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EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 897/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a mapa de carreteres de Menorca.

La primera d’elles és la 897, ajornada del ple de dia 5 de març
del 2002, relativa al mapa de carreteres de Menorca que formula
l’Hble. Diputat Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller aquesta, com que va començar la setmana passada

les preguntes la meva companya la Sra. Sugrañes, el que volés
que vostè es llueixi. Vostè se’n recorda que el passat mes de
desembre es va aprovar la Llei de transferència de carreteres als
consells insulars, el mes de gener va entrar en efectivitat
aquella disposició i ara dins el mes de febrer el Consell Insular
de Menorca adjudica, naturalment per procediment negociat i
sense publicitat, la consultoria i assistència d’un mapa de
carreteres de Menorca per 2,5 milions de pessetes.

Jo el que deman és a veure si, amb la negociació bilateral,
les transferències amb el Govern, no s’havia cedit cap mapa de
carreteres de Menorca al Consell de Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d’Obres Públiques té la
paraula. 
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Avui dia la cartografia és una cosa,
com vostè sap perfectament, una mica més sofisticada que
passar simplement un mapa, hi ha una base cartogràfica
digitalitzada que el Consell naturalment disposa perquè forma
part del paquet de la transferència, que ja tenia abans el consell
insular, una base digitalitzada a la qual naturalment hi figura,
entre altres dades, aquesta d’especial importància, tota la xarxa
de carreteres i que naturalment és objecte de la possibilitat
d’impressió i d’elaboració digital per tenir una idea d’allò que
són les carreteres de Menorca.

De totes maneres, a títol simplement informatiu, la base
d’aquesta cartografia és una base fonamentalment pensada per
a l’explotació i la gestió de la xarxa de carreteres, és una base de
dades digitalitzada, allà on hi figuren aspectes com la titularitat
de la carretera, els distints trams, de qui és, quin és el seu estat,
a més va acompanyada d’una base d’imatges referides a la
senyalització existent, etcètera. Però en qualsevol cas està molt
més pensat per a l’usuari administratiu, per a l’explotador de la
xarxa de carreteres i no per a un ús turístic, per entendre-nos. Jo
supòs que això pot ser una explicació d’això que vostè
demanava.

Gràcies, Sr. President.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Huguet Sintes
té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller conec bé, com vostè sap
no ho puc amagar, la base de dades de cartografia, al menys
fins a l’any 99 i jo crec que encara haurà millorat , és a dir, estic
segur que no haurà quedat estancada i haurà millorat. Vostès
a la Llei de pressuposts d’enguany han creat una societat
anònima per potenciar no només la tasca administrativa sinó
que alguna cosa més. Vostè sap també com jo que un mapa no
és el mateix que un plànol en termes fins i tot turístic, és a dir,
mapa queda reservat a aquella exactitud en relació a distàncies,
escales etcètera, que difícilment una publicitat turística pot
recollir.

Jo m’agradaria que ampliés la resposta assenyalant si en les
reunions bilaterals, que no pos cap dubte que hi haurà hagut,
en relació a la transferència en matèria de carreteres, perquè a
més hi havia alguna esmena del nostre portaveu el Sr. González
Ortea que demanava que abans de la transferència hi hagués en
aquest sentit reunions i informació facilitada als consells, si
vostès en aquestes reunions bilaterals han facilitat al Consell
de Menorca l’actualització, si els han demanat des del Consell
de Menorca que els feia falta, encara que només fos per fer
mapes o plànols turístics, algunes dades digitalitzades o no ha
estat així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé com vostè sap Sr. Diputat jo no
vaig protagonitzar, ni vaig ser present a tot el procés de
negociacions, però segons m’han informat els tècnics i els
responsables de la conselleria, les dades disponibles pel
Consell Insular de Menorca en relació a qualsevol dada digital
cartogràfica referida a les carreteres, és exactament la mateixa
que disposava el Govern de la comunitat autònoma abans de la
transferència. És a dir, total i absolutament sí, tota està a
disposició dels consells.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. 

I.2) Pregunta RGE núm. 898/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a mapes de carreteres.

Passam a la segona pregunta la 898, ajornada també del ple
anterior, relativa a mapa de carreteres que formula l’Hble.
Diputat Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la pregunta és
exactament quin import hauria de pagar el Consell de Menorca
a la societat anònima Servei d’Informació Territorial per un
mapa actual de les carreteres menorquines? Jo sé que qualsevol
ciutadà, si ara anam a cartografia i volem un mapa de les
carreteres, ens costarà 2 euros, em rectifiqui si no és així.

Bé l’adjudicació s’ha fet per 2,5 milions de pessetes,
aproximadament, no sé si són 16.400 euros, una cosa així i clar
el que demanen a aquesta empresa és que els faci un mapa de
carreteres de Menorca. Encara que fos un mapa amb la intenció
de fer-hi després edicions turístiques o el que sigui, Sr.
Conseller no entra dins els objectius de l’empresa que vostè
presideix aquestes funcions també? No hi ha a més, com vostè
acaba de dir i li agraesc la sinceritat, que el Consell de Menorca
disposa de totes les dades digitalitzades de totes les carreteres,
a veure hi ha alguna explicació, a part de la pregunta que li he
fet, que vostè em pugui donar en relació a les dificultats que
tengui el Consell de Menorca per no anar al Govern, a la
societat anònima creada pel Govern en matèria de cartografia i
que hagi d’anar a oferir 2,5 milions a una empresa de fora?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Conseller d’Obres Públiques
té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Home, jo crec que no som el
destinatari d’aquestes preguntes que el Sr. Diputat m’ha
adreçat, perquè jo li puc contestar amb allò que fa referència a
l’àmbit de competències de la conselleria i l’empresa pública
CITIBSA. Efectivament la seva informació és correcte, un mapa
com aquest que tenc aquí que recull les carreteres de la
comunitat autònoma i dels consells insulars, en una edició
anterior, efectivament costa 2 euros, però li vull remarcar que
aquest és un mapa que s’ha editat amb criteris administratius,
criteris de titularitat, no és un mapa que li serveixi a un turista
o a una persona que desconeix l’illa per circular per les
carreteres, és un mapa pensat, editat i concebut
fonamentalment per estar al servei de qui té la gestió i
l’explotació de les carreteres.

En qualsevol cas aquesta és una impressió procedent d’un
ploter, no és una impressió massiva, una impressió massiva
evidentment no es faria així, es faria a través d’una impremta.
Aquests 2 euros que vostè diu, són les tarifes que té l’empresa
CITIBSA per atendre les solAlicituds concretes i puntuals d’un
determinat mapa d’aquestes característiques, però això no és
una edició, això és una impressió d’un exemplar únic. Per tant,
crec que és una cosa distinta l’edició d’un mapa turístic per a
usuaris de les carreteres, d’allò que és la impressió d’un mapa
al servei de l’Administració i l’explotació d’una xarxa de
carreteres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Huguet i Sintes
té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Vostè deu recordar, Sr. Conseller,
demà farà una setmana quan parlàvem en comissió sobre les
inversions i els recursos disponibles pel Govern l’any 2001 en
matèria de carreteres i que havien sobrat molts de doblers,
vostè se’n recordarà que d’aquells quasi 6.000 milions de
pessetes, vostè va explicar que n’hi hauria d’haver 1.000 que
s’haurien d’haver gastat en indemnitzacions, o compra de
terrenys, jo li demanaré i vostè em podrà passar la llista
d’aquests 1.000 milions de pessetes i després teníem dificultats
per gastar-ne quasi 1.000 milions més, a Menorca d’aquests
n’hi havien anat 90. Bé en resum el que li vull posar de manifest
és que Menorca n’hi varen anar poc més de 90 d’un total de
6.000. 

Ara veig que un material que a qualsevol ciutadà li costa 2
euros, que en el consell no li ha de costar res perquè el...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes, el seu temps està
esgotat. Sr. Conseller d’Obres Públiques té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Només per fer constar que la
utilització de les xifres per part del Sr. Diputat, de les xifres que
jo vaig exposar a la Comissió d’Ordenació del Territori estan
bastant esbiaixades i molt girades. És a dir, no són aquestes les
xifres que jo vaig donar, no són aquestes les xifres tal i com el
Sr. Huguet les manipula amb una habilitat parlamentària que
evidentment li reconec, però simplement deixar constància que
no són aquestes les xifres d’inversió a Menorca, que consten
de manera correcta el Diari de Sessions de la Comissió
d’Ordenació Territorial.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.3) Pregunta RGE núm. 1008/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a iniciatives contra l'espoliació del Castell de
Santueri.

Passam a la tercera pregunta la 1008, relativa a iniciatives
contra l’espoliació del Castell de Santueri, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antonio Llamas Márquez, del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
recientemente a principios del mes de febrero aparecieron
algunas noticias en la prensa respecto a una posible
expoliación y exportación ilegal de unos bienes afectos al
patrimonio cultural mallorquín en el Castell de Santueri. En
relación a estos hechos que ya se tenían noticias a partir del
año 1998 y que han sido ocultados o al menos, digamos
tapados desde esta fecha hasta el mes de febrero de este año,
nos gustaría hacer una pregunta al Sr. Conseller de Educación
y Cultura para saber si ha tomado alguna iniciativa en relación
a estos hechos, que han salido recientemente en los medios de
comunicación y si la ha tomado o si piensa tomarla. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller de Cultura té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Llamas, pensam que correspon al Consell Insular de Mallorca
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prendre les iniciatives que s’hagin de prendre en relació a
aquesta qüestió. Vostè sap que l’any 1995, el mes de gener
exactament, es va iniciar la gestió de les competències en
patrimoni per part dels consells insulars i aleshores dins
aquesta lògica el consell insular seria competent sobre aquest
tema.

D’altra banda en el plenari del darrer Consell de Mallorca ja
es va prendre un acord, que és la creació dins la Comissió de
Patrimoni d’una comissió d’investigació i es suposa que ha de
complir aquesta funció que vostè d’alguna manera solAlicita.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Llamas té la paraula. 

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Es sorprendente Sr. Conseller, es
sorprendente que usted que ha estado también dirigiendo el
consell insular i la parte de patrimonio y que tiene una
responsabilidad clarísima en todos los temas de patrimonio,
incluso actualmente, sea desconocedor de lo que dice nuestra
Ley de patrimonio, en principio está muy claro lo que dice el
articulo 2, colaboración entre las administraciones públicas,
usted hace claramente una dejadez de funciones, seguimos
incluso a nivel parlamentario, incluso a nivel de Consell Insular
de Mallorca, con un amplio secretismo y un ocultismo claro
respecto a lo que está pasando en el Castell de Santueri. 

Yo le leo el articulo 2 de la Ley de patrimonio: “colaboración
entre las administraciones públicas, las administraciones
públicas actuarán bajo el principio de la cooperación
institucional y como consecuencia coordinarán sus
actuaciones entre ellas”. Usted no ha tomado ninguna medida,
sin embargo su Gobierno parece que tiene muchas intenciones,
toman inmediatas medidas en temas, como los 4 pinos de la
plaza en Palma y sin embargo en un tema tan excepcional, en un
tema que se ha llevado de una manera muy especial, vuelvo a
repetir con un secretismo y un ocultismo, nadie nos da noticias
de nada, efectivamente en el consell insular se dieron las
buenas voluntades, así como las contradicciones de los
responsables del consell insular y del director general respecto
a estas noticias de que había unos tesoros arqueológicos...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas, el seu temps està esgotat. Sr. Conseller
de Cultura té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Llamas, jo crec que vostè ho
mescla tot i fica els pins de la plaça, que no sé quin nom té, no
té res a veure amb aquest tema. Vostè parla que la llei diu que
hi ha d’haver cooperació entre les institucions, però jo entenc
que la cooperació s’ha d’entendre de la següent manera, quan

una institució és competent en una matèria pot tenir la iniciativa
de solAlicitar a les altres administracions que colAlaborin o
cooperin amb ella per dur a terme un determinat objectiu.

Jo el remetria a vostè a l’article 91 de la Llei de patrimoni de
les Illes Balears, a la qual queden perfectament relacionades
quines són les competències del Govern de les Illes Balears,
l’article 91, registres generals, catàlegs generals, relacions amb
l’Estat i Junta Interinsular de Patrimoni. Jo som respectuós amb
les competències dels consells insulars, extraordinàriament
escrupolós respecte el seu compliment i evidentment la
cooperació ha de partir de la iniciativa de qui té la competència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Cultura.

I.4) Pregunta RGE núm. 1009/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a espoliació de les restes arqueològiques del Castell
de Santueri.

Passam a la quarta pregunta la 1009, relativa a espoliació de
les restes arqueològiques del Castell de Santueri, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Llamas Márquez, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Continuando con el mismo tema la preocupación que nos
producen estos hechos y sobretodo la dejación y el desinterés
por parte de usted y por parte de su Gobierno que representa
en este momento, nos deja absolutamente perplejos,
quisiéramos saber que opinión le merece todo este tema, dado
que fue usted el iniciador como responsable del Consell Insular
el que inició, el que tuvo responsabilidades en su día respecto
a este tema. 

Entonces la pregunta queda formulada en el sentido de
como está en el orden del día. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Llamas, respecte la seva pregunta, jo la seva pregunta la
dividiria en dues parts, d’una banda quina opinió em mereix les
exportacions ilAlegals de l’espoliació, genèricament evidentment
em mereix la mateixa opinió que li poc merèixer a vostè i la que
pugui merèixer a les lleis de patrimoni existents. La següent
qüestió en referència al Castell de Santueri, jo en aquests
moments no sé si li poden aplicar els qualificatius que vostè li
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aplica, es suposa que això es sabrà com a resultat final de la
tasca que pugui fer la comissió d’investigació que el Consell de
Mallorca ha impulsat.

Respecte la meva possible responsabilitat, jo som
efectivament responsable dels meus actes, vostè se’n recordarà
quantes vegades varen fer cares a cara quan vostè formant part
de l’equip del Sr. Ripoll de disseny del Pla general urbanístic de
Palma, intentava probablement desmuntar una part del
patrimoni, des del Consell de Mallorca ho intentàvem evitar i
alguna cosa aconseguírem. I simplement som responsable de la
recepció d’unes peces que un ciutadà que les havia trobades
casualment, va dir, va entregar al Consell de Mallorca.
Efectivament d’això en som responsable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Sr. Conseller, me parece absolutamente impresentable ya,
independientemente de la contestación a su pregunta con
temas que efectivamente no tienen nada que ver, que me diga
usted y es un insulto a la inteligencia de las personas que diga
usted que en una zona declarada BIC se han encontrado
casualmente y abierta al público, piezas del nivel arqueológico
y de la importancia arqueológica que tienen, es absolutamente
impresentable, usted lo sabe, ha salido en la prensa. El Colegio
de Arqueólogos ha hecho contestación a este mismo tema,
¿como es posible que en una zona BIC ustedes piensen y sigan
pensando a día de hoy que las piezas se pueden encontrar por
el suelo, pensando que hay niños que le pueden dar patadas y
que no ha habido ningún tipo de prospección arqueológica
tapada desde su responsabilidad en el consell y tapada
igualmente ahora desde su responsabilidad en este Gobierno.

