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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguna sustitución, por favor?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Pilar Costa.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, president. Joan Font Rosselló substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

¿Ninguna más? 

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3210/05,

presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el

qual solAlicita que la comissió recapti la compareixença de

la directora territorial de Ràdio i Televisió Espanyola, per

tal d'informar sobre diverses qüestions en relació amb el

tractament de la informació per part de l'esmentat ens.

Pues pasaríamos al primer punto del orden del día, que es

el escrito número 3210, presentado por el Grupo Parlamentario

Popular, para solicitar que la directora territorial de Radio y

Televisión Española informe sobre diversas cuestiones

relacionadas con el tratamiento de la información por parte del

mencionado ente.

¿Desea intervenir algún grupo? En su caso sería el turno de

intervenciones de menor a mayor.

Sr. Rosselló, por Izquierda Unida y Los Verdes.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President. No és fàcil intervenir quan no se sap què

dirà el que demana, però en tot cas si aquest és el Reglament

lògicament el seguirem i, bé, jo senzillament per part del nostre

grup no tenim cap argument per demanar la vinguda de la

representant de Radiotelevisió Espanyola. Pensam que

compleix aquest ens escrupolosament els criteris d’ètica i

pluralitat que corresponen a un ens públic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Por el Grupo Parlamentario PSM-

Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Quan de temps tenc?, per saber-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Le daré 10 minutos, si usted quiere.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

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

jo crec que la directora de Radio i Televisió Espanyola a les

Illes Balears ha de retre comptes a qui ha de retre comptes, i la

directora de Radio i Televisió Espanyola ret comptes a qui l’ha

anomenada, que no elegida, sinó nomenada, que és la directora

general de l’ens públic. I la directora general de l’ens públic

Radio i Televisió Espanyola ha de retre comptes on ha de retre

comptes, que és a les Corts Generals i hi ha representació del

poble de les Illes Balears a les Corts Generals. Nosaltres no

podem demanar comptes a una altra institució per a la qual no

tenim cap tipus de competència o jurisdicció.

Açò que acab de dir, i que els representants del Partit

Popular sembla que apunten, no són paraules meves, són

paraules del Sr. Joan Huguet, portaveu del Partit Popular, que

així justificava el seu vot contrari a la compareixença del Sr.

Miquel Ramis, anterior delegat del Govern. L’únic que he fet

és substituir delegat per directora de Radio i Televisió

Espanyola i directora general de Radio i Televisió Espanyola

per ministre de l’Interior. En aquest sentit crec que es veu una

doble mesura, un doble llenguatge amb aquesta petició de

compareixença: allà on era negre és blanc i allà on era blanc ara

és negre. 

Nosaltres, però, inicialment podríem, en general, està

d’acord en la compareixença de la directora de Radio i

Televisió Espanyola de les Illes Balears, com també hi vam

estar d’acord quan es demanava la del delegat del Govern, però

creim i ens negam a ser, en principi, perquè no sabem les

motivacions però coneixem el que ha aparegut a premsa, ens

negam a ser còmplices del que consideram una maniobra del

Partit Popular, que ha tergiversat paraules i ha dit mentides, ha

posat en boca de la directora general damunt premsa coses que

ella mai no ha dit, i per tant el que ens sospitam és que s’intenta

posar en marxa una caça de bruixes contra la Sra. Garcias i

d’açò, ja dic, no en volem ser còmplices.

I tampoc no volem acceptar les interpretacions que es

puguin donar des del Partit Popular, perquè consideram que la

feina feta per l’actual direcció és sens dubtes un exemple

d’equanimitat, transparència, equilibri i, sobretot,

independència, independència que xoca frontalment amb els

vuit anys de partidisme exacerbat que van viure a la mateixa

emissora. 

I tampoc no creim que haguem en aquests moments de ser

còmplices d’una altra maniobra del Partit Popular en contra de

Radio i Televisió Espanyola per intentar desviar l’atenció del

que és en aquests moments un escàndol polític, ja, que és

l’aquelarre partidista que està fent IB3. Gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, y muy brevemente, ya que al no

conocer muy bien los pretextos -que no las motivaciones,
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porque las motivaciones sí que las conocemos- que tiene el

Partido Popular para hacer la petición que se nos presenta hoy

ante esta comisión; la motivación sabemos que es exactamente

la misma que tienen los calamares cuando echan su tinta en el

mar, tratar de disimular su posición, y esto es sin otra

motivación más profunda lo que trata de hacer el Partido

Popular. 

A la vista de que todas las maniobras que está haciendo

acerca del montaje de una televisión del régimen, la famosa

IB3 o PP3, están cayéndole encima, la gente se está dando

cuenta de que está haciéndose una televisión de partido, lo que

trata es de traer a este parlamento lo que es un argumento tan

acostumbrado como argumento tonto, que es el argumento de

“¡bah!, todos son iguales y vamos a intentar demostrar que

todos son iguales, a ver si con el pecado ajeno tratamos de

lavar el propio”, y en vez de tratar de hacer las cosas bien

donde le compete y donde puede, lo que trata de hacer es decir:

“esto lo hacen todos”, ¿no?, la vieja teoría política que ya se

manejaba en otras épocas muy oscuras en la historia de España,

“todos los políticos son iguales; haga usted como yo, no se

meta en política”, como decía un señor que gobernó este país

durante muchísimos años. La motivación sabemos cuál es, es

exactamente ésa, con toda claridad es ésta.

Nos llama la atención que el Partido Popular también

desprecie la tarea que hacen sus colegas en el Consejo Asesor

de Radiotelevisión, puesto que las materias por las que

pretende que la directora general territorial de Radio y

Televisión Española comparezca aquí son materias que

corresponden al consejo asesor, donde está perfectamente

representado el Partido Popular. Entonces ¿para qué quiere que

venga aquí si allí ya tienen un modo de controlarlo? Pues

precisamente para eso, para que la tinta se expanda lo más

posible y la motivación espúrea que hay detrás de la solicitud

que se hace en este lugar pues tenga un mayor efecto. 

Lo que tendría que hacer el Grupo Parlamentario Popular

y en general el Partido Popular es ahorrar la tinta para escribir

buenos renglones en IB3, que es donde está fallando de forma

estrepitosa, desde muy distintos puntos de vista pero

especialmente desde un punto de vista político. Si quiere

montar una televisión de régimen como la que está montando

pues que la monte, lo diga y trate de defenderla, pero que no

trate de confundir a los ciudadanos con el viejo aforismo

dictatorial de que todos los políticos son iguales, porque

realmente no lo son.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Tenim avui una

petició per part del Grup Parlamentari Popular per demanar la

compareixença dins aquesta comissió de la direcció de l’ens de

Radio i Televisió Espanyola, i ho feim perquè consideram des

del nostre grup parlamentari que no estam en absolut satisfets

amb el que ha de ser la direcció d’una televisió pública, una

televisió pública que és cert que és estatal però que té la seva

delegació i la seva representació dins la nostra comunitat

autònoma, per cert, comissió parlamentària que també va

demanar a l’anterior legislatura la compareixença de l’anterior

director i que sí va comparèixer dins aquesta comissió.