Es absolutamente impresentable, no cabe en ninguna
inteligencia mediana la capacidad de comprender que ha sido
una experiencia casual, que ha sido un paseo por el Castell de
Santueri donde se han localizado parte de los restos
arqueológicos que nos han enseñado con toda premura en la
prensa, hará escasamente una semana y el resto de los que no
sabemos absolutamente nada, excepto estas opiniones
contradictorias, tanto de los responsables del consell insular
diciendo que tan pronto las piezas pueden venir a Mallorca,
como que las piezas no han salido. Quisiéramos más
explicaciones y nuestro grup o está mirando e investigando
esos temas para saber exactamente lo que pasa, porque no
tenemos desde luego hasta día de hoy ninguna constancia de
que esta comisión de investigación, ninguna noticia respecto
a que descubrimiento se ha hecho y sin embargo empezamos a
tener mucha información, todavía no filtrada, de cuales son las
actividades de este señor que ustedes han tenido en el
anonimato durante tantos años.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Educació i Cultura té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Llamas, ha utilitzat no sé quantes vegades la paraula
impresentables, jo crec que vostè ha d’esperar, es suposa que
els serveis tècnics del Consell de Mallorca tenen capacitat  per
dictaminar allò que realment pugui haver succeït i jutjar-ho, no
vostè encara.

Després quan vostè parla de patrimoni i parla d’un BIC,
convendria digués perquè tots els membres de la cambra com
a mínim ho sàpiguen, que si no record malament i estic parlant
de memòria, les Illes Balears hi ha devers 2.500 jaciments
arqueològics que tots ells són BIC i malauradament la història
d’aquests jaciments i de tots els elements patrimonials ha estat
d’una considerable indefensa durant molt de temps, perquè no
tenen ni personal de vigilància i els serveis de patrimoni d’una
precarietat absoluta, per exemple quan el Govern el va transferir
al Consell de Mallorca va transferir una sola persona. Per tant,
no faci demagògia barata, situï les coses en el seu lloc i esperem
a veure que passarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.5) Pregunta RGE núm. 1010/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaracions del pregoner de la "Setmana del llibre
en català".

Passam a la cinquena pregunta la 1010, relativa a
declaracions del pregoner de la “Setmana del llibre en català”
que formula l’Hble. Diputat Sr. Pere Rotger i Llabrés, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President. L’acte de presentació de la “Setmana
del llibre en català” es va convertir enlloc d’un acte cultural en
un miting nacionalista, dient paraules tan fortes com “Espanya
és un país arrogant i perdonavides”, “que hauria de demanar
disculpes de tot el mal que ens va fer, igualment com ho va
demanar Alemanya per l’holocaust nazi contra els jueus”.

Per això jo li deman al Sr. Conseller, quina opinió li mereixen
aquestes declaracions o aquestes afirmacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rotger. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, jo el que no sé és per quina raó per la meva condició
de Conseller d’Educació i Cultura tenc l’obligació de respondre
aquesta pregunta. Jo ni vaig triar el pregoner, ni vaig ser
present a l’acte que ell va pronunciar el seu discurs i  per tant,
no sé exactament ni que va dir, ni quines matisacions, ni
contextos es poden fer.

Jo li puc dir dues coses però, una primera és que vàrem fer
una aportació econòmica i vàrem muntar un estand, em sembla
absolutament desafortunada la tria del tema que es va donar
com a pregó de la “Setmana del llibre en català”. El meu
plant ejament respecte la “Setmana del llibre en català” és que
sigui una setmana que serveixi per produir una extensió social
de l’ús del llibre en català i que hi hagi més gent que llegeixi
llibres en català i que no s’aprofiti perquè una determinada
p ersona que va triar una determinada gent, jo no, amolli el seu
discurs. Jo crec que té tot el dret del món a fer aquest discurs,
però el context  de la “Setmana del llibre en català”, des de la
meva òptica no era l’adequat.

Segona cosa si vol que parlem de la teoria per dir-ho
d’alguna manera, o del fet teòric d’Espanya com a fet històric
i polític en podem parlar, però en parlarem amb les meves
paraules, amb els meus conceptes i amb els meus plantejaments
i no anant a remolc del plantejament del senyor que va fer de
pregoner la “Setmana del llibre”.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Bé jo la veritat és que esperava aquesta afirmació seva
perquè crec que el conec, sé que és un gran defensor de la
nostra llengua i la nostra cultura, però també és una persona de
seny i la veritat és que estic molt content que hagi fet aquestes
afirmacions perquè aquest pregoner realment, jo em faig
preguntes com aquesta, ajuda a la normalització lingüística amb
aquestes afirmacions? Amb aquestes afirmacions que va fer ha
afavorit a la “Setmana del llibre” perquè s’hi incorporin nous
lectors? Jo crec que de cap de les maneres. I també entenc que
un pregoner que forma part d’un grup denominat Lobby per la
Independència, amb el seu parlament no ajuda per res a la
cohesió d’aquest país.

Per tant, nosaltres entenem que hi ha fòrums adequats
perquè tothom pugui expressar les seves opinions i també en
aquest cas està fora de lloc i amb aquestes missatges radicals
no ajuda per res a l’objectiu que es pretén i que és promocionar
la nostra cultura, la nostra llengua i que cada vegada hi hagi
més hàbit entre els nostres ciutadans per emprar i llegir en
aquest cas llibres en català.

Per tant, Sr. Conseller, jo poca cosa més li puc dir,
simplement en aquest cas no m’ha decebut.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rotger. Sr. Conseller? No vol intervenir.

I.6) Pregunta RGE núm. 1004/02, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suspensió de l'impost turístic.

I.7) Pregunta RGE núm. 1005/02, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suspensió de l'impost turístic fins al mes de
novembre.

Les preguntes sisena i setena estan ajornades en temps i
forma pel Govern.

I.8) Pregunta RGE núm. 1006/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
prohibició de busca de cabres i bocs al Vedrà.

La vuitena pregunta, la 1006, relativa a la prohibició de la
busca de cabres i bocs al Vedrà, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera anar a buscar cabres a es Vedrà és una festa que se
celebra dues voltes cada any, per pasqua florida i per pasqua
granat i que està arrelada dins la nostra història etnològica.
D’aquí a uns moments aprovarem la Llei de cultura popular i
tradicional, aquesta tradició eivissenca d’anar a buscar cabres
podria incloure-se perfectament en algun dels seus articles,
davant l’interès que això ha despertat i davant també el PORN
de Cala d’Hort, li deman pensa el Govern de les Illes Balears
prohibir la busca de cabres i bocs a l’illa del Vedrà?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No
pensam prohibir una pràctica que de fet ja està prohibida, el pla
d’ordenació de recursos naturals de Cala d’Hort, com vostè
molt bé sap com a diputat perquè precisament el seu grup va
demanar tota la informació, la qual li vàrem fer arribar, sap
perfectament si ho ha llegit, perquè estic segura que així ho ha
fet, que preveu explícitament que no hi ha d’haver herbívors
domèstics als illots i la cabra, com vostè sap, és un herbívor
domèstic.
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Aquesta previsió del PORN no és gratuïta i supòs que
també vostè ho sap, es Vedrà és l’estació botànica més
important d’Eivissa i Formentera, és una de les més importants
de la Mediterrània occidental, amb desenes de plantes
endèmiques i altres espècies rares i amenaçades. En el cas de’s
Vedrà la incompatibilitat de la conservació de la fauna i la flora
és absolutament contrària a la permanència de cabres en
aquests illots i això no és una opinió d’aquesta consellera, és
un fet científicament constatat i comprovat. Dir-li que les coses
han canviat molt a Eivissa i Formentera des de fa anys, no
tornem al passat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè està mal
documentada, al Vedrà només hi ha una planta, a vostè li
agrada molt parlar en llatí i a mi també, que es diu santolina
samaciparisus subespècie magonica, variant vedranensis, és
l’única i és la camamilla, hi ha estat des de sempre i és l’única,
segons un informe que ahir em varen passar des de la
Universitat de les Illes Balears, absolutament l’única, ha
sobreviscut durant segles. 

Jo no voldria, totes les altres d’acord amb un estudi fet
l’any 1987 per la Conselleria d’Agricultura, totes les altres són
endemismes que també es troben a l’illes d’Eivissa, Formentera
i altres. Per tant, a es Vedrà només n’hi ha una, aquesta
camamilla i que a més les cabres no la mengen. Sra. Consellera
vostè molt bé que d’aquí uns moments aprovarem aquesta llei
tradicional i vostè vol treure fora un costum de cents d’anys
d’antiguitat a Eivissa i arrel d’aquesta costum i vostè no ha de
donar la culpa al Partit Popular, vostè i el seu Govern i el que li
donen suport des d’Eivissa volen acabar amb ella i per a
Eivissa ja es comença a cantar una cançó que molt
respectuosament la recordaré, tot els que han pujat a es Vedrà
imaginem les cabres recollides al "picatxu" i que totes juntes
aniran a la Conselleria de Medi Ambient de Mallorca canten i
diuen, “Margalida, Margalida no venguis més pel Vedrà, des de
que manau per Eivissa tan sols sabeu emprenyar”.

Moltes gràcies.

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, es veu que no sé dir-li
sentit de l’humor o la seva cultura està una mica envellida i li
diré perquè. Miri en primer lloc, com vostè sap perfectament, a

l’illa de’s Vedrà varen desaparèixer les cabres a l’any 1970 i
posteriorment a l’any 1990 es varen tornar a introduir, per
només fer una tasca, com vostè sap, i que era caçar-les, però
aquestes cabres i l’estat d ‘aquestes cabres que en molts de
casos hi havien de dur, fins i tot aigua mitjançant llaüts perquè
no tenien ni aigua, vostè tot això ho sap perfectament.

Per tant, dit això no parli de tradicions, parli de fam i parli
que en aquell moment a Eivissa i Formentera era necessari fer
virotades i també matar cabres perquè eren necessàries per
menjar, avui dia a l’any 2001, Sr. Diputat, sap perfectament que
la cultura és diferent d’aquell moment, no s’ha de fer per
aquesta necessitat i que és totalment incompatible, li torn
repetir, el que són les cabres en aquest cas a es Vedrà. Dir-li
també una altra cosa, la Unió Europea va haver de venir a
Formentera i Eivissa per protegir el virot, precisament per deixar
de fer la virotada. Anem per tant a fer una cultura del segle XXI,
anem a fer una cultura que realment la conservació i la
preservació de la nostra fauna i flora que està en perill
d’extinció es pugui mantenir, facem això Sr. Marí Tur...

EL SR. PRESIDENT:

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

I.9) Pregunta RGE núm. 1007/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adquisició de l'Hospital Militar de Palma.

I.10) Pregunta RGE núm. 998/02, de l'Hble. Diputada Sra.
S ofía Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a PAC mòbils.

I.11) Pregunta RGE núm. 990/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a dotacions pressupostàries previstes per part de l'Ib-Salut a
les Pitiüses.

I.12) Pregunta RGE núm. 995/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tabaquisme a les Illes Balears.

Les preguntes número 9, 10, 11 i 12 estan ajornades en
temps i forma pel Govern.

I.13) Pregunta RGE núm. 996/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a l'artèria de Ponent.

La pregunta número 13, que és la 996, relativa a artèria de
ponent que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Cresp í i Plaza,
del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Voldríem saber, per part de la
consellera, en quin estat es troben les instalAlacions de les
canonades que conformen l’artèria de ponent. Per tant, queda
així formulada la pregunta.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Medi Ambient té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, Sr. Diputat. L’artèria de ponent,
entenent per tal la conducció del dipòsit de Son Pacs, a Palma,
fins a Calvià i Andratx, està inclòs en dues obres diferents. El
tram que afecta el terme municipal de Palma es troba dins l’obra
de la instalAlació dessaladora d’aigua de mar de la badia de
Palma, mentre que el tram que afecta els municipis de Calvià i
Andratx es troba dins una obra d’artèries de conducció i dipòsit
regulador per al proveïment d’aigua als municipis de Calvià i
Andratx. L’execució del tram que afecta el terme municipal de
Palma hi és pendent de la tramitació del modificat número 3 de
la instalAlació de la dessaladora de Palma, modificació que va
ser autoritzada dia 19.02.2002. La part que encara resta pendent
consisteix en la canonada que inicialment travessava Gènova
i que finalment, i després de molt de temps, que el Sr. Rodríguez
ens va deixar -em referesc al Sr. Rodríguez, el regidor de
l’Ajuntament de Palma-, es va arribar a un acord entre Ministeri
de Medi Ambient i Ajuntament de Palma, que rodejarà aquesta
canonada per la part sud aquest nucli de població.

El tram que afecta els municipis de Calvià i Andratx està
hidràulicament operatiu. Les obres d’artèries de conducció i
dipòsit regulador per al proveïment d’aigua als municipis de
Calvià i Andratx, varen ser rebudes en data d’11 de desembre
del 2001, i són en execució les obres complementàries número
1, amb un termini d’execució de 8 mesos, i contemplen
bàsicament l’augment de la capacitat de regulació, i diverses
actuacions per a l’adequació mediambiental, sigui reforestació,
p arets de pedra, tancaments, etcètera. Aquesta situació fa que
actualment el sistema de proveïment en alta no estigui totalment
operatiu, perquè com li he dit, restava un aspecte
importantíssim, al qual l’Ajuntament de Palma ens posava
contínuament problemes, no només a nosaltres sinó
evidentment al Ministeri de Medi Ambient. Però una ràpida
tramitació d’aquests modificats i complementaris, encara vius,
farà que puguem dir que la totalitat de l’artèria pugui estar
operativa en la punta de les demandes al proper estiu. Esperem,
per tant, que estigui operatiu.

No obstant això, si em permet, li diré que a part de fer
aquestes obres és evident que en temes d’aigua, com vostè sap
molt bé, hem de continuar parlant d’altres qüestions, com
gestió de la demanda, que són claus per fer una bona gestió de
l’aigua en aquestes illes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr.
Crespí? No vol intervenir.

I.14) Pregunta RGE núm. 1021/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i  Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa al criteri de creació de parcs.