Jo crec que hi ha una obsessió clara per part de l’oposició

en el que seria el model audiovisual d’IB3 Ràdio, i està clar

que existeix aquesta obsessió perquè avui ens trobam amb un

punt en el qual se parla de Televisió Espanyola i ells no poden

evitar temptació d’intentar parlar de la seva estratègia per poder

treure aquest profit polític i partidista que és anar en contra de

l’extraordinària tasca que s’està fent des d’IB3. Per tant deixem

el tema d’IB3, que a més a més hi ha una comissió de

seguiment a la qual la directora fa les compareixences

necessàries i a més s’exposa a tot el que serien les

intervencions i les preguntes de l’oposició d’aquesta cambra, i

centrem-nos en el que seria el punt de l’ordre del dia d’avui,

que seria la compareixença de la directora de Radio i Televisió

Espanyola.

I la pregunta que jo tenc és: quina por té aquesta dona,

quina por té aquesta directora de Radiotelevisió Espanyola de

venir aquí al Parlament i contestar una sèrie de preguntes que

un grup polític, que un grup parlamentari li vol fer? És que jo

crec que no ha de tenir cap tipus de temor aquesta dona si

realment pensa ella que aquesta política que s’està duent a

terme, i dic política perquè es fa política realment des de

Televisió Espanyola, és l’adient i la correcta.

Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular pensam que la

informació que s’està donant des de Televisió Espanyola és

partidista, sectària, i està absolutament polititzada, i per tant

tenim tota una sèrie d’apreciacions i tenim tota una sèrie de

preguntes a fer a la Sra. Garcias per tal que ens contesti i que

ens expliqui per què no pensa ella o pensa el Partit Socialista,

l’oposició d’esquerres d’aquesta cambra, que estigui polititzada

o que sigui sectària. A més a més des del Partit Popular

consideram que la informació que es dóna des de Televisió

Espanyola és una informació absolutament manipulada, no

només en el contingut de la notícia, sinó que és una informació

absolutament manipulada pel nombre del minuts o pel temps

que es destina a determinats representants de les institucions

que els ciutadans d’aquestes illes, efectivament, han elegit,

encara que pesi a qui pesi.

Però és que nosaltres tenim una sèrie de preguntes que

s’han de respondre i consideram que a la seu parlamentària, on

estam representats tots els representants dels ciutadans, s’han

d’aclarir. Com és possible que a Televisió Espanyola sigui més

important el Sr. Antich que el Sr. Matas?, però com és

possible? Estam parlant d’una comunitat autònoma que té un

govern, el Govern de les Illes Balears, el president d’aquest

govern de les Illes Balears és Jaume Matas i resulta que és molt

més important el Sr. Antich que el Sr. Matas, el Sr. Antich que,

si bé és cert que és el secretari general del PSIB-PSOE és un

diputat ras al Congrés dels Diputats. Idò què pinta tants de

minuts i tanta presència mediàtica del Sr. Antich dins Televisió

Espanyola? Ens pareix francament que aquesta pregunta ha de

ser contestada per la directora de Radiotelevisió Espanyola.
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Com és possible que el delegat del Govern tengui cobertura

de totes aquelles rodes de premsa, d’autobombo i d’absoluta

propaganda personal que està fent en els mitjans de

comunicació, i que se li doni aquesta cobertura mediàtica? I en

canvi la vicepresidenta, els consellers, anuncien polítiques

importantíssimes per a les nostres illes i resulta que Televisió

Espanyola no se n’assabenta de res, perquè no surt; resulta que

surt a tots els mitjans de comunicació, a totes les cadenes, a

totes les ràdios, a tots els diaris i Televisió Espanyola no se

n’assabenta de quina és la política que fa el Govern de les Illes.

Però el problema de tot és que Televisió Espanyola sí que se

n’assabenta, del que fa el Govern d’aquestes illes, o sí que se

n’assabenta del que fan les institucions governades pel Partit

Popular; el problema de tot és que estam davant una

manipulació absolutament clara i evident per la qual s’està

intentant treure aquest profit polític del que seria una televisió

pública. 

Per què les notícies que són notícies que afecten acords o

polítiques que estan relacionats amb institucions dirigides i

gestionades pel Partit Popular són donades des d’un punt de

vista negatiu?, i es dóna més importància a la contestació que

l’oposició pugui fer d’aquell acord o d’aquell anunci. És que

això no té cap sentit! Resulta que aquí tenim un govern que està

anunciant fer una sèrie d’infraestructures i la notícia és que la

Sra. Armengol critica aquestes infraestructures. No, no,

perdonin, aquesta no és la notícia, la notícia és que es fa una

roda de premsa on el Govern anuncia unes determinades

polítiques, la notícia no és que al Partit Socialista li semblin

malament. El Partit Socialista evidentment ha de fer la seva

oposició i ha de tenir la seva postura, però la notícia és la

primera. I ens pareix molt bé que la notícia sigui que el Partit

Socialista o qualsevol partit de l’oposició faci una roda de

premsa i estigui en contra de les polítiques del Govern, és que

ens pareix molt bé, i ens pareix molt bé que això sigui una

notícia, però no totes. És impossible que les notícies d’aquest

govern passin desapercebudes pel que serien els serveis

informatius de Radio i Televisió Espanyola.

O com és possible, per exemple, que l’altre dia en el

programa Informe Semanal es fes un reportatge de la visita de

Ses Majestats els Prínceps d’Astúries i resulta que es fa un

reportatge a totes les Illes Balears menys a Eivissa i

Formentera? Això ja és el colmo del sectarismo, això ja és

l’evidència més radical, més radical des d’un punt de vista

geogràfic, perquè s’ha discriminat una illa, o dues illes

concretes, que també varen ser visitades pels Prínceps

d’Astúries, però que no estan governades per una altra força

que no sigui el Partit Popular i per tant, senyores i senyors, ens

pareix molt bé llevar del mapa Eivissa i Formentera i que no

surtin en el seu informatiu.

També consideram molt greu i molt preocupant, i demanam

la compareixença de la directora perquè d’una manera flagrant

es va fer partidisme polític dins els espais informatius i dins els

espais que serien d’emissió cap els ciutadans d’aquestes illes.

Es va emetre totalment el concert “Salvem la Real”, i resulta

que quan se li va demanar, a la directora, que per què es va

emetre directament aquest concert i no altres actuacions

culturals, ella va dir que era per compensar que sortia la

vicepresidenta del Govern, el president del Govern i els

consellers, i que per intentar fer compatible la presència dels

càrrecs del Partit Popular, que són càrrecs institucionals perquè

els ciutadans així ho han triat, idò resulta que per compensar

això es fa un concert, que és un concert anti PP, anti carreteres,

anti infraestructures, i per tenir idò un poquet de presència del

que seria el sector d’esquerres. 

Això és fer una televisió pública? Això és una manipulació

absoluta, clara i flagrant, i per això demanam que vengui aquí

i que ens expliqui quines són les polítiques o quines són les

referències que té la directora per dur a terme tot aquest tipus

de discriminacions.

També consideram absolutament greu el fet que la directora

destini recursos perquè personalment li vagi bé destinar-los cap

a uns fins i no cap a uns altres. Al consell assessor se li va

prometre que es farien unes jornades que serien de coordinació

tècnica i unes jornades també en les quals es farien

conferències, i una ponència sobre digitalització en Televisió

Espanyola, i resulta que la Sra. Garcias, després que el consell

assessor li ajustàs els comptes, que no li va anar gens bé, va dir

que no destinaria cap recurs a aquestes jornades i que només

assistiria a les reunions estrictament legals, que tot el que fos

altre tipus de reunió o altre tipus de retre comptes, que no li

anava bé.

Per tant veim..., bé, és que hi ha infinitat d’anècdotes i

infinitat de qüestions que fan absolutament evident el que jo

estic dient en aquesta cambra, com per exemple com s’han

vanat des dels informatius de Televisió Espanyola del cas

Formentera, però curiosament només del que serien les

acusacions particulars i només del que seria la comissió

rogatòria. Tot el que han estat els arxius per part de la fiscalia

o del jutge, això a Televisió Espanyola, evidentment no li ha

interessat. Nosaltres demanam per què només li interessa una

part del cas Formentera i per què l’arxiu per enèsima vegada no

li interessa el més mínim.

Com és possible que surti la Sra. Armengol denunciant

l’endeutament i demanant la dimissió del conseller

d’Economia, per exemple, i tot el que serien les rèpliques del

conseller d’Economia, que és el conseller de Govern i que

intervé en el Parlament de les Illes Balears?, i com és possible

que totes aquelles contestacions no surtin?, només surt la part

que efectivament interessa al Partit Socialista. Com és possible

que totes les rodes de premsa del Partit Popular no interessin?

Com és possible que l’any anterior i aquest any no només el

Partit Popular, és que també Unió Mallorquina, pràcticament

han estat inexistents a Televisió Espanyola? 

Totes aquestes qüestions en el nostre grup ens interessaria

moltíssim que fossin aclarides per la seva directora. I deixin-se

vostès d’aquesta obsessió que tenen d’IB3. IB3 té la seva

comissió. Aquí jo crec que és el moment adequat i el lloc

adequat perquè la directora expliqui el que seria la seva gestió

i la seva direcció. Per tant només demanam a aquesta cambra

que tengui seny i que estigui (...) del que seria simplement

donar claredat i evidències d’una gestió. Nosaltres l’únic que

volem és transparència i per això consideram que no s’ha de

tenir cap por de venir a aquesta comissió a contestar una sèrie

de preguntes i a justificar una conducta que per part del nostre

grup parlamentari és absolutament inacceptable. Moltíssimes

gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. En torn de rèplica té la paraula

el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt breument. Jo m’he manifestat en contra d’aquesta

compareixença. Assumesc els arguments que s’han utilitzat tant

des del PSM com des del Grup Socialista, però després

d’escoltar la intervenció del portaveu del Partit Popular, si

qualque dubte tenia sobre la intenció política d’aquesta

proposta se m’ha eliminat totalment. És una intervenció

absolutament tendenciosa, que manipula la realitat, que exagera

fins a extrems insospitats. Dir textualment que el PP i UM

durant un any han estat pràcticament inexistents a Televisió

Espanyola em pareix absolutament, a part d’inexacte... Quan un

exagera tant els arguments perd autoritat per als mateixos. 

Mesclar l’Informe Semanal amb la televisió regional no sé

què té a veure; supòs que la directora de televisió aquí no és

responsable dels programes estatals de la televisió. En aquest

cas hauríem de demanar la compareixença del director o la

directora general de Televisió Espanyola, no la de la de l’òrgan

regional de Televisió Espanyola, i sense cap dubte estam

davant un intent claríssim, primer, de difamar una persona i un

ens que jo crec que se li podran entrar a discutir alguns errors

parcials, però una desqualificació global com la que s’ha fet

aquí no solament és injusta sinó que és totalment inexacta, i

evidentment està clar que allò que es pretén és amagar altres

vergonyes traient a la llum aquest debat, actitud a la qual ens té

acostumats el Partit Popular en aquesta casa sempre: quan es fa

una interpelAlació el conseller o la consellera corresponent

acostuma a convertir la interpelAlació en una interpelAlació a

l’interpelAlant i a parlar d’altres temes, no d’allò que s’està

interpelAlant, perquè així embulla fil i deixa les coses com

estaven.

Aquesta és la mateixa tàctica que s’empra avui en aquesta

comissió i per això el meu vot serà contrari a la proposta que es

fa per part del Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Riudavets, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré no emprar un to

pamfletari, com ha fet el representant del Partit Popular. Crec

que precisament a la meva intervenció inicial havia dit que

preveia que passaria açò, que se continuaria aquesta campanya

de difamació, de caça de bruixes; nosaltres no en volem ser

còmplices. Ja havia dit que en principi no tenim cap problema

que comparegui aquí qui hagi de comparèixer, però no volem

ser còmplices d’aquesta campanya orquestrada des del Partit

Popular.

Ens hem centrat tot el temps, Sr. Rubio, en el que és

precisament la qüestió, i és que vostè fan dues mesures segons

els convenis. Allà on van dir blanc ara diuen negre i allà on van

dir negre ara diuen blanc. Vostè demanava quina por té la Sra.

Gina Garcias; nosaltres no estam a la seva pell, però en tot cas,

si té por, deu tenir la mateixa por que el Sr. Miquel Ramis que

vostès, amb les frases que he llegit, van impedir que entrés a

aquesta comissió quan havia posat multes totalment

innecessàries i exagerades a ciutadans de les Illes Balears. En

tot cas és la mateixa argumentació.

Però jo no crec que sigui una qüestió de por. Jo crec que és

una qüestió que vostès han arribat a una situació en què estaven

acostumats a emprar la Televisió Espanyola com una finca

privada, durant vuit anys han manipulat, han tergiversat, han

intoxicat des de la televisió, fins al punt que el comitè

d’empresa ha hagut de fer diverses denúncies públiques a la

que és, per cert, ara directora d’IB3. Llavors, com que estan

vostès acostumats a això, ara simplement que no tenguin el

mateix tractament preferencial els sembla discriminació. 

Perdoni, ha acabat vostè també dient que això era el

súmmum del sectarisme, i ho deia quan parlava d’Informe

Semanal; vostès no poden obrir la boca i parlar de sectarisme,

vostès que van ser capaços de dir a les vuit del matí que una

vaga general no existia quan ningú no feia feina ara parlen de

sectarisme? Em fa pensar en el refrany aquell castellà de “pensa

el lladre que tots de la seva condició”, però bé... Després ha

posat un altre exemple, el concert de la Real; el concert de la

Real, periodísticament els grans cantants que es van juntar era

un fet que no s’havia donat quasi mai a les Illes, i açò tenia un

interès per a la població; ara vostès amb la seva tònica estan

mesclant una altra vegada els seus interessos amb el que és la

informació i amb el que és la promoció de la nostra cultura. I

a més estan dient mentides, mentides, perquè la Sra. Gina

Garcia mai, mai no va dir que açò era per compensar la sortida

dels càrrecs popular, i açò és mentida, Sr. Rubio, i com ja dic

és una peça més de les seves maniobres d’intoxicació. En açò

no ens hi trobaran.