Passam a la pregunta número 14, 1021, relativa a criteris de
creació de parcs, 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. En qüestió de protecció d’espais aquí
als darrers anys s’han dit coses molt gruixades, com per
exemple que la propietat privada és sagrada; o que els parcs
naturals, com el parc de Llevant, suposen una intromissió en
les propietats particulars. I ja no en parlem del dret de tempteig
i retracte, que s’ha qualificat com una vertadera espoliació. Idò
bé, el president del PP balear i ministre Medi Ambient sembla
que té dos discursos diferents, un aquí i un a fora. Deim això,
Sra. Consellera, perquè el Ministeri de Medi Ambient, instat
pels governs autonòmics de Madrid i Castella i Lleó declararà
amb la màxima figura, amb la màxima categoria de protecció, la
serra de Guadarrama, és a dir en Parc Nacional, que és una
figura que suposa condicions molt més restrictives que la figura
de Parc Natural.

Idò, miri per on, a aquest parc nacional s’inclouen finques
privades, i a més es manté el dret de tempteig i retracte sobre
aquestes finques privades. Per això li deman si creu que els
criteris per a la creació d’aquest parc nacional a la serra de
Guadarrama són els mateixos criteris que aplica la seva
conselleria i el Govern de les Illes Balears per crear parcs
naturals aquí, a les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. És evident que no té el
mateix criteri quan està a Espanya o quan està a les Illes
Balears. Crec que els fets són qui així ho estimen, no només els
fets sinó les seves paraules.

Jo esper que el ministre de Medi Ambient, que per això és
ministre de Medi Ambient, i per tant ha de preservar el medi
ambient com un element fonamental, tengui seny, i el que està
fent en aquest moment, el que ja ha fet i el que està fent en
aquest moment amb la proposta de declarar parc nacional la
serra de Guadarrama, idò precisament amb uns criteris, com
vostè ha dit, dins la línia del que diu la Llei 4/89, i per tant dins
la línia del que planteja i defensa el Govern de les Illes Balears
i la Conselleria de Medi Ambient, idò que realment aquest seny
el tengui també i l’apliqui, o quan vengui aquí faci les mateixes
declaracions. Perquè si no, el que sí li puc dir és que està
perdent molta de credibilitat el ministre de Medi Ambient, tenint
aquests discursos tan absolutament diferenciats, com li dic, a
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la resta de comunitats autònomes; i en canvi a la seva
comunitat autònoma, quan més li hauria de preocupar la
conservació i la preservació dels nostres espais naturals,
precisament parli de coses absolutament obsoletes, i que no
tenen res a veure amb la conservació, i només ho faci amb
criteris de cadastre, i no amb criteris de conservació.

Dit això, jo esper que el que això significa és que el ministre,
o s’ho ha de fer mirar, o qui s’ho ha de fer mirar és el Partit
Popular, perquè evidentment el que no té lògica és que es parli
i es duguin a terme, com dic, proclamació de parcs i parcs
nacionals amb criteris com els mateixos que estam fent aquí, i se
sembli molt bé que es faci, per exemple a Madrid, i en canvi
venir a les Illes Balears suposi posar fins i tot en qüestió la llei
que va fer el Govern, que és la Llei 4/89. Jo, per tant, esper que
hi hagi seny per part d’aquest ministre, perquè si no,
evidentment, com li dic, perd la credibilitat no només davant les
Illes Balears, sinó que perd la credibilitat davant Espanya i
també davant Europa. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr.
Cànoves? No vol intervenir. Doncs el torn de preguntes està
completat.

II. Moció RGE núm. 928/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a desestacionalització turística
, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 4426/01.

I passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la
moció 928, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desestacionalització turística, derivada del debat de la
interpelAlació 4426. El Sr Flaquer té deu minuts per defensar la
moció. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament ara fa quinze dies vàrem tenir ocasió de debatre
amb el Govern d’aquestes illes un dels problemes més
importants del nostre turisme, que és l’estacionalitat. Jo crec
que de la discussió i del debat, si va quedar clara una cosa,
perquè les dades solen ser indiscutibles, i més quan es
manegen unes dades ofertes per la pròpia administració
turística, insistesc que si va quedar una cosa clara va ser que
durant aquests darrers anys vivim un retrocés claríssim en la
lluita contra l’estacionalitat turística. I ho vivim des del moment
en què podem veure dels mesos d’octubre a maig menys hotels
oberts que altres anys, menys ocupació en aquests hotels que
a anys anteriors, i veim i comprovam, lamentablement, com cada
any la diferència entre la temporada alta i la temporada baixa
s’està incrementant, està augmentant. I el pitjor no són
aquestes dades, sinó fins i tot les perspectives de futur que
indiquen que aquest hivern, el que estam vivint ara, i fins i tot
octubre, novembre i desembre d’aquest mateix any, encara
seran pitjors, si es confirmen les expectatives, expectatives que
són no d’esperança sinó molt negatives, com estam indicant.

Nosaltres creim que això posa en evidència una primera
conclusió, que volem reflectir en aquesta moció, perquè volem
recordar que el president d’aquesta comunitat autònoma, el Sr.
Antich, va indicar al seu discurs d’investidura que les
polítiques de lluita contra l’estacionalitat serien el seu eix i el
seu nord dins la política turística. Creim que després de dos
anys i mig de Govern del Sr. Antich, en matèria turística podem
constatar d’una manera rotunda i absoluta el fracàs d’aquestes
polítiques que ens va anunciar a l’any 99, polítiques que han
duit, com insistim, a un increment precisament de
l’estacionalitat turística a les nostres illes.

Però el Partit Popular no només vol constatar aquest fracàs,
aquest fracàs total i absolut de la política turística en matèria de
desestacionalització, sinó que el Partit Popular naturalment vol
aportar la seva visió, i expressant naturalment la seva
preocupació en aquest aspecte, vol que el Parlament
d’aquestes illes insti el Govern a adoptar un conjunt de
mesures que entenem que podrien contribuir a corregir aquesta
delicada situació. 

Així doncs, i en primer lloc, demanam el que ja hem vengut
reclamant insistentment durant aquesta legislatura, i que no
podem comprendre baix cap concepte com no es fa, que és
aprofitar aquells esforços que, encara que fossin propiciats i
auspiciats per un altre Govern a legislatures anteriors, poden
donar els seus fruits, i poden complir els seus objectius.
M’estic referint al Pla de desestacionalització turística aprovat
la passada legislatura, que no és un pla del Partit Popular, que
és un pla de tot el sector, que va ser consensuat unànimement
per totes les associacions, fins i tot per molts de municipis
turístics, i que incomprensiblement està arraconat als calaixos
de la Conselleria de Turisme. I no hi val l’excusa de dir si el
Partit Popular en el seu moment va convocar reunions o no va
convocar. Vostès tenen un instrument que unànimement va ser
aprovat per tot el sector, i que vostès haurien naturalment de
donar suport i de tirar endavant. 

En segon lloc, i al marge d’aquesta primera i gran actuació,
que és recuperar el que ja es feia, i que havia donat els seus
fruits, perquè vull recordar que de l’any 94 a l’any 99 les xifres
de reducció de l’estacionalitat turística són evidents i són
clares; es va anar incrementant la temporada mitja i baixa, i
reduint les diferències entre la temporada alta i la baixa. En
segon lloc, com ells dic, centrar tots els nostres esforços en el
principal problema que en aquests moments tenen les nost res
illes, des d’un punt de vista turístic, que és sense cap dubte la
imatge que tenim als mercats emissors. Nosaltres creim que
declaracions desafortunades, actuacions desafortunades
d’aquest govern han provocat una caiguda en picat de la
nostra imatge en els mercats emissors. Creim que en aquests
moments s’imposen polítiques de promoció externa, polítiques
de recuperació de la imatge, i no polítiques que està duent a
terme en aquests moments el Govern d’aquestes illes, més de
cara a la galeria, més de cara a l’interior, i que baix el nostre
punt de vista no contribueixen en res a solucionar els
problemes que en aquests moments tenim d’imatge en els
mercats emissors. De res no serveix -jo crec que ja no hi ha
ningú que pugui creure que serveix de qualque cosa- aquests
cicles inventats pel conseller de Turisme, de futurisme.
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M’agradaria saber quina ratio de rendibilitat pot tenir per a la
nostra indústria aquest tema. M’agradaria saber si arribarà el Sr.
Conseller a dur-se’n a ca seva tots els estudis que ha comanat
durant aquests darrers anys, que imaginam que ja no li caben
dins el despatx. Sr. Conseller, pot vostè demanar un torn
incidental quan vulgui, estaré encantat de poder discutir amb
vostè. Com aquests anuncis publicitaris interns, a tanques i
cartells, amb què ens ha inundat en relació a un nou logotip
que ningú comprèn perquè s’han gastat tants de doblers en
aquesta qüestió.

No entenem per què si l’estacionalitat es continua
accentuant, tenim un conseller de turisme espectador passiu,
sense cap tipus de problema, preocupat únicament i
exclusivament, insistim, en veure a qui pot adjudicar un estudi
i una assessoria contínuament.

En tercer lloc, és realment inconcebible que, si hi ha un
programa que durant molts d’anys ha funcionat, com és el
p rograma d’Un hivern a Mallorca, gestionat pel Foment de
Turisme de Mallorca, és absolutament inconcebible que se li
retiri l’organització d’aquest programa únicament i
exclusivament perquè han tengut l’atreviment, jo crec que la
valentia, i naturalment avalada pels fets, de criticar obertament
una política turística que ja han qualificat suficientment com
erràtica, contradictòria, i que ens condueix a un vertader
precipici. Com que el Foment de Turisme es va atrevir a criticar
aquestes polítiques i a criticar de manera reiterada la persona
del conseller, la reacció no és la reacció del polític responsable,
del polític elegant, la reacció és la del polític barriobajero,
venjatiu, que acaba retirant el programa en aquest Foment i les
conseqüències ja les començam a notar avui, quan podem
comparar l’actuació que feia el Foment de Turisme en aquest
programa l’any passat i la que està fent una fundació, que s’ha
tret de la màniga el Conseller de Turisme durant aquest darrer
any. Els nombres són evidents, són aclaparadors quan
comparam la quantitat d’actes que està organitzant aquesta
fundació i els que venia organitzant des de feia molts anys i
amb un notable èxit el Foment de Turisme.

El problema d’aquesta comunitat autònoma en matèria
turística és que segurament Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera no es mereixen haver de patir les contradiccions i el
caràcter d’un conseller, insistim autista, instalAlat dins la seva
supèrbia i absolutament barallat amb tots i cada un dels sectors
turístics d’aquestes Illes. Creim sincerament que Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera es mereixen alguna cosa més, es
mereixen que es deixi d’una banda la supèrbia, l’actuació
prepotent i es recuperi quan abans millor el diàleg, el consens,
però no per fer-se una fotografia, sinó per contribuir a resoldre
els problemes.

I finalment volem també naturalment insistir que dins el
pressupost de promoció turística és importantíssim un caràcter
prioritari a la lluita contra l’estacionalitat turística, caràcter que
no el veim baix cap concepte cada vegada que comprovam les
distintes accions i les distintes iniciatives que du endavant
l’Ibatur. Per la nostra banda res més, només que si vostès
creuen que efectivament l’estacionalitat segueix sent i a més
incrementat el principal problema turístic d’aquestes Illes, al

marge dels qui ens inventam artificialment des de les
institucions, si vostès creuen que realment és això els demanam
que es prenguin seriosament aquest problema, hi ha coses que
estan per damunt dels partits polítics i que són molt més
importants que tots nosaltres i que estan molt per damunt dels
personalismes, les actuacions supèrbies i les actuacions que no
condueixen més que cap a una situació greu de crisi a les
nostres Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer en nom del Grup Popular. Grups que
volen intervenir en fixació de posició? Sr. Buele en nom del
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Únicament volem intervenir des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista per expressar el nostre vot contrari a la
moció que ha presentat el Grup Parlamentari Popular sobre la
desestacionalització turística. Ja són més que nombroses les
ocasions durant aquesta legislatura hem hagut de manifestar el
nostre suport a la política que està duent a terme, des de la
Conselleria de Turisme, el Govern de les Illes Balears pel que fa
a les mesures que adopta per combatre l’estacionalització
turística a les Illes.

Hem de repetir per pa i per sal allò que ja hem manifestat en
diverses ocasions al respecte, ho vàrem fer ara fa
aproximadament un any a la sessió parlamentària de dia 15 de
febrer, ho vàrem fer també quan la volgueren presentar en
relació a l’illa d’Eivissa, ho vàrem fer quan la volgueren
esmenar en el debat de pressuposts d’enguany del passat mes
de desembre i darrerament expressarem la nostra opinió davant
aquesta cambra durant la darrera interpelAlació que varen
presentar el passat mes. El Grup Parlamentari Popular avui ha
insistit en combatre la política desestacionalitzadora que realitza
el Govern del pacte de progrés, nosaltres no volem seguir
l’exemple d’allò que va fer el Partit Popular en aquest sentit
quan governava aquestes Illes, va ser i va representar un fracàs
rotund. Tampoc no podem donar crèdit ni suport a allò que ens
han proposat avui quan es troba d’oposició de fer-hi cas
pensant que sens dubte també seria un segon fracàs espantós.
Nosaltres som del parer que el Govern ha seguir pel camí que va
iniciar l’any 1999, un camí que comporta un bon canvi de rumb
a la política turística que necessiten les Illes Balears i li
continuarem donant el nostre suport parlamentari, oposant-nos
a la moció que ha presentat el Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Marí i Serra, en nom del Grup Socialista té la
paraula.
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EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Flaquer, crec que vostè el que li hauria agradat és seguir
debatent amb el Sr. Conseller de Turisme i prolongar el debat
que va haver-hi ara fa quinze dies. Però creim que aquí d’allò
que venim a parlar és de la moció que, com a conseqüència del
debat parlamentari de la interpelAlació de fa quinze dies, ens
presenta el Grup Parlamentari Popular, que consisteix,
bàsicament, a demanar, consisteix en tres propostes d’acord
que bàsicament demanen que es faci allò que ja fa el Govern;
ara bé, ho fa, tal vegada al Partit Popular no li agrada, i per una
altra banda, transcriuen la situació turística de les nostres illes
d’una manera tan irreal, i fins i tot emprant falsedats per
transcriure-la, que no és creïble per a ningú. També tornen a
demanar, es repeteixen, el Pla de desestacionalització que ja han
fet tantes vegades i que ja s’ha votat i rebutjat en aquest mateix
Parlament. I el que és evident és que les seves xifres no
coincideixen, en absolut, amb les nostres, això és una clara.