Em sap molt de greu que hagin perdut el seu tractament

preferencial, més ben dit, no em sap greu, però acostumin-se a

ser com els altres. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Socialista té la paraula el

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. En una cosa sí que creo que el

diputado del Partido Popular es completamente sincero, y es en

que no está satisfecho con Televisión Española. Lo creo, lo

creo y lo creo firmemente, estoy seguro que no está satisfecho,

creo que añora aquellos tiempos del antiguo régimen cuando

todos los sindicatos y el comité de empresa denunciaban la

manipulación política que había. Esto no ha vuelto a suceder,

¡qué tiempos aquellos!, eso sí que eran tiempos buenos y

positivos para nuestro gobierno y nuestra comunidad autónoma.

Todos los sindicatos rebelándose porque había manipulación

política en Televisión Española; el PP aplaudiendo,

naturalmente, pero, claro, eso eran tiempos buenos y cuando se

disfrutaba.
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¿Se acuerda cuando condenaban a Televisión Española por

manipular?, ¿se acuerda? Eso eran tiempos buenos, cuando se

podía manipular como Dios manda. Algún tribunal se le escapa

a uno y no se puede controlar todo y, mire, van y lo condenan,

al director general de Televisión, por manipular, y le hacen

salir a hacer una rectificación pública, que la tuvo que hacer un

par de veces porque siguió manipulando hasta la rectificación.

¿Se acuerda de las famosas C, C, O, O? Eso eran tiempos

buenos, eso se añora, eso se añora y se echa de menos. 

¿Se acuerda cuando se prohibía a la televisión que fuera a

la universidad porque a lo mejor abucheaban al Sr. Matas y se

prohibía a todos los cámaras que salieran y que cubrieran

aquello para que no quedara en mal lugar el Sr. Matas?, ¿se

acuerda? Esos eran tiempos buenos. Ahí había orden, gente de

orden, no como ahora que viene un director y hace lo que le da

la gana; ¿qué es eso de la objetividad?, hay que apoyar el

régimen, como Dios manda, como IB3. Fuera todo lo que sea

pensamiento libre y cosas de éstas; luego acabamos (...).

Vamos a poner las cosas en su sitio.

A mi me ha llamado la atención esa de “¿qué miedo tiene

la Sra. Directora?”. A la Sra. Directora nadie le ha preguntado,

que yo sepa; aquí no está la Sra. Directora y no creo que tenga

miedo. A mi me daba miedo cuando iban con la camisa azul la

derecha, pero desde que han cambiando la camisa azul por

corbatas pastel a mi no me dan miedo, y creo que a muchos

más; los tiempos han cambiado y ya no hay el miedo que había

antes; antes sí, que se daba miedo, ahora ya no tanto.

Bueno, me dice usted que en televisión es más importante

el Sr. Antich que Matas. Y fuera de televisión también; y fuera

de televisión es que también es más importante.

(Remor de veus)

Fuera de televisión es más importante. El Sr. Antich ha

conseguido, estando de simple diputado, un posible convenio

para nuestras islas de más de 500 millones de euros que no lo

ha conseguido siendo ministro el Sr. Presidente, el Sr. Matas.

Si consigue el doble será por lo menos el doble de importante,

creo yo. Ahora, el Sr. Matas cuando ha hecho méritos ha salido

sin discriminación alguna en todos los medios públicos y

privados de España en primera página. Sí, sí, ha salido en

primera página en toda España: en Antena 3, Tele 5, Televisión

Española, la 1, la 2, las privadas..., ¿se acuerdan?, cuando se

fue al Rasputín; salió. Hasta El Jueves lo nombró el “G puntos

suspensivos” de la semana, dedicándole una página entera.

Quiero decir que cuando hace mérito el Sr. Matas en lo que él

sabe hacer, que son cuestiones de estas características, pues

sale por toda España. Pero sus méritos son de ese estilo,

méritos propios de..., bueno, pues usted ha citado algún otro

mérito, el caso Mapau, pues también es otro mérito. Hay más

méritos que no ha citado pero, en fin, tiene muchos méritos de

ésos y en base a esos méritos pues ha ido saliendo y, ya digo,

ha sido portada en toda España y en todas las cadenas durante

un cierto tiempo. O sea que no se queje. Ahora, para las Islas

Baleares más importante es el Sr. Antich, porque está

consiguiendo mucho más, y eso que no es en este momento

presidente.

De Informe Semanal sí que me gustaría que me dijera

alguna cosa; ya que sabe tanto de Informe Semanal, ¿me podría

decir si es cierto que IB3 se negó a dar imágenes de la Casa

Real a Informe Semanal y que Informe Semanal tuvo que sacar

planos fijos porque IB3 se negaba y hacía propias las imágenes

de la Casa Real? Porque del tratamiento de la Casa Real por

parte de este gobierno vamos a hablar, vamos a hablar los

próximos días y mucho, porque este gobierno está haciendo un

uso de la Casa Real altamente inadecuado. Si no lo recuerda

hace poco el presidente Sr. Matas utilizaba el nombre de la

Casa Real para un acontecimiento deportivo sin tener

autorización para ello, lo recordara, un supuesto campeonato

mundial que han tenido que anular. Hablaremos de la Casa

Real, de IB3 y de Informe Semanal, tendremos tiempo.

Y hablando de real, “Salvem la Real”. Ya sé que ustedes no

quieren salvar la Real. No es anti PP, no es anti PP, quieren

salvar la Real; ustedes no la quieren salvar. Son dos posiciones

distintas. Cada uno decidirá dónde está el sentido común.

Nosotros entendemos que los vecinos, este movimiento

ciudadano, porque no es un movimiento de partido, es un

movimiento ciudadano, los que se han organizado son los

ciudadanos, que se han rebelado, se han rebelado porque

ustedes quieren destrozar la Real. Los ciudadanos tienen apoyo

de los partidos políticos que están por el sentido común; eso es

normal, y que se hiciera un concierto de estas características yo

no voy a redundar de por qué es importante este concierto, ya

lo han dicho otros grupos que me han precedido.

El Sr. Matas en cualquier caso no tiene ningún problema

para salir en Televisión Española, es más, el Sr. Matas, fiel a su

estilo telefónico, se pongan, descolgó un teléfono en un

momento determinado a la vista de lo que había sucedido, de

que habían hecho una cosa que no le gustaba, concretamente

creo que fue el concierto de La Real y llamó a Televisión

Española exigiendo una entrevista y se la hicieron. Yo no creo

que el Sr. Antich haya llamado nunca a Televisión Española

exigiendo una entrevista. Pero este señor de Madrid que nos

gobierna aquí, pues sí, no tuvo ningún problema en llamar por

teléfono y decir “oiga, exijo que me hagan una entrevista” y se

la hicieron. Que mala es la directora general que le dijo que sí

a este personaje.