Així, en el primer punt, vostès afirmen, com ja ho feren
durant el debat de la interpel Alació, que a les temporades
d’hivern 99, 2000 i 2001, o sigui, des que governa el pacte de
progrés, es reduïren el nombre d’hotels oberts i l’ocupació dels
mateixos, i això, Sr. Flaquer, vostè sap que no és cert. Sí que és
cert que, com a conseqüència dels esdeveniments a nivell
mundial, la temporada d’hivern 2001-2002, a falta de concretar-
se les xifres definitives, pot patir una petita davallada; però
qualificar aquest fet de fracàs de les polítiques del Sr. Antich i
de la Conselleria de Turisme és una exageració tan manifesta
que perd tota credibilitat davant l’op inió pública; perquè
tothom sap que si en l’actual temporada es produeix una
davallada de visitants no és degut a cap fracàs de les polítiques
d’aquest govern, ja que no crec que ningú pugui pensar que
aquest govern, amb les seves polítiques, hagi estat capaç
d’influir en la crisi provocada pels atemptats de l’11 de
setembre i la conseqüent crisi econòmica mundial. I en canvi sí
que és evident per a tothom que aquesta situació ha tingut
efectes negatius per al turisme mundial i també per a les nostres
illes.

Quant al segon punt, tampoc no és cert que es produeixi un
increment constant de les diferències entre la temporada alta i
mitja baixa, ja que tal i com li vaig al debat de la interpelAlació
aquesta diferència està pràcticament inalterable des del 95 fins
al 2000, 2001. És veritat que si finalment aquest hivern, pels
motius que ja hem assenyalat, es produeix una petita davallada
de visitants això podria provocar alguna diferència entre la
temporada alta i la mitja baixa. Així i tot, aquest fet no seria tan
greu com vostès volen fer veure, perquè significaria que la
temporada 2002 ha estat bona, a la temporada alta em referesc,
lògicament.

En el punt tercer, té quatre apartats, el primer d’ells és
repetitiu, com ja li havíem dit, ja que segueix insistint en la
recuperació del Pla de desestacionalització, aprovat per vostès
la passada legislatura. Ja els hem dit moltes vegades que, sota
el nostre entendre, aquell pla no va tenir cap efectivitat,
contràriament al que vostè diu. Va néixer sense el suport del

sector i a més a més pensam que no aportava res positiu a la tan
desitjada i necessària desestacionalització.

A l’apartat b), dir-li que, des del Govern, ja es fan
campanyes i actes promocionals cap a l’exterior en pro de la
desestacionalització.

I respecte de la campanya publicitària de la nova imatge
corporativa a les nostres illes, que tan li preocupa, ja li va
contestar una pregunta la setmana passada el Sr. Conseller i li
va explicar quins eren els motius d’aquesta campanya, que no
són altres que donar a conèixer la nova imatge corporativa a
l’opinió pública de les nostres illes. Però aquesta campanya no
interfereix en res la promoció exterior que du a terme la
Conselleria de Turisme, això també li va dir el Sr. Conseller.

Respecte a l’afirmació que s’ha llevat protagonisme al
programa d’hivern a Mallorca, dir-li que no s’ha llevat cap
protagonisme al programa d’hivern a Mallorca, ni a Menorca ni
a Eivissa i Formentera, tal vegada s’han modificat els programes
i potser que a vostès no els agradin, però de cap manera es pot
dir que aquest Govern ha llevat cap protagonisme a aquests
programes, de fet es duen a terme amb tota normalitat.

I a l’apartat d) i últim, nosaltres pensam que per part del
Govern es dóna tota la importància que requereix
l’estacionalitat turística, es fa un gran esforç en aquest sentit i
s’hi destinen els recursos necessaris, sempre, naturalment, dins
les nostres possibilitats.

Per tant, senyores i senyors diputats, des del Grup
Parlamentari Socialista consideram que en aquests moments no
és necessari ni recomanable introduir cap canvi en les
polítiques que du a terme el Govern de la nostra comunitat en
matèria de desestacionalització, ja que entenem que es treballa
bé i en un camí correcte, per tant el nostre grup no donarà
suport a cap dels tres punts que proposa aquesta moció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Serra, en nom del Grup Socialista.
Sr. Flaquer, té la paraula per rebatre els arguments presentats.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquest
Parlament acaba de ressuscitar les famoses veritats romanes,
aquelles declaracions que feien els portaveus dels partits únics
en el bloc comunista europeu, que sortia el portaveu del partit
i deia: fa 17 graus, i tu anaves al carrer i veies la gent amb abrics
i que nevava i que feia una fretada, però el govern insistia que
feia 17 graus. Vostè creu realment que les polítiques de lluita
contra la desestacionalitat turística d’aquest govern són
eficaces? Vostè ho creu realment?

Jo li he mostrat, i ja li he dit abans, li vaig mostrar al
conseller la setmana passada, les seves pròpies xifres; és que
vostès no només estan instalAlats en la sobergueria, sinó que
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estan instalAlats en l’esquizofrènia, estic fent feina i estic
manejant les seves pròpies xifres. Però, a més, són unes xifres
que qualsevol persona que es passegi per les zones turístiques,
qualsevol persona que xerri amb la gent que està a les zones
turístiques, les ratificarà. Vostè té qualque dubte que aquests
dos darrers hiverns hi ha hagut menys gent, vostè té qualque
dubte d’això? Jo no en tenc cap. Vostè té qualque dubte que
s’han obert menys hotels, menys comerços, menys restaurants
i que ha vengut menys gent i que les perspectives no són gens
optimistes? És que aposta li dic que ressusciten vostès
aquestes veritats oficials que, agradi o no agradi, fa 17 graus,
i això no és així, això no és així, Sr. Diputat. Vostès podran votar
el que vulguin aquí, però hi ha una dada que és concloent i que
ningú no podrà refutar i és que durant el govern del Sr. Antich
i del seu conseller les xifres contra l’estacionalitat turística han
disminuït considerablement i, en conseqüència, és un fracàs
total i absolut d’aquesta política.

Clar, jo, Sr. Buele, comprenc perfectament que vostè doni
suport a totes aquestes polítiques, però m’agradaria que me’n
digués una, que m’expliqui qualque mesura que ha pres aquest
govern contra l’estacionalitat turística, efectiva, seriosa, no em
conti que ha fet estudis i que ha encomanat assessories, perquè
això ja ho sabem que ho ha fet. Jo només li deman que em digui
una sola mesura efectiva que hagi pres el Sr. Alomar contra
l’estacionalitat turística, ho tendrà difícil, em cregui.

Home, Sr. Marí, vostè em diu que no demani segons quines
coses que el Govern ja fa; idò perdoni que li digui, ho fa
malament, si resulta que ho fa i resulta que cada vegada venen
menys turistes els mesos d’hivern qualque cosa deu fallar, i
segurament deu ser que o no es fa o es fa malament.

I la veritat és que quan vostè parla de dia 11 de setembre a
un li comencen a entrar les ganes de riure. Jo record
perfectament, lamentablement , jo record perfectament dia 12 o
13 de setembre, just després d’aquesta tragèdia mundial, una
entrevista que li varen fer al conseller de Turisme d’aquestes
illes, al conseller de Turisme i coincidia, jo crec que la major part
de gent que varen reflexions aquell dia en aquesta matèria varen
dir el mateix, però l’important en aquest cas és que ho va dir el
conseller de Turisme, el conseller de Turisme va dir que,
lamentablement, i era vera, lamentablement, segurament dia 11
de setembre podria ser fins i tot positiu per a aquestes illes,
perquè suposaria la conversió de les Illes Balears en un destí
refugi, en un destí segur, en contraposició a destins més
apropats al que és la zona de conflicte de l’Orient Mitjà i
sobretot destins de llarga distància i, sobretot, cap als Estats
Units. Fins i tot, quasi tothom, quasi bé tothom va coincidir
amb aquestes afirmacions del conseller de Turisme. Home, el
que no pot ser és que mig any després em posin d’excusa dia
11 de setembre perquè no ve gent. Si resulta que vostès, fa mig
any el propi conseller va dir que, lamentablement, això serviria
per fer venir gent cap aquí com a destí refugi, no entenc perquè
avui han convertit el que era un avantatge, lamentable, però
avantatge en un inconvenient, no ho entenc, francament, no ho
entenc.

Però el més preocupant, me creguin, Sr. Marí i Sr. Buele, no
és que vostès votin en contra, això ho sabíem, teníem la certesa

i la seguretat que vostès votarien en contra d’aquesta moció,
el més preocupant és que juguen amb foc, el més preocupant és
que vostès estan damunt un precipici on hi tenen la major part
dels ciutadans d’aquestes illes; juguen amb foc, juguen amb les
coses de menjar, juguen amb el turisme en aquestes illes i
vostès són els responsables avui en dia que estiguem en una
situació en què la gent està preocupada, en què la gent
comença a tenir dificultats i el pitjor és que vostès no ho volen
veure.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer, per la seva intervenció.
Substanciat el debat, procediríem a la votació d’aquesta moció
i les senyores i senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 24; vots en contra,
28. En conseqüència, queda rebutjada la moció 928, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desestacionalització
turística.

III. Proposició no de llei RGE núm. 4900/01, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
declaració del 2003 com a "Any Francesc de  Borja Moll".

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 4900, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa a la declaració de l’any
2003 com a Any de Francesc de Borja Moll. El Sr. Portella, en
nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula per
defensar la proposició no de llei.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bon dia. Aquest dimarts el Parlament de les Illes
Balears aprovarà, supòs, esper que per unanimitat, instar el
Govern de les Illes a la declaració de l’any 2003 com a Any
Borja Moll. Serà així en compliment del centenari del naixement
de Borja Moll a Ciutadella. Naturalment que serà l’Any Borja
Moll i un any, també, que haurem d’intensificar la feina i les
iniciatives per fer avançar la presència social de la nostra
llengua catalana.

Un dels efectes sobrevinguts de la reincorporació definitiva
de Menorca a la corona espanyola, que també enguany, el 2002,
se’n compleixen 200 anys, va ser la persecució sistemàtica de
la nostra llengua. Durant el segle XIX les prohibicions de
l’ensenyament i de l’ús del català es van estendre cada vegada
més i van afectar àmbits administratius, oficials, l’escola, la
justícia, la comunicació, etc., però tret de la introducció del
castellà en els usos oficials i en els de les famílies més pròximes
al poder, no es va estendre cap a la gran majoria de la població
de l’illa, com ja havia passat a les altres illes germanes. Com
explica l’amic Pere Alzina, i crec que té molta part de raó, si el
català no va desaparèixer durant el segle XIX a Menorca va ser
per l’analfabetisme general de la població; la incidència
socialitzadora de l’escola no va triomfar precisament pel seu
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abast limitat. Açò no obstant, el segle XIX sí que mostra un
retrocés palès a l’àmbit culte, sobretot a la literatura, que
exp ressa aquest procés de pèrdua de la pròpia identitat
lingüística. 

Fins a la primeria del segle XX i, sobretot, en les primeres
dècades d’aquest segle, no seran palesos a Menorca i també a
les Illes Balears afanys i moviments de recuperació cultural i
lingüística. És en aquesta primera dècada quan Francesc de
Borja Moll estudia humanitats i filosofia i teologia en el
seminari de Menorca. És en aquests anys de recobrament que
ens hem de fixar en el treball de folkloristes, a Menorca també
amb la creació de Llum nova, o de La nostra parla, com també
a les altres illes, sobretot a Mallorca, hi ha moviments germans
semblants. Aquest corrent de recuperació més organitzat
esdevé quan Borja Moll ja ha passat a viure a Mallorca, el 1921,
i comença a treballar prop d’Antoni Maria Alcover en la
preparació del diccionari, fa després àmplies enquestes
dialectals pels Països Catalans i colAlabora en el Butlletí del
Diccionari de la Llengua Catalana. Aquesta labor lingüística
és acompanyada per la seva primerenca tasca com a publicista,
i prova d’açò és, el 1934, l’inici de la biblioteca Illes d’Or.

Aquesta onada de refeta, emperò, serà trencada de manera
sobtada pel desenllaç de la guerra de 1936-1939, oberta per
l’aixecament feixista i l’inici de la dictadura franquista, la qual
tindrà com un dels seus objectius la prohibició i persecució de
les llengües i cultures que no fossin les de la “una, grande y
libre”. Alguns dels principals projectes es van haver d’aturar
per mor de la guerra, primer, i de la repressió, després. Altres
iniciatives, com la revista Raixa, que començà el 1954 Borja
Moll, es van haver de tancar prest per ordre administrativa. 

La recuperació d’una presència, lleugera, de la llengua,
sempre dins l’àmbit, sobretot, literari o religiós, es va despertar
durant els anys seixanta. Aquesta recuperació, emperò, té lloc
quan l’expansió del turisme de masses a les nostres illes
provoca un canvi radical en els sistemes de producció, en la
demografia, en el creixement natural i l’absorció d’un moviment
migratori castellanoparlant també amb la cultura i les relacions
humanes. Tot açò fa que sigui a partir dels seixanta quan es
produeix a les Illes Balears un vertader trencament de la situació
sociolingüística, i a Menorca, com a les Illes Balears, també. És
a partir de llavors, i també amb l’expansió dels grans mitjans de
comunicació de masses, emissores de ràdio i televisió, periòdics
i revistes amb una única llengua de comunicació, que el castellà
envaeix tots els àmbits d’ús: passa dels usos formals als
informals, esdevé l’única llengua activa d’una part important de
la població que resideix a les Illes Balears, i passa a ser també
d’ús quotidià per als autòctons en les relacions amb els
nouvinguts i en els seus usos formals.

És en aquest panorama quan Borja Moll, com molts d’altres,
ha de desenvolupar una tasca més política a favor de la
normalització de l’ús del català que llavors serà, perquè en
realitat no deixi de ser present en els nostres territoris. 

En el final de la dictadura, en el procés de conquesta de
llibertats i de democràcia, la recuperació de la llengua esdevé un
eix mobilitzador i d’encontre des de posicionaments ideològics

molt diversos. Ningú no pot entendre un procés de
recobrament cultural i nacional sense la presència social central
de la llengua catalana. A l’inici de la democràcia la situació
lingüística a les Illes Balears ha canviat tant que l’objectiu de
reconduir la societat illenca cap a la normalitat cultural
esmenant els perjudicis provocats pel franquisme resulta una
feina extremadament difícil. 

Tot s recordam el paper voluntari o involuntari, segons les
ocasions, de Francesc de Borja Moll en tot aquest procés. La
seva dedicació de vida a la llengua, la seva actitud belAligerant
i activa a favor dels grans principis de la recuperació lingüística
i cultural, el van convertir en símbol polític, també, per a
aquelles generacions de lluitadors per la democràcia i per la
pròpia identitat. És obligat que la seva obra, que el seu treball
d’anys i d’afanys, que la seva experiència vital a favor de la
llengua i de la cultura nostres des d’àmbits molts diversos, ens
animin a proposar aquesta declaració, aquest convertir l’any
2003 en Any Borja Moll i, a través seu, en una nova ocasió per
intensificar els compromisos actuals de normalització.

Per aquest motiu presentam davant el Parlament aquesta
proposició no de llei. Ja sé que les declaracions d’anys, per un
o altre motiu, són expressió precisament de la necessitat de
crear institucionalment referències per animar, per suggerir, per
dirigir els esforços públics i de la societat cap a determinats
objectius. Per tant, és la constatació, també, d’un dèficit. Si
aquests anys fossin compromisos singulars, desconnectats de
la feina diària, planificada, avaluable, no serien justificables;
tenen raó de ser quan es tracta d’intensificar els compromisos
i l’acció conseqüent en moments significats i significatius.

Ara ens trobam en un d’aquests moments; potser es dóna
una circumstància econòmica i cultural molt semblant a la que
es va desenvolupar durant els anys seixanta. Per un costat, una
onada massiva de nous illencs procedents d’altres països, amb
altres llengües de comunicació; per altre costat, l’expansió d’un
nou instrument de comunicació, com Internet o la revolució
tecnològica que ens permet accedir a un sense fi de cadenes de
televisió davant les quals el català, reduït a una oferta limitada,
queda en una posició marginal. Aquesta nova situació
socioeconòmica obliga a carregar-nos d’energia per intentar
intervenir en la nostra societat a favor de la supervivència,
primer, i de la normalitat, després, de la nostra llengua.

Per aquesta causa la proposta d’Esquerra Unida i Ecologista
no és només la de la celebració d’un any homenatge, sinó la
creació d’una comissió on siguin presents les principals
institucions que puguin tenir quelcom a dir, com són el Govern,
els consells insulars, ajuntaments de Palma i de Ciutadella, per
naixement i per residència, per programar amb prou temps
objectius i acordar instruments i recursos per a la seva
consecució. També és oberta, lògicament, no hi haurà dubte
que serà oberta a participacions d’altres institucions que
puguin sentir-s’hi interessades.

Jo crec que fer-ho amb un any d’anticipació, amb prou
temps per programar i planificar, crear recursos i objectius, és
també una mesura positiva. Per açò ho presentam amb tant de
temps davant aquest parlament, perquè hi hagi un període de
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preparació i de veure què es pot fer durant l’any 2003 en dos
sentits, tant el de recordar l’obra i la figura de Borja Moll, com
el de fer feina en la intensificació de la normalitat de la nostra
llengua, ho presentam així.

El Grup Popular ha presentat una esmena d’addició, no de
substitució de cap dels dos punts que presenta Esquerra Unida
i Ecologista. Nosaltres, aquesta esmena, entenem el sentit
general de l’esmena. Sí que amb l’acceptació demanaríem una
rectificació en el moment en què diu que el Govern presentarà
a tots els grups polítics..., etc., etc., el programa d’activitats, per
“el Govern informarà el Parlament del programa d’activitats”,
que es podrà fer a través d’una compareixença a la Comissió de
Cultura, o per algun sistema que es pugui creure més oportú
perquè els grups polítics tinguem coneixement. A part, també,
la majoria de grups polítics tindrem coneixement a través de
cada consell insular del que es farà, perquè hi haurà una
programació única però també insular, de cada una de les illes
i de cada municipi on se celebri i, per tant, sí que acceptaríem,
amb aquesta rectificació, la proposta que fa el Grup Popular, i
volem fer aquest envit a l’oportunitat que representa celebrar
aquests 100 anys del naixement de Francesc de Borja Moll l’any
2003, aquest envit que representa també per renovar energies,
noves i renovades, la feina en pro de la nostra llengua en un
moment que és especialment difícil, com és aquest inici del
segle XXI. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Portella. El Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda de adición. Para su defensa tiene la
palabra el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies. Bon dia, senyores i senyors diputats, Sr. President.
En principi no només defensa l’esmena sinó que, bé, faré la
intervenció general, ja que sembla ser que s’acceptarà aquesta
esmena d’addició que hem presentat, i acceptam la correcció in
voce que ha presentat el portaveu en el sentit que sigui una
informació que es presenti en el Parlament tot el programa
d’actes que es vulgui desenvolupar.

El Grup Parlamentari Popular també votarà afirmativament la
proposició no de llei presentada per Esquerra Unida per
declarar l’any 2003 com el de Francesc de Borja Moll, i que es
desenvolupin aquelles iniciatives pertinents per celebrar el
centenari del naixement de tan ilAlustre menorquí, que va
dedicar la seva vida i obra a l’estudi i difusió de la nostra
llengua. Quedin aquí les nostres paraules de reconeixement a la
seva tasca i a la seva vida compromesa amb la llengua i amb la
cultura.

No es tracta aquí de repetir el que ja s’ha dit per part del
grup proposant, i només en aquest dia, sobre la vida i obra d’en
Francesc de Borja Moll, principalment perquè no fa massa
temps, concretament el dia 24 d’abril, ja vàrem tenir en aquesta

mateixa cambra un interessantíssim i documentat debat sobre
la vida i obra d’un personatge tan ilAlustre; amb l’extensa i ben
estructurada intervenció del meu company Joan Marí Tur va
quedar palesa la vàlua del Sr. Francesc de Borja Moll. Per tant,
jo em veig incapaç de millorar la seva intervenció i em remet a
ella. Recoman a tots els diputats i totes les diputades una
atenta lectura d’aquesta brillant intervenció que, com ja dic, no
repetiré aquí.

En aquella ocasió, però, al contrari del que farà el nostre
grup avui aquí, el Partit Popular va presentar una proposició no
de llei amb la qual defensàvem la creació d’una càtedra que
portés el nom de l’ilAlustre filòleg, dedicada a l’estudi de la seva
obra i especialment a la dialectologia balear. Aquesta iniciativa
encara és d’actualitat, ja que observam que el nostre lèxic està
desapareixent a marxes forçades, fruit de molts de factors que
no vénen ara al cas detallar, i és necessari iniciar una tasca de
recuperació i difusió de mateix perquè la llengua catalana no
perdi aquesta riquesa, aquest patrimoni lingüístic. En aquella
ocasió, inexplicablement, incomprensiblement entenem
nosaltres, els partits d’esquerres votaren en contra de la
proposta del Partit Popular. Els arguments, al nostre entendre,
no tenien pes ni se sostenien per cap banda; era un no a una
iniciativa en positiu.

El Grup Popular, com ja he dit, no cometrà l’error que els
partits d’esquerra cometeren en aquella ocasió i votarem, avui
sí, a favor de la proposta d’Esquerra Unida. La proposta
d’Esquerra Unida ens sembla un poc egoista, també, ho hem de
dir, ja que sembla que el reconeixement només és vàlid quan
parteix dels partits que donen suport al Govern i no ho és quan
les iniciatives parteixen de l’oposició. Creim que aquestes
postures són equivocades, que confonen l’opinió pública i que
no duen a res de bo. 

Hi ha hagut un moment de la intervenció del portaveu
d’Esquerra Unida en el qual semblava que no estava en un
debat que intentés commemorar o celebrar la vida i obra de
Francesc de Borja Moll, sinó que semblava que estava amb una
altra proposta sobre la defensa aferrissada de la llengua
catalana, sobre els perills que l’enrevolten i altres coses que al
nostre entendre no venien al cas. Jo entenc que..., confii que la
proposta tengui finalment la finalitat que nosaltres entenem que
té i que no en tengui una altra, que imperi el sentit comú, que
sigui honorar la figura, la vida i l’obra d’aquest ilAlustre filòleg.

Respecte als posicionaments polítics del portaveu que m’ha
precedit, que ha fet un poc la història dels reptes que va trobar
en Francesc de Borja Moll al llarg de la seva vida sobre aquesta
qüestió tan important com és defensar la nostra llengua, li he de
dir que se n’ha oblidat un de molt important, al meu entendre,
i és que l’any 80 i busques, a final de l’any 80 i busques va ser
un govern del Partit Popular que va aprovar la Llei de
normalització lingüística, que li he de recordar que va ser
capdavantera, com m’ha recordat un altre ilAlustre diputat
d’aquesta cambra, va ser cap davantera en la defensa de la
llengua catalana, i jo pens que és un oblit que no es pot tenir;
una norma d’aquesta importància no pot quedar en un segon
terme.
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De qualsevol forma sàpiguen que hi votarem a favor.

La proposta, l’esmena -no sé si fa falta repetir-ho- anava en
el sentit que el Parlament restés assabentat del programa
d’activitats previst per a la celebració de l’any 2003 com a Any
Francesc de Borja Moll, indicant les aportacions econòmiques
i colAlaboracions de cada institució que hi participés. De
qualsevol forma acceptam l’esmena in voce, com ja he dit
anteriorment.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Gornés. ¿Grupos que deseen intervenir?
Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr.
Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, molt breument i només per manifestar l’opinió del
PSM sobre la proposició no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, i en primer lloc els
volem felicitar per aquesta iniciativa de declarar l’any 2004 Any
Francesc de Borja Moll i ens alegra veure que aquesta iniciativa
serà aprovada per unanimitat d’aquesta cambra.

Nosaltres creim que no només s’hi ha d’implicar el Govern,
sinó que també s’hi han d’implicar altres institucions de les
Illes Balears per commemorar aquest any Borja Moll. Nosaltres
pensam que la divulgació de la figura, la feina i els estudis que
va fer el Sr. Borja Moll creim que és una tasca important per
salvaguardar i per divulgar la nostra llengua. Els estudis sobre
la riquesa de les seves varietats dialectals, no només de les Illes
Balears, sinó de tots els països de parla catalana, van ser prou
importants i es van fer en un moment en què estudiar o
investigar sobre la llengua era bastant més dificultós que ho
pugui ser en aquests moments. Va fer el treball durant una
època en què la nostra llengua, agradi o no, era perseguida i
prohibida, i per tant les dificultats per investigar -nosaltres
creim que no està de més recordar-ho- eren..., era molt difícil i
no hi havia les facilitats que hi pugui haver en aquests
moments.

Nosaltres creim que aquest any ha de servir per impulsar el
coneixement de la figura, però també el coneixement de l’obra
i també la divulgació de la llengua catalana; així com ho va ser
l’aprovació fa poques setmanes de l’Institut Ramon Llull, que
servirà perquè les institucions col Alaborin en divulgar a
l’exterior la nostra llengua, pensam que aquest any Borja Moll
també ha de servir per agafar consciència de la necessitat de
mantenir una llengua que en aquests moments no es pot
salvaguardar com a estat, però sí que ha de tenir un ample
coneixement dins la societat de les Illes Balears.

Per tant esperam que aquesta commemoració serveixi per
impulsar el coneixement d’aquesta llengua i que impliqui no
només institucions de les Illes Balears, sinó també institucions
de l’àmbit de parla catalana. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Tirso Pons.

EL SR. PONS I PONS:

No eren dificultats tecnològiques, eren d’ignorància
absoluta, però bé...

Estam davant una proposició no de llei, i jo de bell antuvi he
de fer una sèrie de precisions perquè crec que és avinent.
Primer de tot crec que a les referències del portaveu d’Esquerra
Unida per defensar la proposició no de llei hi ha una sèrie de
"ucronies" i semidisbarats que desvirtuen en certa manera la
potència i la veritat de la seva proposta. Són les "ucronies"
utilitzades per donar culpa a coses que no en tenen: El Tractat
d’Amiens no té res a veure amb el tema del català perquè si no
és per una cosa indirecta, i és que feia 100 anys que s’havien
implantat els decrets de Nova Planta a tot Espanya; quan
Menorca, com qualsevol territori, va tornar a Espanya va tenir
el mateix tractament legislatiu, ferest, de prohibició..., no,
prohibició no, que només hi hagués una llengua oficial en
aquest país, i que fos una ordre reial que alentàs la
conveniència que a les escoles i a la vida administrativa i
comuna s’utilitzàs una sola llengua, que en aquell moment era
òbviament el castellà. Tot i ser reis francesos no es van atrevir
a implantar el francès com a llengua oficial en el nostre país.

Donar culpes, vista l’anàlisi o la situació de l’any 2002, a
coses que van succeir fa 200 anys, en certa manera produeix
prou distorsions per fer trabucar les intencions i fer aparèixer
més les voluntats corals, de cor, que no les veritats científiques.

El cert i segur és que el català es manté, efectivament, per
incultura, segurament, i a les nostres illes, benauradament,
l’empra tota la societat. És gairebé en el segle XX quan parts
importants, sobretot relacionades amb tenir diners i voler
distinció social, seran les que utilitzaran el castellà com a mitjà
de distinció de categoria, però no crec jo..., i després, en certa
manera, d’aquest idioma que parla la gent pagesa i de baixa
categoria. Han de passar molts d’anys perquè sigui reivindicat
el recobrament de les nostres llengües. Ja hi va haver un intent
a Catalunya a principis de segle que no va tenir tant d’èxit com
es vol pretendre; en va tenir, cert, però les immigracions,
sobretot de gent de parla castellana, que va ser utilitzada fins
a l’exposició internacional de Barcelona, feien molt difícil la
utilització normal i normalitzada del català. No es va perdre, i es
va començar amb una situació que deim -i és falsa- de
bilingüisme, que encara no s’ha assolit.

Dins totes aquestes reivindicacions de la llengua catalana
jo crec que Francesc de Borja Moll juga un paper
importantíssim. La normalització de la llengua catalana feia molt
poc que havia succeït: les normes de Pompeu Fabra per
unificar, una passa primordial d’unificació de la llengua; hi ha
altres llengües minoritàries que encara no ho han aconseguit,
açò és important, perquè amb aquestes guerres que duren tants
d’anys sempre hi ha d’haver el que es diuen homenots, que
donen tota la seva vida i el bo i millor de la seva intelAligència
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per aconseguir una finalitat tan important en aquest cas com és
la defensa i normalització d’una llengua. 

Per tant, a part de tot, quina és la situació que tenim i quin
és el sostre a què podem arribar? Tenim una situació que en
molts pocs anys s’ha normalitzat bastant la utilització popular
de la llengua catalana; s’han superat aquelles discussions que
hi ha havia, que van ser molt populars arrel de l’aparició d’unes
cartes de Pep Gonella en el Diari de Mallorca fa 25 o 30 anys,
s’ha superat la fase de si tots parlam català o no tots parlam
català. Cadascú parla el seu català, està acceptat per tothom,
però en aquell moment..., perdonau..., fins i tot va ser un fet
d’enfrontament polític; afortunadament en aquests moments
està superat.