Usted ha hecho una pregunta que ha dejado en el aire,

textualmente: “¿cómo es posible que no interesen las ruedas de

prensa del Partido Popular?” Y estoy seguro que no quiere que

le responda, absolutamente seguro, por eso no le responderé,

no tengo mucho tiempo y por eso no le responderé. 

Ustedes el problema que tienen es que tienen controlada la

televisión pública, vía tercer canal, por medio de la Sra.

Umbert, ¿se acuerda? La Sra. Umbert es la comisaria política

que tienen en Presidencia, la tiene usted nombrada con este

cargo, la relación de cargos hecha por el conseller de Interior

con la foto de cada persona, con las misiones que tenía, la

persona de contacto del partido en Presidencia era la Sra.

Umbert, que cuando salió de Televisión Española, en

agradecimiento a los servicios prestados, le dieron el cargo de

comisaria política dentro de Presidencia y cuando salió ha

seguido haciendo de comisaria política, esta vez con el título de

directora general del ente publico de la televisión balear, de

este tercer canal. Tiene la televisión pública cogida, en la
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privada tienen a Mato, ¿se acuerdan? Lo anunciamos mucho

antes de que le dieran a él la inmensa mayoría de las cadenas de

una u otra manera. 

Les queda por controlar Televisión Española y les da

miedo, les da miedo la libertad, les da miedo que haya un libre

pensador suelto. Eso es lo que le da miedo al Partido Popular

y por eso quieren montar todo este jaleo para (...) lo que les he

dicho en mi primera intervención, tratar de dar el mensaje de

bah! Todos son iguales, así que podemos hacer lo que nos de

la gana en IB3. Pues no, no todos son iguales, ustedes seguirán

haciendo lo que les de la gana en IB3 y lo peor que es

pagándolo todos, todos nosotros como lo estamos pagando.

Seguirán haciendo lo que les de la gana en IB3, pero dejen que

Televisión Española sea manejada por los profesionales de la

mejor manera posible, como está sucediendo en estos

momentos. Ah! Por cierto, la última intervención que vi..., ayer

vi un minutage de televisión y vi que el Sr. Quetglas había

hecho una intervención de 35 segundos y a continuación el Sr.

Flaquer la había hecho de 1 minuto y 5 segundos. La última que

vi, no he profundizado mucho más y me llamó la atención

puesto que parece ser que no sólo no es verdad, sino que

además es mentida todo lo que se dice.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rubio té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. No ens ha sorprès en

cap moment la intervenció del Partit Socialista perquè era

d’esperar. Pero Sr. Diéguez, hay una diferencia muy clara y es

que Televisión Española es una televisión que tiene ya mucho

bagaje y es una televisión que en estos momentos está

funcionando plenamente e IB3 resulta que todavía no ha

nacido. Ustedes están centrando las críticas de una forma

obsesiva en esta televisión que todavía no ha nacido y no

consienten que otros ciudadanos, o no consienten que una parte

de la sociedad pueda manifestar su total rechazo en como se

están manipulando las noticias y como se está manipulando la

audiencia con la Televisión Española del Partido Socialista en

esta comunidad autónoma.

Yo quiero recordarle al Sr. Diéguez y hay fotos que así lo

demuestran, hay fotos donde la Sra. Gina García sale en actos

del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, ¿qué están

criticando ustedes? ¿Pero qué están ustedes criticando? Y no

como profesional, sino que están allí aplaudiendo, es decir, se

ve una vinculación clara con su partido. Sr. Diéguez, esto es

así, pero no se enfade usted, ni haga espavientos. Lo que pasa

es que ustedes critican unas determinadas cosas que son las que

ustedes practican aquí en Baleares, en Madrid, en Andalucía,

en Cataluña, lo de TV3..., bueno en fin, evidentemente este no

es el Parlamento adecuado, aunque al PSM le pudiera parecer

que sí. 

Pero en fin, nosotros pensamos que lo que tienen que hacer

ustedes es intentar ver cuáles son los problemas que ustedes

tienen en su propia gestión y ustedes no aceptan que nosotros

podamos hacer esta crítica. Tampoco me ha dicho nada el Sr.

Diéguez y por eso quiero que lo haga la directora general de

Radio y Televisión Española sobre ese politiqueo de

compensación. Es decir, como sale tanto el Sr. Matas, que es el

Presidente de la comunidad autónoma y como sale tanto la

vicepresidenta, que además no es cierto porque no salen tanto

como deberían salir, pues entonces vamos a poner en abierto un

concierto que efectivamente no es un concierto para salvar La

Real Sr. Diéguez y usted lo sabe y usted lo sabe porque ahora

lo ha nombrado y lo ha defendido a ultranza y ¿por qué?

Porque es lo que a ustedes les interesa. Es en definitiva su

política Sr. Diéguez y su boletín informativo, mediatizado y

politizado por su partido es lo que le interesa. Pues

efectivamente, tener ahí su espacio en el cual “Salvem La Real”

y hala venga! Llamando a las manifestaciones, que nos parece

muy bien, pero que no se le de mayor protagonismo del que

realmente tiene porque hay muchos otros movimientos

ciudadanos Sr. Diéguez que no salen en Televisión Española,

ni se les da ese protagonismo.

Por lo tanto, pero si fallos seguro que los habrá en IB3 y

usted en la comisión que hay los puede exponer todos. Por

favor, de la oportunidad a los ciudadanos de que los fallos de

Televisión Española aquí en Baleares puedan ser preguntados

a sus responsables. Y sí que tiene miedo Sr. Diéguez, usted a lo

mejor no, pero la directora un miedo bárbaro. Tiene un miedo

atroz a que se le hagan todas estas preguntas, ¿por qué? Porque

sin duda alguna tiene mucho que ocultar a la ciudadanía. Para

empezar Sr. Diéguez, ustedes que hablan de la televisión del

régimen, todas estas cosas tan graciosas que usted hace cuando

interviene en el Parlamento. Yo quiero decirle que si Televisión

Española aquí en Baleares da más importancia al Delegado del

Gobierno que al Presidente de la comunidad autónoma, a lo

mejor es porque hemos vuelto al NO-DO en donde se daba más

importancia a los gobernadores civiles, que no a la

representación popular, a la gente del pueblo...

(Remor de veus)

Sr. Diéguez, posiblemente el NO-DO antes daba

únicamente cobertura a los gobernadores del régimen, que es

justo lo que ustedes están haciendo. Con su NO-DO

autonómico lo único que están haciendo aquí es dar cobertura

a actualmente al Delegado del Gobierno, el cual insisto, no está

cumpliendo sus funciones de representación neutral e imparcial

de lo que tiene que hacer que es representar al Gobierno de

España aquí en nuestra comunidad autónoma, sino que a lo

único que se limita es a hacerse paseítos con cámaras por toda

nuestra comunidad autónoma, autopromocionarse, presentarse

como futuro candidato o no, yo ya no lo sé porque esto es un

lío, no se ve claramente cuál es su tendencia dentro del Partido

Socialista, están ustedes confundidos. Pero los ciudadanos no

tienen por qué aguantar eso. Si ustedes quieren hacerse

autobombo, pues oiga yo ¿qué quiere que le diga? Haga ruedas

de prensa a nivel de partido, pero no nos meta las instituciones

con fines partidistas y menos Televisión Española porque los

ciudadanos no se lo merecen.

Ustedes dicen que no tenemos pruebas de que se produce

este sectarismo, tenemos muchas. “Francina Armengol

denuncia el endeudamiento y el incremento de impuestos”, sale

el conseller de Economía, se lo decía antes, Televisión
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Española no tenía ni idea de esas declaraciones. “l’Ajuntament

de Palma y el Consell Insular acuerdan un convenio para

ampliar Son Reus”. Por cierto, el PSIB votó a favor, el único

que votó en contra, o que no estuvo en esa negociación fue

Izquierda Unida, pues Izquierda Unida fue el único que salió en

Televisión Española. Todos los que estuvieron a favor de ese

convenio no salieron. Fíjese usted que cosa más sectaria, son

sectarios hasta con ustedes. El paradigma de la falta de rigor e

irresponsabilidad informativa, lo que son unas sospechas se

presentan como el notición y el acontecimiento de la vida y

resulta que aquello que son actos y políticas concretas

Televisión Española no tiene ni idea. “La Conselleria de

Turismo presenta la segunda fase del Plan de calidad turística”.

No hay alusión en Televisión Española, todos los medios de

comunicación así lo hacen. 

Entorno al llamado Caso Formentera solamente la parte que

a ellos les interesa, “la Vicepresidenta y consellera de Obras

Públicas del Govern se reúnen con los consells y anuncian la

creación de 3 nuevas lineas de metro, acordando exigir al

Ministerio de Fomento 2.060 millones de euros”. Televisión

Española, como no podía ser de otra manera, no se hace eco de

una de las noticias más destacadas por la prensa siguiente.

Francamente alucinante. “La Vicepresidenta del Gobierno,

Rosa Estaràs, acusa en el Parlament al pacte de haber dejado un

agujero de 333 millones de euros” ¿y eso saben cuándo?

Cuando ustedes pedían a gritos a través de innumerables

preguntas la dimisión del conseller. Es decir, que todo lo que

son las deudas que ustedes, el pacte de progrés, dejaron a los

ciudadanos de esta comunidad autónoma resulta que Televisión

Española no tiene ni idea, es que es curioso esto y resulta que

sale en todos los medios de comunicación. ¿Pero que tipo de

objetividad es esa? Usted vuelve al pasado diciendo que antes

Televisión Española estaba más manipulada, ¿por qué ustedes

siempre quieren volver al pasado y no están de acuerdo en que

se hable del presente y del futuro? ¿Por qué? Porqué tienen que

esconder, ustedes tienen la política del “y tu más” y eso los

ciudadanos no lo consentirán ni aceptaran.

Por sexta vez, por enésima vez, el caso Formentera. Es algo

que francamente es de vergüenza, ya da hasta risa. Salen los

titulares por enésima vez “el recursos queda archivado”. Pues

resulta que el archivo a Televisión Española no le interesa, es

que fíjate tu, es curioso eso. El archivo del caso Formentera no

es noticia, ahora cuando la oposición pide la dimisión del

cargos del PP por el caso Formentera esto es el notición y el

acontecimiento del mundo mundial. Por lo tanto, no nos queda

más remedio que dar unas conclusiones negativas.

Nosotros, Sr. Diéguez, entendemos que se atenta con este

modelo de televisión, que a ustedes tanto les preocupa, contra

la pluralidad. Nosotros entendemos que hay parcialidad

informativa, nosotros entendemos que todas aquellas

instituciones gobernadas por el Partido Popular, o aquellas

instituciones gobernadas por pactos que no son afines a los de

izquierdas se ven absolutamente discriminados. No se

mantienen criterios respetados tradicionalmente. Hay una

manipulación de la política clara en defensa del Delegado del

Gobierno, pero sin embargo el Presidente de la comunidad

autónoma, la Vicepresidenta, consellers, consellers del consell

insular, etcétera, estos no salen porqué no son noticia. Existe un

criterio de trato cordial con el PSOE y el Partido Popular en

agosto del 2004 salió en todo un minuto y medio. ¿Ya me

contarán ustedes que tipo de televisión es esta?

Por lo tanto, como aquí hay una insatisfacción clara,

evidente y manifiesta, pedimos y nos reafirmamos y así votará

el Grupo Parlamentario Popular que comparezca la directora de

Radiotelevisión Española y nos aclare todas estas preguntas

que usted no ha sabido aclarar Sr. Diéguez y que esperamos

que ella lo pueda hacer.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rubio. 

Si els sembla bé passaríem a la votació de l’escrit, relatiu a

la recaptació de la presència de la directora territorial de

Radiotelevisió Espanyola.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor 9, en contra 7,

abstencions 1.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3511/05, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a la creació del consorci del Pati de sa Lluna

d'Alaior.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia que és la

proposició no de llei presentada pel Grup d’Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a la creació del consorci del Pati de la Lluna

d’Alaior. Sr. Rosselló té la paraula

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Aquesta proposició no de llei té per objectiu senzillament posar

damunt la taula un tema que preocupa els ciutadans i ciutadanes

de l’Alaior i de Menorca en general i que a més, ja s’està

treballant a la pràctica per part de les distintes forces polítiques

de Menorca. I senzillament és fer una crida perquè aquest tema

se pugui dur endavant i se pugui accelerar. 

És molt important per a Menorca en general i per el poble

d’Alaior l’existència de l’església de Sant Diego i el Pati de la

Lluna com a espais públics que necessiten lògicament de la

seva rehabilitació, la seva adequació i la gestió conjunta dels

immobles per poder treure-li tot el profit públic que això sigui

convenient i adequat. En definitiva la proposició no de llei del

nostre grup té per objectiu posar, repetesc, damunt la taula
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aquest tema, fer una crida pública a la conveniència de la

creació d’un consorci o la figura jurídica que considerin

adequades les institucions competents, és a dir, l’ajuntament, el

consell i el Govern per dur endavant aquesta iniciativa. 

No pretén ser ni una intromissió a les negociacions que

estiguin duent les distintes organitzacions polítiques sobre el

tema, ni cap altra qüestió que senzillament situar una

reivindicació que ja és sentida, que ja és popular, que ja

existeix en general i que nosaltres en definitiva pràcticament el

que volem és sumar-nos a ella i donar-li suport d’aquesta forma

presentant aquesta proposició no de llei. Donar suport,

repetesc, a una iniciativa que pensam necessària i que millorarà

les infraestructures culturals, no només per al poble d’Alaior

sinó per a Menorca en general, ja que el Consell Insular de

Menorca a través del seu Pla territorial insular ja preveu la

utilització d’alguna d’aquestes instalAlacions per situar

infraestructures de caire cultural.