I tenim una conselleria que té una part de la feina en
normalitzar una cosa que encara no és normal: la utilització dins
els llenguatges de tipus tècnic, administratiu, polític, que era
està molt enrere, ha de ser normal. Per tant hi ha moltíssima
feina a fer. Per açò l’avinentesa que se celebri..., un any de
reflexió al voltant d’una figura tan emblemàtica com Francesc de
Borja Moll, i emblemàtica..., vaig tenir la sort la conèixer-lo -no
és un fet extraordinari, és un fet de data anagràfica, d’edat i de
coincidència, res més- i ser present en un moment important en
què hi va haver un discurs del qual em recordaré tota la vida,
que és quan es va convertir en fill ilAlustre de la ciutat de Maó.
Feia poc temps l’havien nomenat, li havien atorgat un doctorat
honoris causa. Perdonau la meva salut. Li havien donat un
doctorat honoris causa, i va fer la presentació d’una forma
brillant un home també singular que hi va haver a Menorca,
Joan Randis Mora, i dins aquelles venerables parets de
l’Ajuntament de Maó va fer la lliçó magistral reduïda a una
frase: “Jo no som un doctor honoris causa , som un doctor
laboris causa”, i açò és significatiu quan es fa una proposta
d’aquest tipus, perquè és feina. Serà una feina que durarà
aquest govern, i un altre, i un altre, la implicació de moltes
persones fins que s’aconsegueixi arribar al sostre, a la fita.

Quina és? Vertaderament que siguem bilingües, és a dir, que
la utilització de l’idioma en qualsevol aspecte de la vida del
ciutadà sigui normal, no sigui qüestionada, es pugui fer, tant a
la justícia, com a la ciència, com a la literatura, com en els
mitjans de comunicació, etc.

Per tant, una reflexió, aturar-nos un poc al voltant d’aquesta
figura singular per fer una reafirmació de la feina que ens
compromet a tots. Jo crec que és bo, crec que s’hi pot donar
suport per part de tots els partits i, òbviament, honorable
conseller, serà un repte per a la vostra conselleria que no és que
no ho faci bé, és que li exigirem que ho faci molt millor, cosa ja
bastant difícil pels graus de bondat que heu assolit durant
aquests dos anys.

Gràcies per la seva atenció, senyors diputats, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Pons. Si..., el Sr. Portella, por favor, para
dejar constancia de la modificación de la enmienda presentada,
para que queden en el Diario de Sesiones...

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Sí que li volia demanar si puc
donar resposta o fer un comentari sobre les intervencions, que
crec que reglamentàriament puc, abans de fer un aclariment
sobre l’esmena.

En primer lloc voldria agrair a tots els portaveus dels grups
parlamentaris el suport que es dóna a aquesta proposició no de
llei i que efectivament s’aprovarà per unanimitat, i en vistes
d’aquesta unanimitat també els comentaris que faré a les
intervencions que hi ha hagut en el cas del Grup Popular o en
el cas de l’intervinent del Grup Socialista, a part d’agrair-los el
seu vot favorable un parell d’aclariments, perquè crec que són
necessaris.

Quant a la intervenció del Grup Socialista, un aclariment
breu. Quan ha fet la referència al nomenament del Sr. Borja Moll
com a fill ilAlustre de Maó, com vostè sap a Menorca els pobles
normals declaren fills ilAlustres, de Ciutadella, de Mercadal, de
Ferreries..., però a Maó, que no és tan normal, quan fan un fill
ilAlustre el fan de tot Menorca, i fan fill il Alustre de Menorca.
Açò, en el cas de Maó, aquesta petita observació que és
convenient que es conegui.

Quant al fet que la meva intervenció..., quant a la meva
intervenció, que he volgut situar la feina de Borja Moll en la
història, jo no he fet cap referència al Tractat d’Amiens, no hi
he fet cap referència; crec que la paraula Amiens no ha sortit,
i com que he llegit la intervenció tampoc no he fet cap
referència anacrònica a aquella situació, perquè som ben
conscient que el Tractat d’Amiens té efectes perquè hi havia
hagut els decrets de Nova Planta anteriorment, feia 100 anys.
Exactament el que ha dit aquest proposant ha estat: “Un dels
efectes sobrevinguts de la reincorporació definitiva de
Menorca a la corona espanyola...”; per tant jo crec que la
manera en què s’ha presentat ha estat correcta des del punt de
vista formal i acadèmic, i a més he de dir que aquest parlament
no pretenia parlar del Tractat d’Amiens. Ja la setmana passada
el Parlament es va manifestar sobre aquesta qüestió i vam poder
comptar amb els vots de la majoria i del Grup Socialista davant
aquesta qüestió i ja està aclarida i no ha de tornar sortir.

Quant a la referència o a la intervenció del Grup Popular,
que també li he d’agrair, jo no he fet cap referència de debat
amb el Grup Popular sobre qüestions lingüístiques, crec que ha
estat una intervenció només per situar el personatge en la
història i punt; el Grup Popular sí que l’ha feta en aquest sentit
i no sé si és correcte o és incorrecte; i també no sé si és
incorrecte o no correcte fer un debat sobre coses que vam fer
un debat fa mig any. Però li he de dir que, davant la proposta de
fer vàries càtedres, el Govern de les Illes Balears posa en marxa,
posarà en marxa, aquesta càtedra Alcover Moll Villangómez,
que creiem que era una economia d’esforços i una eficàcia i
eficiència molt millor que la proposada. Per tant, jo crec que no
s’ha de fer debat sobre açò.

Com també no he fet cap referència a l’aprovació de la Llei
de normalització lingüística per part d’un govern Popular,
perquè si hagués fet la referència a l’aprovació de la llei hauria
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d’haver fet la referència a l’incompliment de la llei, i per no
parlar de l’incompliment de la llei per part del govern Popular no
he fet la referència a l’aprovació, ho he fet per delicadesa i
educació davant el proponent del Grup Popular perquè després
no se sentís malament o tengués picor, i açò ha estat la qüestió
de perquè no ho he dit.

I quant a la idea de l’obertura dels grups del pacte de
progrés, crec que queda ben demostrada acceptant i recollint
aquest tercer punt que presenta el Grup Popular, aquesta
esmena, on queda reflectida la voluntat que sigui una
aprovació de tots, per unanimitat, i que sigui un any que a tots
ens comprometi.

Quant a l’esmena, en concret, que em demanen de
Presidència, seria substituir de l’esmena del Grup Popular allà
on diu “a presentar a tots els partits polítics en representació
parlamentària”, substituir aquest tros del paràgraf “a presentar
a tots els partits polítics en representació parlamentària” per
“informarà el Parlament”.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

O sigui que el text  definitiu diria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a informar el Parlament” en lloc del
“programa d’activitats...”.

Està, per tant, amb la intervenció, substanciat el debat. El
Grup Popular accepta la transacció?

Aleshores plantejaria: es considera aquesta llei aprovada
per assentiment, aquesta proposició no de llei? Molt bé, doncs,
queda aprovada per assentiment la Proposició no de llei 4900,
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a declaració del 2003 com a Any de Francesc de Borja
Moll.

IV. Debat del Dictamen de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, del Projecte de Llei RGE núm. 3284/01, de
cultura popular i tradicional.

Passam al punt següent i darrer de l’ordre del dia que és el
debat del dictamen del Projecte de llei 3284 de cultura popular.
En primer lloc, en aplicació de l’article 122 del Reglament de la
Cambra, el representant del Govern, té la paraula el Sr. Conseller
d’Educació i Cultura per presentar el projecte de llei durant
quinze minuts, màxim.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, després d’un treball de la ponència que es va
constituir expressament, ja estam en condicions de debatre en
aquest plenari el Projecte de llei de cultura popular i tradicional.
Darrerament, en aquest plenari hi ha hagut dues aprovacions,
per unanimitat, de dues qüestions relacionades amb temes
lingüístics, primer va ser la creació de l’Institut Ramon Llull, de

projecció exterior de la nostra llengua i la nostra literatura i de
la cultura que s’hi expressa; fa tot just cinc minuts, una votació
per unanimitat per tal que l’any 2003 sigui declarat Any
Francesc de Borja Moll i commemorem, com mereix el
personatge, la seva gran obra. I ara entram en un tema que és
la Llei de cultura popular i tradicional que fa referència a un
aspecte de la cultura, la cultura popular i tradicional, que jo diria
que, juntament amb la llengua, probablement són els dos
elements que més contribueixen a definir, a configurar la
personalitat colAlectiva d’un poble i per tant haurien de ser els
dos elements que més capacitat d’aconseguir consens
tenguessin. Dins una societat normalitzada tant la llengua com
la cultura popular tradicional són compartides per la totalitat de
la ciutadania, sigui quin sigui el seu estatus social, sigui quina
sigui la seva ideologia; i per tant el fet de ser un patrimoni de la
universalitat de ciutadans d’una societat, jo crec que fa de la
llengua i de la cultura popular i tradicional dos elements
especialment importants.

En el moment de la presentació d’aquest avantprojecte de
llei va sortir el tema de la necessitat i oportunitat d’aquesta llei
de cultura popular i tradicional o no necessitat i oportunitat;
aleshores jo em vaig permetre esmentar un fet, i ara el recuper,
que és que jo crec que, amb l’aprovació d’aquesta llei, que
serem la segona comunitat autònoma a l’Estat espanyol que en
t é una, les Illes Balears se situen en sintonia, en línia amb allò
que la UNESCO ha començat a propiciar, sobretot a partir de
l’any 2000, que és que el patrimoni també ha de referir-se als
anomenats béns immaterials, com puguin ser balls, festes,
formes d’expressió popular oral, etc. I conseqüent amb aquesta
idea, que els béns immaterials també puguin ser considerats
patrimoni, la UNESCO, l’any 2000, va crear la figura de
declaració de patrimoni de la humanitat en la categoria de béns
orals i immaterials, i el primer que hi va declarar precisament és
una celebració religiosoliturgica, que és el misteri d’Elx que,
precisament, s’expressa en llengua catalana, cosa que no deixa
de ser un fet molt positiu per a la nostra llengua. Aleshores,
aquesta línia de la UNESCO de declarar patrimoni de la
humanitat, amb categoria de béns orals i immaterials, possibles
danses, festes, manifestacions de l’expressió literària, oral,
colAlectiva, etc., jo crec que no fan res més que determinar el
sentit de l’oportunitat d’aquesta llei que ara, tot seguit, se
debatrà per fer-ne la seva aprovació o no aprovació definitiva.

Aquesta llei és una llei que, bàsicament , pretén tres grans
coses, tres grans objectius: d’una banda, protegir un determinat
tipus de patrimoni, aquest patrimoni format per béns
immaterials, balls, festes, formes d’expressió popular, oral, etc.;
incrementar la valoració social de la cultura popular tradicional.
Durant molt de temps i això ho va començar a corregir el segle
passat no, el segle XIX el romanticisme -abans del romanticisme
existia l’alta cultura que era la important i existia la cultura de les
classes populars, que era una cultura tan poc important que no
mereixia cap tipus d’atenció i que per tant ningú se’n cuidava
de donar-li continuïtat, documentant-la, etc.-; a partir del
romanticisme les classes populars comencen a ser
protagonistes de la història i amb ells la cultura que han
generat, sobretot dins societats rurals. Però això no vol dir que
encara la cultura popular tradicional no pugui arrossegar un
cert estigma de cultura de segona o de tercera categoria enfront
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de la cultura acadèmica, universitària, escrita, etc. Creim que
això s’ha de corregir i aquesta llei, entre els seus objectius,
pretén aquest, el de corregir i d’incrementar la valoració social
de la cultura popular i tradicional.

I finalment aquesta llei també pretén comprometre una mica
més totes les institucions públiques, tant les municipals com
les interinsulars, passant molt especialment pels consells
insulars, comprometre les institucions públiques en el foment
i difusió de la cultura popular i tradicional.

D’altra banda, aquest projecte de llei que arriba a aquesta
Cambra en la seva etapa final és un projecte de llei que va ser
molt compartit, abans d’iniciar la seva tramitació parlamentària,
entre el Govern i els consells, entitats representatives del món
associatiu de la cultura popular i tradicional; i també, en
ponència, han estat acceptades tota una sèrie d’esmenes del
Grup Popular que, probablement, encara se’n pot acceptar
alguna més a la sessió d’avui, en la mesura que creim que s’ha
de fer el màxim esforç possible per tal d’aconseguir que aquest
projecte de llei pugui sortir aprovat també per unanimitat. De
les esmenes del PP, que varen ser setze, jo supòs que una part
d’elles substancial varen ser acceptades, en la mesura que el
Grup Popular ha donat el seu vot afirmatiu a onze articles o
disposicions derogatòries o finals; s’ha abstingut en tres i ha
votat en contra de quatre, amb possibilitat, repetesc, d’ampliar
una mica la quota de vots afirmatius a propostes d’alguna
esmena del Partit Popular.

En qualsevol cas, i ja acab, dues coses més m’agradaria dir:
aquesta llei de cultura popular i tradicional neix ben conscient
que la seva importància, sobretot, acabarà de ser perfilada quan
se contextualitzi dins la trama legislativa del que són les
polítiques culturals de les Illes Balears. Després de la Llei de
patrimoni, després de la Llei de cultura popular i tradicional,
aquest any i mig o any i tres mesos que queda d’aquesta
legislatura, previsiblement i ben aviat hi haurà les lleis de
museus, d’arxius i de biblioteques que passarem per aquesta
Cambra i per la seva ponència constituïda expressament, i
aquesta llei, com totes les que s’elaboraran durant aquesta
legislatura, mantindrà un respecte absolut, escrupolós, de les
competències dels consells insulars, com pertoca, perquè són
els consells insulars els responsables de la promoció cultural a
l’interior de cadascuna de les illes, amb totes les seves
conseqüències.

Dit tot això, encara que sigui una iniciativa legislativa que
alguns poden considerar menor, jo crec que és una iniciativa
legislativa que enriqueix el corpus legislatiu de les Illes Balears
i fa més bé que mal, en la mesura que pot fer més possible que
tots aquests objectius que jo he esmentat puguin ser més
assolits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura per la
seva exposició. A aquesta llei hi ha pendent de debatre les
esmenes, que es debatran conjuntament, la 3841, d’addició a

l’article 1; 3842, de modificació, a l’article 2; 3844, també de
modificació, a l’article 2; 3845, de modificació, a l’article 4; 3848,
de modificació de l’article 5; 3851, d’addició d’un nou article 6
bis; 3853, d’addició a l’article 7, i 3840, de supressió, a
l’exposició de motius, totes elles del Grup Parlamentari Popular.
El Sr. Simó Gornés i Hachero té deu minuts per a la defensa
conjunta de les esmenes.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bones, una altra vegada. Senyores i senyors diputats, Sr.
President, el Grup Popular manté vives una sèrie d’esmenes, no
sé si em pertoca dir-ho però sembla ser que el portaveu del
Grup Socialista de Menorca m’ha fet arribar la intenció que se’n
pugui aprovar almanco unes altres tres, cosa ja anunciada pel
conseller i cosa que agraesc, aquesta voluntat d’aproximació
quant a les esmenes que s’han debatut al llarg del procés de
ponència i de comissió. Crec que és important, com ha dit el
conseller, que lleis d’àmbit cultural que afecten les tres illes
doncs que puguin sortir el màxim de consensuades possibles,
tot i que seguesc mantenint que el nostre pensa que aquesta
llei s’hauria pogut suplir d’una altra forma, amb un altre tipus
de norma, amb un procediment tal vegada un poc més senzill,
però, de qualsevol forma, entenem que el Govern li vulgui
donar aquesta rellevància de llei.