Res més, senzillament crec que l’aprovació d’aquesta

proposició donaria el suport del Parlament a una iniciativa que

en cap moment dins el text pretén decidir com s’ha de fer, ni

molt manco, perquè no és decisió d’aquest Parlament i molt

manco una pretensió d’una formació política com la nostra,

minoritària dins aquesta comunitat, sinó senzillament que surti

un acord del Parlament que doni suport a una iniciativa que

milloraria les infraestructures patrimonials i culturals de l’illa

de Menorca i del municipi d’Alaior.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Abans

de res vull assenyalar que el nostre vot serà favorable a la

proposició no de llei del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds i el nostre vot serà favorable perquè no hi ha cap

dubte que compartim des del principi fins al final la filosofia

d’allò que es pretén mitjançant aquesta proposició no de llei. És

a dir, cercar una fórmula de colAlaboració entre les institucions

que faci possible que el Convent de Sant Diego d’Alaior, que

ja està adquirit, l’ha comprat el Govern de les Illes Balears

sigui restaurat i adequat per al seu ús com a centre cultural,

museístic i arxivístic.

No entraré ara a relatar el gran valor històric, arquitectònic

i les possibilitats que té el Convent de Sant Diego, ja en vàrem

parlar aquí en una proposició no de llei d’Esquerra Unida,

també per cert, demanava la seva compra. Al final s’ha

aconseguit aquesta compra i per tant, no entraré en detalls de la

importància que té. El cert és que el Convent de Sant Diego és

ja públic i ara hem d’afrontar el problema de la rehabilitació i

l’adequació dels espais. Un problema seriós perquè jo conec...,

és el meu poble, conec molt bé aquest espai i la veritat és que

hi ha bastants de diners a gastar i molta feina a fer. Per açò la

necessitat d’un consorci se farà evident. 

Però bé, anunciat el nostre vot favorable, sí que vull fer un

parell de consideracions. I és que malgrat coincidir amb la

filosofia, com he dit, de fons de la proposició, consider i esper

que no, però hi ha el perill que hagi estat prematura, o fins i tot

inoportuna i dic que esper que no. Tot depèn en aquests

moments en aquesta comissió d’allò que faci en realitat la

postura del grup majoritari, sé que des de l’Ajuntament

d’Alaior s’està treballant en la direcció d’allò que assenyala la

proposició, que està redactant un projecte amb participació en

aquest sentit, un projecte que també contempla un pla d’usos i

que s’està negociant amb el consell insular la seva implicació.

I tot això s’està duent des de l’Ajuntament d’Alaior i no

voldríem que aquesta iniciativa avortés aquest procés. Esperam,

ja que el redactat de la proposició no de llei és força ample, és

un redactat bastant obert, esperem que encara que siguin

modificacions, si és necessari in voce, o com sigui,

s’aconsegueixi la unanimitat.

Com he dit, conec molt bé el Pati de la Lluna i esper que es

faci un esforç de part de tots els grups perquè aquesta

proposició no de llei no suposi un fi del procés, que aquí

s’acabi amb una votació la possibilitat del consorci, sinó que al

contrari, se faci un esforç per deixar els camins oberts, com hi

estan ara i amb l’esforç de tots, com he dit, evitar la degradació

d’aquest espai que ara ja és un espai públic. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Bosch, té la paraula.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Com ja es va parlar a la Comissió d’Educació, no fa massa

temps, el Pati de la Lluna d’Alaior és el claustre de l’antic

convent de Franciscans, construït a mitjans del segle XVI, que

juntament amb l’antiga església de Sant Diego forma un

conjunt arquitectònic de singular importància i que el 1995 va

ser declarat Bé d’Interès Cultural. Arran de la desamortització

de Mendizábal del segle XIX, el claustre per les seves

característiques es va convertir en un conjunt d’habitatges

populars. L’any 1999 l’Ajuntament d’Alaior va adquirir

l’església per convertir-la en un espai per promoure activitats

culturals per a la ciutat. Per tal de completar l’espai cultural i

amb la intenció que es pogués convertir, entre altres coses, en

el Museu Etnològic de Menorca, l’Ajuntament es va proposar

l’adquisició també de l’antic claustre. 

Des de fa gairebé 3 anys el mateix ajuntament va iniciar

gestions amb els propietaris i els llogaters per tal que els

habitatges quedessin desocupats i poder promoure la seva

compra per part del Govern de Illes Balears. Gestions, tot s’ha

de dir, no varen ser gens fàcils i varen comportar actuacions

complicades, donada la diversitat de situacions en què es

trobaven els ocupants. L’any 2000 va ser acceptat com un dels

projectes a adquirir amb l’ecotaxa, amb el vist-i-plau de turisme

i la Comissió Interdepartamental. Encara que no es va arribar

a signar el conveni ja que no estava lliure de càrregues, amb raó

de la complexitat de les gestions que se varen haver de fer,

l’actual Govern va mantenir i executar el compromís de compra

en base a l’interès real que tenia el projecte. Amb l’ecotaxa, a

més de compra, es contemplava la seva rehabilitació i la
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redacció del projecte museístic, és clar, que com diu la

proposició d’Esquerra Unida-Els Verds, aquesta operació no

pot ser duita a terme per part de l’Ajuntament d’Alaior en

solitari. Per açò l’equip de govern d’aquest ajuntament i el

Consell Insular de Menorca, ja estan colAlaborant en la redacció

d’un esborrany d’estatuts del consorci per a la rehabilitació i la

redacció del projecte museístic que oferirà al Govern de les

Illes Balears en el moment en què es faci la cessió del Pati de

la Lluna per part d’aquest a l’Ajuntament d’Alaior.

La proposició de llei d’Esquerra Unida-Els Verds no és que

tengui un excessiu interès, ja que tan l’Ajuntament d’Alaior,

com el consell insular ja estan fent feina com es proposa. No

obstant, com que no contradiu el que s’està fent i ho reafirma

hi votarem a favor. Consideram també i esperam que el Grup

Parlamentari Popular el votarà a favor, ja que precisament

abans d’ahir es va constituir un consorci semblant entre

l’Ajuntament d’Es Castell, també a Menorca, i el Govern de les

Illes Balears per a la rehabilitació del patrimoni, concretament

entre d’altres actuacions el quarter del Duc de Crión.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En referència a la proposició no de

llei presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida,

relativa a l’inici de conversacions entre el Govern balear-

Ajuntament d’Alaior-Consell Insular de Menorca, amb la

finalitat de constituir una figura jurídica per a la rehabilitació,

adequació i gestió del Pati de la Lluna, hauríem de fer una sèrie

d’observacions.

Quant a l’interès públic del Pati de la Lluna es remunta a

una dècada, quan es va iniciar l’elaboració i posterior

aprovació de la declaració de Bé d’Interès Cultura d’aquest

patrimoni. L’any 99 accedí al poder en el Consell Insular de

Menorca el Partit Socialista, Esquerra Unida i el PSM, a

l’Ajuntament d’Alaior el Partit Socialista i al Govern de la

comunitat autònoma el pacte de progrés, després de nombroses

presentacions, declaracions d’intencions, acords de paraula

amb els propietaris i demés, varen passar 4 anys de legislatura

i aquestes 3 institucions foren absolutament incapaces

d’adquirir aquest patrimoni per a ús i gaudi dels menorquins en

general i molt especialment dels alariorencs. 