La pregunta que ha plantejat el conseller, de si és necessària
i oportuna aquesta llei, doncs és ben viva, és ben certa. Em
pareix que ja es va plantejar aquesta proposta, aquesta
pregunta, perdó, quan vam presentar l’esmena a la totalitat de
la llei; el procés de tramitació en ponència crec que ens ha fet
reflexionar a tots sobre l’oportunitat i si és necessari un
instrument d’aquest tipus, i jo, malauradament, he d’arribar a la
mateixa conclusió: aquesta llei servirà o serà útil per declarar
festes d’interès cultural i per constituir un parell d’organismes
consultius sobre quines han de ser aquestes festes o quins han
de ser aquests béns que s’han d’incorporar o s’han de declarar
com a d’interès cultural.

Primer perquè entenem que aquests tres objectius que ha
plantejat el conseller que té la llei, en part estan coberts per
altres normes, per altres lleis també; primer, protegir béns
immaterials, la Llei de patrimoni històric, no fa falta recordar-ho,
ja té alguns aspectes referents a aquesta qüestió, es tractava tal
vegada de desenvolupar-los mitjançant la norma que es
considerés adient. Respecte a incrementar la valoració social de
la cultura popular, evidentment hi estic que és necessari fer
aquest esforç que la població se conscienciï que és un
patrimoni que hem de conservar i que hem de promoure de cara
al futur, si és possible sense contaminacions o sense que perdi
el sentit original de la festa o de la iniciativa; per desgràcia
aquest objectiu només ens ho podrà donar el futur, quan
puguem analitzar i comptar amb suficients dades comparatives
per veure si a través d’aquest instrument aquesta valoració
s’ha pogut aconseguir o no. Respecte a comprometre les
institucions públiques, que era el tercer objectiu, precisament
una gran part de les nostres esmenes anaven en aquest sentit,
de delimitar competències, funcions amb noms i cognoms,
ajuntament, consell insular i Govern de les Illes Balears;
algunes d’elles s’han acceptat i unes altres no, amb la qual cosa
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el compromís només es podrà veure quan s’aprovin els
pressuposts de les diferents institucions, ajuntaments, consells
i Govern balear, on es destinin programes concrets per tal de
donar compliment als diferents objectius que s’exposen.

Amb les nostres esmenes hem intentat donar compliment  a
dos dels objectius que nosaltres pensàvem que s’havien de
concretar amb aquesta llei: primer, aclarir i concretar conceptes.
El projecte original, al nostre entendre, tenia definicions o
exposicions, plantejaments que podien dur a confusió, a
interpretacions errònies, i amb les nostres esmenes hem intentat
clarificar una gran part d’elles. Malauradament no hi ha hagut
consens sobre el principal, sobre què és el que entenem per
cultura popular, justament aquesta esmena que nosaltres
enteníem que clarificava bastant més aquest concepte doncs no
hi ha pogut haver acord i és un dels dos articles que,
malauradament, haurem de votar en contra, el número 2 i el
número 7.

De qualsevol forma, de les setze esmenes que hem
presentat, dues les hem retirades, fruit del debat de ponència;
a nou se’ns ha votat que sí o se’ns votarà que sí; i unes altres
cinc se’ls ha votat que no. Pens que és un percentatge prou
significatiu com per sortir satisfets d’aquest debat i de l’esforç
de consens que entenem que s’ha promogut des del Partit
Socialista de Menorca, proposant, de Mallorca, perdó,
proposant aquesta llei. L’altre gran capítol de les esmenes
anava en el sentit de delimitar funcions i comprometre les
institucions, l’administració de la comunitat autònoma, en
general, amb pressuposts i amb iniciatives; algunes d’elles
també s’han acceptat i unes altres no.

Però bé, nosaltres entenem que s’ha fet una tasca positiva.
Lamentam que es mantenguin algunes d’aquestes indefinicions
al projecte, com per exemple l’apartat 1 de l’article 2; nosaltres
entenem que la nostra esmena concreta molt més l’objecte pel
que fa a llei, ja que entenem que la definició del projecte cau en
una certa indefinició, i el que podria ser pitjor, pot dur a
confusió respecte del que suposa realment la cultura popular a
les nostres illes, ja que podríem caure, per reduir a l’absurd, en
un exemple que crec que ja vaig exposar a un primer debat, en
què rictus matrimonials desfasats i prehistòrics, per dir-ho de
qualque forma, podrien ser finalment declarats d’interès
cultural, que, sense cap dubte, tal vegada als nostres turistes
els podria ser una cosa atractiva però crec que no és la
p romoció ideal que hauríem de defensar per a la nostra
comunitat autònoma. L’altra esmena que no s’accepta, també
d’aquest article número 2, intentava acotar també l’indefinit
terme de popular, entre cometes, que s’exposa al projecte de
llei; proposàvem, com a alternativa, aquelles activitats que la
societat ha anat heretant, assumint i transformant en el temps.
El concepte patrimonial, d’herència o de llegat és molt
important ressaltar-lo per a nosaltres, ja que el distingeix d’allò
que es diu popular, com a sinònim famós, conegut, del poble,
etc. Pensam que amb aquesta definició que nosaltres proposam
i que mantenim l’esmena queda molt més aclarit aquest
concepte i, evidentment, no distorsiona per a res el text del
projecte de llei.

L’altra esmena, que sembla ser que no es votarà a favor,
entenem nosaltres que és molt important en el sentit que implica
compromís pressupostari o, almanco, declaració de la intenció
que el Govern, els consells i els ajuntaments podran habilitar
les partides necessàries per fomentar, difondre i investigar
sobre aspectes de la cultura popular i tradicional. Nosaltres
enteníem que no compromet excessivament el Govern, no deim
números, no deim percentatges, sinó que és una declaració
d’intencions, senyors, cada any en els nostres pressuposts
disposarem de les partides necessàries per desenvolupar,
precisament, donar compliment als objectius que pretenem amb
aquesta llei.

En principi, el nostre grup acaba aquí la nostra intervenció,
no hem volgut fer un detall de totes les esmenes, sinó fer un
repàs de les principals i sobretot d’aquelles que queden vives.
I en principi, doncs, agrair aquest esforç de tots els partits de
la cambra per acceptar aquestes esmenes que encara queden
vives.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés, en nom del Grup Popular. Grups
que vulguin intervenir per fixar posicions? Sr. Portella, en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Una altra vegada bon dia, senyores
diputades i senyors diputats. Avui crec que s’aprovarà, si no
hi ha res de nou la Llei de cultura popular de les Illes Balears;
per part del Partit Popular, anteriorment, amb aquella esmena a
la totalitat i també avui, tal vegada amb no tanta força, s’ha
expressat que es tractava d’una llei innecessària i que hauria
pogut enllestir-se amb un decret; segur que sí que s’hauria
pogut fer per decret una part de l’objecte de la llei,
principalment aquella que fa referència al patrimoni etnològic,
ja està recollida per la Llei de patrimoni històrica. La diferència
entre un decret i una llei és doble, una llei obliga al debat
parlamentari i a la seva aprovació pel Ple del Parlament, i un
decret no passa per aquests instruments de participació i
s’envia directament al butlletí oficial. Per altra part, també, el
rang de llei atorga a la matèria tractada una categoria molt
superior. Per tant, creim des d’Esquerra Unida i Ecologista,
positiva la decisió del Govern de presentar un projecte de llei
per donar-li categoria i per permetre una tramitació prou
participada.

Sobre la necessitat o no de la llei -que també s’ha exposat
ara com altres dies-, jo no dubt que a l’àrea d’educació i cultura
hi ha compromisos urgents, i tal vegada més urgents, com el de
la legislació autonòmica sobre arxius, museus i biblioteques,
que també s’ha anunciat per part del conseller que està prompta
l’aprovada en projecte de llei pel Consell de Govern, i que ha
estat una llei moltes vegades molts d’anys anunciada pel Partit
Pop ular en el govern i que el Partit Popular va ser incapaç de
presentar davant aquesta Cambra. Açò no vol dir que aquesta
llei de cultura popular no sigui, segons el nostre mode de
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veure-ho, oportuna i correcta; de fet, si ens fixam en les
esmenes parcials que ha presentat el Partit Popular són, en la
pràctica totalitat, de transcendència menor i, si em deixa
adjectivar-ho d’aquesta manera, de correcció, de concepte, de
detall, per dir-ho de qualque manera, però no afecta ni
l’estructura, ni els objectius ni el contingut essencial, i prova de
què no afecten és que de setze esmenes presentades, en
quedaran sis sense aprovar, d’altres hauran estat aprovades,
transaccionades, d’altres el propi grup que les ha presentat les
ha retirat a la fase de ponència.

Aquest projecte, que avui esdevindrà llei, ha estat objecte
de participació prèvia a la seva aprovació per part del Consell
de Govern i participació posterior en el propi Parlament. Crec
que aquest és un element molt destacable, la documentació que
acompanya el projecte, expressió d’una transparència tan
insòlita com lloable, mostra tots els esborranys i
avantprojectes, ens informa d’al Alegacions, suggerències,
esmenes que els diferents consells i entitats relacionades amb
cultura popular hi han fet arribar, i com l’esborrany inicial anava
prenent la forma del projecte de llei definitiu. Aquesta
documentació l’han rebuda tots els grups, en ella tothom pot
comprovar com s’han anat concretant les propostes.

He de mostrar la meva satisfacció, ara més com a conseller
de Cultura del Consell Insular de Menorca que com a diputat
d’Esquerra Unida i Ecologista, per haver pogut cooperar en
aquesta feina. Des de les aportacions que es varen fer llavors
podem dir que la llei definitiva serà més insular, d’acord amb les
competències en cultura, que són exclusives dels consells
insulars; serà més municipal, amb el paper que s’atorga als
ajuntaments a l’hora de tramitació d’expedients per a la
declaració de festes d’interès cultural; serà més concreta, tant
pel que respecte als compromisos de les administracions com
a la relació i foment de les entitats culturals relacionades amb la
cultura popular i tradicional. Com a conseller de Cultura
manifest aquesta satisfacció, que és també un reconeixement de
la disposició oberta del Govern de les Illes i de la Conselleria
d’Educació i Cultura per escoltar les propostes que se’ls han fet
arribar i que han anat configurant un text  adequat i d’ampli
acord.

Algú podrà, i jo també ho faig, dubtar si la promoció i el
foment de la cultura popular s’ha de legislar, ho han fet els
proponents anteriors. És cert que en algunes matèries tenim
una certa inflexió legislativa i que el fet de l’existència d’una llei
no implica la seva aplicació, com tenim exemples de molts anys
anteriors. Per tant, la llei ha de ser aprovada des de la voluntat
de fer-la complir i de complir-la, sobretot quan, com aquesta,
dóna a les institucions obligacions molt concretes. És cert que
la cultura popular, el foment i la protecció de què parlam aquí és
una matèria de difícil regulació, és així, en part, perquè una gran
porció dels components de la cultura popular són components
intangibles; també perquè avui seria molt difícil determinar una
divisió clara entre cultura popular i cultura culta, posem-li
aquest adjectiu; també perquè la societat d’avui no és capaç,
contemporàniament, a la vegada, de posar-se d’acord en què és
i no és expressió de cultura popular ara mateix del segle XXI. En
certa manera, la creació d’una llei de cultura popular de les Illes
Balears és la fixació d’allò que avui entenem com a elements

representatius de la cultura del poble, almenys d’aquells
elements que són transmissors de cultura, de valors, d’actituds,
de pensament, que poden estar vinculats a la cultura material o
a la cultura d’oci. Aquesta fixació i l’especial naturalesa del que
consideram elements naturals, costumari, literatura popular,
glossa, cançó, vestuari, balls tradicionals, encara que només
tenguin cent anys, rituals religiosos, celebracions festives, fa
que legitimem i institucionalitzem com a tals uns elements de la
cultura popular que pertanyen, sobretot, al passat recent.
L’atenció o l’evolució que preveu la llei es fixa a l’evolució
d’aquestes mateixes formes o elements, per tant és, des del
nostre mode de veure, reduccionista, entre d’altres coses
perquè no pot ser de cap altra manera.

Es tracta per tant d’una cultura popular tradicional, del
passat, de l’herència, o sigui, la visió de cultura popular que fa
cent anys es va imposar a partir del pensament romàntic. La
idea de la pretesa existència de l’ànima del poble i que aquesta
ànima s’expressa amb tota la seva autenticitat a través de les
fórmules d’expressió cultural, entre cometes, no contaminades;
o del pensament costumista, allò que la classe alta, la cultura
culta deia que era la cultura popular i, en menor mesura, del
pensament marxista, que la cultura popular és una cultura
d’expressió de classe. No deim açò per acompanyar-ho d’una
interpretació positiva o negativa, sinó per significar un fet que
es produirà. Crec que en aquesta decisió no és absent la
impossibilitat de definir i acordar quines expressions d’avui
podrien considerar-se cultura popular i també una certa
resistència a acceptar com a tals les expressions de la cultura
d’oci de les masses, pel fet que no pertanyen a una comunitat
concreta, sinó que són gairebé universals del món semblant al
nostre. Per açò dic que és una posició reduccionista.

Aquest és el fet; si l’acceptam com un fet després podem
afirmar que la llei que aprovam avui és una oportunitat per
organitzar la feina de protecció, salvaguarda i foment de la
cultura popular tradicional. En aquest sentit el plantejament és
correcte: la definició de l’objecte de la llei, la definició i
proposta de les actuacions sobre patrimoni etnològic, que és
un element tradicionalment ignorat a les polítiques de patrimoni
històric i, per tant, no està de més que també la Llei de cultura
popular ho tracti, la definició i proposta de tractar les
celebracions festives com a béns d’interès cultural, de protegir
els elements que han arribat fins a nosaltres i les identifiquen i
naturalitzen, o el tractament de la cultura popular en els
currículums escolars, i també, per últim, la relació de les
institucions amb les entitats que treballen en aquest camp.

També crec que és una bona aportació la creació d’aquests
òrgans de participació en l’elaboració de polítiques de cultura
p opular, d’assessoria i consulta com són les comissions
assessores, una comissió assessora en el cas de les Illes
Balears o les que a nivell insular que d’ella els consells poden
crear, com en el cas de Menorca ja han posat en marxa, perquè
trobam que no feia falta que s’aprovés la llei per començar a fer
feina, i a Menorca teníem enguany la celebració de l’Any
Albranca, que trobàvem que era una data molt avinent perquè
també es posés en marxa aquesta comissió assessora de cultura
popular, que és una matèria que, com ja dic, tradicionalment es
deixava com a folklòrica -els grups de balls per a actes
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d’inauguracions de qualque cosa, o per anar a rebre qualcú a
l’aeroport, etc.- però no se li donava la importància que té com
a element identitari o identificatiu, almanco d’una cultura
popular que sempre vincularia a una cultura tradicional, que és
una llei de patrimoni històric, bàsicament, que parla en aquest
sentit.

La llei és correcta, però serà efectiva si es desenvolupa en
els seus àmbits naturals i els àmbits naturals d’aquesta llei són
els àmbits insulars, de cada illa. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, intervenim en nom del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista en aquest debat sobre el dictamen de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports relativa al Projecte de
llei de cultura popular i tradicional. Volem fer-ho recordant que
va ser a finals del mes de desembre de l’any 2000, 16 mesos
després que s’hagués constituït el Govern del pacte de progrés,
quan s’iniciava l’elaboració de l’avantprojecte de llei de cultura
popular i tradicional que el primer govern progressista i
nacionalista de les Illes Balears volia presentar a l’aprovació
d’aquest parlament, i avui precisament arribam al final amb
aquest debat sobre el dictamen que ha emès la Comissió de
Cultura, Educació i Esports respecte d’aquesta llei, d’aquest
projecte de llei.

Des del nostre grup parlamentari, el PSM-Entesa
Nacionalista, enteníem i continuam entenent que amb aquest fet
s’està donant una passa endavant molt significativa en molts
d’aspectes, però en aquests moments inicials de la intervenció
voldríem remarcar-ne un, que és el compliment del compromís
polític que s’havia pres amb l’acord programàtic del pacte de
progrés sorgit com a resultat de les eleccions de dia 13 de juny
de l’any 1999. Totes les formacions polítiques signants havíem
acordat, com deia el text  programàtic, dinamitzar els agents
culturals a les Illes Balears a partir de la coordinació del conjunt
de les administracions públiques, amb l’objectiu de donar un
especial impuls als subsectors de la cultura balear que
comporten, entre d’altres, la cultura popular d’arrel tradicional
i la cultura popular actual de masses.

Hem de recordar, i ens ho ha fet avinent el conseller
d’Educació i Cultura en la seva intervenció, que a les
aportacions que prèviament havien fet associacions, entitats i
institucions públiques diverses en coordinació de la Direcció
General de Cultura, s’havien anat sumant a l’esborrany d’aquell
text originari algunes de les observacions que havien estat
presentades per diversos grups parlamentari, inclòs el Grup
Parlamentari Popular. Era ja un senyal clar i evident de la
voluntat política que manifestava el Govern a través de la
Conselleria d’Educació i Cultura d’arribar a promulgar una llei
de cultura popular i tradicional que pogués sortir consensuada

entre totes les forces polítiques i que pogués ser aprovada amb
la unanimitat de tots els grups parlamentaris.

El text  del projecte de llei a la tramitació parlamentària va
superar el debat de totalitat mitjançant el qual el Grup
Parlamentari Popular havia demanat la seva devolució al
Govern; això va ser dia 13 de novembre de l’any passat, l’any
2001. Tres mesos després, tant a les sessions realitzades en
ponència, que varen ser tres, com a la sessió de la comissió
parlamentària de Cultura, Educació i Esports del proppassat dia
28 de febrer, tots els grups parlamentaris varen tenir
l’oportunitat d’aportar a aquest projecte de llei de cultura
popular i tradicional que havia presentat el Govern nombrosos
i diversos suggeriments, i també esmenes, que en bona part
varen arribar a ser incorporades al text legal definitiu que avui
es presenta a l’aprovació definitiva d’aquesta cambra.

Des del PSM-Entesa Nacionalista creim que la cultura
popular i tradicional de les illes de Formentera, d’Eivissa, de
Menorca i de Mallorca que ha de rebre avui el suport legislatiu
d’aquest parlament es mereix ser impulsada i promoguda amb
la unanimitat de tots els grups parlamentaris. El fet és, per a
nosaltres, que d’ara endavant comptarem amb un instrument
legal més posat a disposició de les institucions públiques i de
les entitats ciutadanes per tal de contribuir a potenciar, protegir
i difondre la cultura popular tradicional en les seves diverses
manifestacions. Contribuirem d’aquesta manera a fer la nostra
aportació específica illenca a aquest procés de globalització
social i cultural que s’està impulsant arreu del món.

Ens agradaria fer alguns comentaris a la intervenció que ha
tengut el portaveu del Grup Parlamentari Popular en relació a les
esmenes que continuen mantenint-se vives. Vull recordar que
de les 16 esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular se n’han retirat, se n’han acceptat, se n’han
transaccionat i se n’han rebutjat. Les que s’han rebutjat queden
reduïdes de les 16 a 6 perquè entenem que afecten directament
a algunes partides pressupostàries i al contingut parcial de
l’exposició de motius, que nosaltres consideram que s’ha de
mantenir amb el text originari. 

Jo voldria recordar que, l’esmena 3840, no la podem
acceptar perquè rompria la concordança de tot el text  original
amb aquests quatre paràgrafs que se’ns demana que siguin
suprimits de l’exposició de motius. L’esmena 3841 és una
d’aquelles esmenes que en aquest plenari tots els grups
parlamentaris del pacte de progrés estam en disposició també
d’acceptar. La 3842 no la podem acceptar perquè la consideram
innecessària en afectar l’article 2 el mateix concepte de cultura
popular i tradicional, i ens sembla molt més adient que, com diu
el text del projecte de llei, quedi tal com està; diu que als efectes
d’aquesta llei s’entén per cultura popular i tradicional el
conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida
colAlectiva dels pobles de les Illes Balears, tant les que encara
es mantenen vigents com les que han desaparegut a causa dels
canvis històrics i socials. Això seria el primer apartat, o és el
primer apartat. Llavors hi ha un segon apartat allà on s’expressa
que la cultura popular i tradicional inclou tot el que fa referència
al conjunt de les manifestacions culturals, tant materials com
immaterials, com són la música i els instruments, els balls, la
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indumentària, les festes, els costums, les tècniques i els oficis,
la gastronomia i els jocs, els esports, les danses rituals o
religioses, les representacions, les creacions literàries, com
també totes aquelles altres activitats que tenen caràcter
tradicional i que han estat o són populars.

La 3842 no la podem acceptar, he dit, que és la que afecta
aquest text de l’article 2, perquè ho consideram innecessari.

La 3844, aquesta esmena de supressió parcial de l’article 2,
entenem que no necessàriament la societat ha d’haver heretat,
transformat i assumit les activitats tradicionals i, per tant,
estaríem en contra d’aquesta esmena. La 3846 estam per
acceptar-la en tant que entenem que el contingut de l’esmena
pot implementar el text  original. La 3848 també la podem
acceptar quan fa referència a les celebracions de les festes
tradicionals de les Illes Balears. La 3852, d’addició a l’article 6,
l’hem de rebutjar, com també la 3853, d’addició a l’article 7, i la
3855, d’addició a l’article 12.

Quedarien, per tant, acceptades en aquest plenari la 3841, la
3846 i la 3848.

Voldria recordar a tots els grups parlamentaris d’aquesta
cambra que és una llei de cultura popular i tradicional que ha
estat elaborada en ponència, que ha estat elaborada en
comissió, i que tots els grups parlamentaris hem tengut
l’oportunitat de fer-hi aquelles aportacions que hem cregut més
oportunes. Volem donar suport a allò que ens ha manifestat el
conseller d’Educació i Cultura quan ens recordava que amb
aquesta llei de cultura popular i tradicional les Illes Balears es
posen en sintonia, en la línia que la UNESCO ha anat marcant
de protegir el patrimoni dels béns immaterials, que amb aquesta
llei podem combatre l’estigma d’una consideració de segona
categoria respecte de la cultura popular i tradicional, que amb
aquesta llei podrem impulsar el compromís de les institucions
públiques en el foment d’aquesta cultura, i que esdevé una
iniciativa legislativa que contribueix a enriquir el cos jurídic de
la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, molt
breument, i no repetiré o intentaré no repetir els afalacs que
mereix la cultura popular, però sí que tenen importància tres
coses jo crec fonamentals en aquest projecte de llei. Primer de
tot, que es faci referència a què és cultura popular i ens posem
d’acord; és una llei complementària pràcticament a la Llei de
patrimoni, perquè la cultura popular, òbviament, és
manifestació, tota la manifestació de la vida colAlectiva d’un
poble, des del naixement i les pràctiques que s’han produït en
el seu naixement, que no vol dir repetir-les ni molt manco, fins

al comportament que té, fins i tot conèixer quin ha estat el
tractament de la mort de les persones, passant per
manifestacions laborals i per la utilització del lleure, que era
molt important i el que donava una característica essencial a
aquesta manifestació.

Quan ens miram la..., en certa manera la degradació que s’ha
produït a moltes festes de pobles, que han perdut la seva
referència agrícola, els pobles fan festa quan s’acabava la
recolAlecció, sobretot del blat; les festes majors a Menorca, des
de la primera de Sant Joan fins a la darrera, açò ha estat una
distribució de papers que hi ha hagut un poc posterior, però
estan directament relacionades amb la professió o amb la
dependència econòmica que tenia la societat de la pagesia,
manifestacions de l’economia o aspectes de l’economia que ha
fet presència en aquestes illes, a algunes més, a unes altres
manco, però que tenen a veure amb una incipient indústria a
finals del segle passat o dins el segle XIX i el segle XX a
Menorca, que són singulars i que valdria la pena pensar en
manifestacions d’aquesta cultura que s’han produït. 

Per tant, un text, sigui una llei o sigui el que sigui, l’aspecte
jurídic o la figura jurídica per a nosaltres cau en segon nivell, és
l’intent que no es perdin aquests referents culturals, que
sempre són manifestacions de classes popular, majoritàries, no
de classes elegides que han tingut la sort de tenir una formació
cultural sempre extraordinària a qualsevol societat.

Segon, que sigui un complement de la Llei de patrimoni.
Alguns objectes que són significatius de la cultura popular,
òbviament, han d’estar tractats d’una altra manera i amb molt
més respecte, però jo en significaria un, que és la intenció de
pervivència d’aquesta llei. Cada vegada que aquí aprovam un
text  per unanimitat és una manifestació de tots els grups
polítics d’un acord per damunt ideologies de partit, partidàries,
d’assolir els objectius que marca el text  aprovat. Si aquesta llei
té el suport de tots tindrà la benedicció suficient, primer de tot,
per ser efectiva, si no ho és..., perdó..., hi ha mecanismes per
reclamar el compliment o allò que no s’està complint, però sí
que és un compromís de tothom perquè açò sigui positiu i sigui
possible: amb illes que tenen manifestacions diferents, amb un
consell pensat per veure que no se’ns posin com a
manifestacions de cultura popular alguns aspectes que potser
no en tenen la categoria, que hi hagi aquest consell de savis,
entre totes les cometes que vulgueu, que determini si un
aspecte, un objecte, un costum, un menjar, etc., té la dignitat o
no de ser considerat com a element de la cultura popular.

En el moment que un parlament legisla i les coses es
produeixen per unanimitat donam un sentit al corpus total del
funcionament de la societat d’aquestes illes que té un clar
sentit de permanència.

Nosaltres estaríem d’acord, igual que ha indicat el portaveu
del Grup del PSM, el Sr. Buele, i votaríem a favor les esmenes
3841, 3846 i 3848 perquè amb la introducció d’investigació, etc.,
creim que es complementa, s’arrodoneix el sentit positiu que té
aquesta llei. Gràcies... 

(Alguns comentaris inaudibles) 
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...fumar, perquè miri quines conseqüències... 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons, per la seva intervenció en nom del Grup
Socialista.

I passaríem, a continuació, al torn de rèplica. Sr. Gornés, no
vol intervenir? Molt bé, idò així haurem de cridar a votació.

En primer lloc passaríem a votació les esmenes entenent, i
és el que deman a les senyores i als senyors diputats, que la
3841 a l’article 1, la 3846 a l’article 4 i la 3848 a l’article 5 són
acceptades..., aprovades per unanimitat. Idò queden aprovades
aquestes esmenes.

Per tant passaríem a votar les esmenes 3842 a l’article 2,
3844, 3851, 3853 i 3840. Senyores i senyors diputats, poden
votar les esmenes.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
28. En conseqüència queden rebutjades aquestes esmenes.

Passaríem a continuació a votar l’article 2, l’article 7 i
l’exposició de motiu. Senyores... Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, els articles 2 i 7, només. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, l’article 2, 7...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

I l’exposició de motius a part. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò els articles 2 i 7. Senyores i senyors diputats, poden
procedir a votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
28. En conseqüència queden... 

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

Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha hagut un error de votació. 

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

Podem repetir la votació, supòs. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha hagut un error de votació, hi ha hagut un error de
votació. Un dels errats en la votació he estat jo.

(Rialles)

Tal com en altres ocasions hem quedat, Sr. Flaquer,
repetiríem la votació. Senyores i senyors diputats, poden votar.

Vots favorables, 28; vots en contra, 27. En conseqüència
queden aprovats els articles 2 i 7.

Votaríem ara l’exposició de motius?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Votaríem l’exposició de motius i l’article número 12. 

EL SR. PRESIDENT:

I l’article...?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

12. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, votaríem l’exposició de motius i l’article 12. Senyores i
senyors diputats, poden procedir a la votació.

Vots favorables, 28; vots en contra, cap; abstencions, 27.
En conseqüència queden aprovats l’exposició de motius i
l’article 12.

I ara votaríem la resta de l’articulat i, senyores i senyors
diputats, poden procedir a votar la resta de l’articulat.

Resultat de la votació: 55 vots favorables, cap abstenció,
cap vot en contra. I amb l’habitual facultat que atorgam als
Serveis Jurídics de la Cambra per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries per tal que la llei en
qüestió tengui una redacció coherent, declar i proclam
aprovada la Llei de cultura popular i tradicional. 

(Aplaudiments)

Senyores i senyors diputats, esgotat l’ordre del dia s’aixeca
la sessió.
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