Vull recorda aquí que el Govern del Partit Popular va

prendre possessió en el juliol del 2003 i que després de

comprometre-se públicament davant dels ciutadans de

Menorca, la Conselleria de Turisme va adquirir formalment el

febrer d’aquest any aquest lloc, tan sols 18 mesos després

d’estar governant. I no és cert que sigui, com ens acaba de dir

el representant del Partit Socialista, tot degut a l’ecotaxa,

perquè una cosa està ben clara, quan va arribar el Govern

balear del Partit Popular no vàrem trobar res signat, a més ho

ha dit ell, tan per a l’adquisició com per a la rehabilitació, no hi

havia res de res. Tot ha estat molta imatge davant dels diaris,

etcètera, però fermat no hi havia absolutament res. En canvi, el

Govern balear es va fer càrrec d’això perquè era la voluntat del

poble d’Alaior i el Govern balear va ser sensible amb aquesta

petició.

Bé, a més d’adquirir aquest patrimoni, la Conselleria de

Turisme no només ha fet això, sinó que a més mitjançant el seu

personal, no a través ni de particulars ni de més consultories, el

que ha fet és amb una mostra d’eficàcia poc comuna, és fer un

informe tècnic de l’estat actual de l’edifici del Pati de la Lluna

i ja té el càlcul estimat del que representa la seva rehabilitació.

Però a més a més i amb motiu de la comunicació per part de la

Direcció General de Fons Comunitaris que depenen del

Ministeri d’Economia i Hisenda, amb data d’entrada del passat

14 de febrer, va traslladar també a els conselleries d’aquesta

comunitat autònoma i varen ser informats de què amb motiu de

l’ampliació de la Unió Europea, l’instrument financer de l’espai

econòmic europea havia previst un nou programa per al període

del 2004-2009 en el que els estats beneficiaris són els nous

estats membres de la Unió Europea, juntament amb Portugal,

Grècia i Espanya i que el nostre país té previst rebre per a tot

aquest citat període entorn uns 44 milions d’euros. 

En vista d’això, en aquest comunicat oficial s’instava la

comunitat autònoma a prioritzar 3 programes, 3 projectes a

càrrec d’aquest instrument financer. I les àrees elegibles per a

això eren protecció del medi ambient, promoció del

desenvolupament econòmic social i medi ambient sostenible,

conservació del patrimoni cultural i desenvolupament del

capital humà per a l’increment de la productivitat en el factor

de treball i projectes d’I+D. Total que la quantitat mínima del

cost total de cada projecte ha de ser entre 3 i 6 milions d’euros.

Idò bé, una vegada més i demostrant criteris de sensibilització

social i de resposta institucional a una demanda històrica de

Menorca, aquest Govern ha prioritzat, dins un total de 20

projectes, el projecte del Pati de la Lluna. En aquest moment

estam a l’espera d’informació per part del Ministeri

d’Economia i Hisenda sobre aquest (...) i esperem que el

Govern central mostri el mateix nivell de compromís que ha

demostrat en aquest cas el Govern balear amb l’illa de Menorca

i en particular en Alaior.

Però aquí sí i centrant-me en aquesta proposició no de llei

i les manifestacions que han fet els diferents representants dels

partits polítics, hem de deixar constància de què mentre aquesta

proposició no de llei el que ens diu i fa només menció a l’inici

de converses entre Govern balear-ajuntament i consell,

sincerament després de què el pacte de progrés governés

aquesta comunitat autònoma durant 4 anys, del qual el seu

partit en formava part, de què un altre pacte governés el

Consell Insular de Menorca, del qual el seu partit en formava

part i que precisament l’autor intelAlectual d’aquesta proposició

no de llei era en aquell moment conseller de Cultura i que

l’Ajuntament d’Alaior, també governat pel Partit Socialista i no

fossin capaços d’adquirir aquest patrimoni, a hores d’ara no

entenem per què ens volen instar a fer una o a fer una altra

cosa, quan per part del Govern balear s’ha fet tot el que se li ha

demanat. O sigui, que ha fet el que varen ser incapaços de fer

vostès i ha posat en marxa un estudi tècnic per saber què

costarà.

Bé, la realitat és que el Govern s’ha marcat uns temps i un

camí com a primera passa i és precisament esperar la
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contestació del Govern central en relació al finançament per

part de la Unió Europea del programa seleccionat i presentant

i per cert, ha de constar, que va ser el propi batle d’Alaior que

va demanar al Govern balear que fes aquesta petició i que

prioritzés la inclusió d’aquest projecte dins els projectes a

presentar a Madrid per als fons europeus. O sigui, des del

nostre partit, veient les ganes de colAlaboració entre les

institucions, vull posar en coneixement que a través dels

mitjans de comunicació perquè a més s’ha dit aquí, el batle

d’Alaior ha comentat en innumerables ocasions i confirmat, que

l’ajuntament i el consell, com ha dit el representant del Partit

Socialista, tenen avançades les conversacions per a la

constitució d’un consorci, o una cosa així, que gestioni el Pati

de la Lluna. Vull dir-li que el Govern no coneix oficialment res

al respecte i mai ha estat convidat a participar en cap reunió,

màxim quan és el titular d’aquest immoble.

En definitiva i lògicament sé que el representant d’Esquerra

Unida tampoc per què conèixer aquest embolic d’aquest tema.

En tot cas jo per la meva doble condició de regidora i diputada.

Però li he de dir que aquesta proposició no de llei crec que

obeeix més a interessos partidistes i no precisament a un interès

real i veritable de colAlaboració institucional com diu en el seu

escrit.

 I per acabar i més que res perquè tota aquesta informació

sí que la coneix directament i de primera mà l’autor (...).

(Es produeix un tall de veu en el micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No, és que no he acabat, és que es talla.

... l’autor intelAlectual d’aquesta proposició no de llei. Però

no obstant i com que considerem que tot el que redundi en

benefici del nostre, en aquest cas d’Alaior, i de fet com que el

Govern balear en aquest cas és el titular de l’edifici, doncs

també votaríem a favor d’aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Passarem doncs a la votació.

Sí. Doncs Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No, molt breument Sra. Presidenta, senzillament per agrair

a tots els grups el suport a aquesta proposició, perquè el que

inspira el diputat que ha presentat aquesta proposició no és un

interès partidista, sinó que és un major benefici per al poble

d’Alaior i de Menorca, en general. I per tant, gustós he suportat

tots els arguments que aquí s’han donat i totes les lliçons que

m’han donat i sobre tot el que s’ha dit, perquè l’important és la

votació d’aquesta proposició no de llei. Per tant, agrair una

altra vegada a tots els grups parlamentaris el suport a aquesta

proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló, per la intervenció, sobretot,

tan breu, que tots li agraïm.

Si els pareix bé, es pot donar aprovada per unanimitat?

Doncs, queda aprovada aquesta proposició no de llei,

relativa a la creació del Consorci del Pati de sa Lluna d’Alaior.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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