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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió

plenària d’avui i el primer punt de l’ordre del dia consisteix en

el debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1075/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a energia solar.

La primera pregunta RGE núm. 1075/04, relativa a energia

solar que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Boned i Roig del

Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els

seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la pregunta diu si

s’acollirà el Govern a l’increment d’instalAlacions que es

proposa per part del Sr. Rajoy. Jo li he de dir al Sr. Diputat que

aquesta proposta és un compromís del Partit Popular i ja s’hi

està treballant i és una proposta que consisteix simplement en

crear les ordenances, allò que podríem denominar ordenances

solars, a través de les quals s’impulsarà que tots els habitatges

de nova construcció disposin d’energia solar per cobrir part de

les necessitats energètiques. Com és molt natural aquest serà un

pla nacional. Per tant, el Govern de la comunitat autònoma s’hi

adherirà i el número d’habitatges que s’inclouran seran els que

es vagin fent de nova construcció.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. BONET I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé Sr. Conseller, el que pareix més

be cert és que contràriament a allò que vénen predicant amb

molta força, però en realitat amb molt poca efectivitat és que

l’esperit de protecció del medi ambient d’aquest Govern és

pràcticament nul, és inexistent. La veritat és que una majoria,

crec que també en aquest grup pensam així, pensam que la

proposta del Sr. Rajoy no és més que una promesa electoral,

sense cap ni peus, que no es pot complir i absolutament

discrepant amb la política portada a terme pel mateix Partit

Popular fins ara.

El Sr. Rajoy proposa instalAlar energia solar a 3 milions

d’habitatges en els propers 6 anys, per això són necessaris

entorn a 12 milions de metres quadrats de pannells solars. Si

tenim en compte que durant el Govern del Partit Popular,

incloent-hi els anys en què el Sr. Matas va ser ministre de Medi

Ambient, l’increment de l’energia solar va augmentar entorn a

30.000 metres quadrats per any, suposa que per complir la

promesa electoral que fa el Partit Popular es necessitarien

entorn a 400 anys, ni més ni menys. Per aconseguir l’objectiu
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en el termini de 6 anys es necessitarien instalAlar 2 milions de

metres quadrats anuals de pannell solar, és com veuran un petit

increment per sobre d’allò que es ve fent realment. És a dir,

1.970.000 metres quadrats més cada any d’allò que realment es

ve posant fins ara. 

A Balears l’interès per a aquest tipus d’energia i per a

aquest problema energètic no és molt diferent, de fet potser és

pitjor. Tampoc es tenen projectes reals, ni tan sols realistes per

tal de fomentar l’ús d’energies alternatives i renovables.

Balears és per darrera de Canàries i València la tercera

comunitat autònoma de major augment d’emissió de gasos

contaminants. Les polítiques energètiques alternatives són

inexistents. La voluntat per tal d’ajudar al compliment dels

compromisos adquirits pel Govern de l’Estat espanyol en el

protocol de Kyoto és nulAla. El Govern l’únic que ha fet per a

la protecció del clima fins ara és anunciar un futur projecte de

llei, però relacionat amb aquest projecte tan sols ha parlat de

control de remors i noves estacions fixes de control d’aire.

Queda clar per tant, que les propostes de foment d’energies

alternatives que fa el Partit Popular no són més que un brindis

al sol, o també potser una mostra més de la ignorància que es

té sobre alguns temes, sobretot sobre aquells allà on no els

importa el més mínim, com és el medi ambient. El més

convenient senyors del Partit Popular és fer autopistes...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com era d’esperar Sr.

Boned a vostè realment no li preocupava, ni ha vengut aquí per

preocupar-se si el Govern de les Illes Balears s’adheriria a

aquest pla d’ús d’energia solar o no. Vostè allò que ha vengut

a fer aquí ha estat aprofitar el Parlament, que està molt bé, per

fer un debat del programa electoral del Partit Popular que es

presenta a l’Estat. Si vostè vol perdre el temps en aquestes

coses està molt bé, està molt bé.

Però miri en aquest moment la normativa que s’anuncia, ja

li he dit que el Govern de l’Estat hi està treballant i es farà. I

clar, precisament que vostè vengui a donar lliçons al Govern

em preocupa i a més li posaré un exemple Sr. Boned. Miri,

vostè fins fa molt poc temps era regidor de l’Ajuntament de

Vila i no era un regidor normal, era un regidor important,

formava part de l’equip de Govern i tenia una capacitat de

decisió importantíssima. Idò bé, l’any 2002 el seu ajuntament

i per tant, vostè també, varen demanar una ajuda al Govern de

les Illes Balears, no del PP, per fomentar energies solars. L’any

2003 havien de justificar aquestes inversions. Justament el

juliol quan va entrar el Partit Popular vaig haver de treure una

ordre per poder prorrogar les ajudes perquè no les havien

justificat...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1087/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Prohens i Vicens, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a conveni per desenvolupar actuacions en matèria

forestal.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 1087/04, relativa

a conveni per desenvolupar actuacions en matèria forestal que

formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Prohens i Vicens del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta

pregunta va dirigida al responsable de medi ambient en els

termes següents: Sr. Conseller, què suposa per a la Conselleria

de Medi Ambient i per a les Illes Balears la signatura del

conveni amb el Ministeri de Medi Ambient per desenvolupar

actuacions en matèria forestal a les nostres Illes?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Suposa

Sr. Diputat tenir una sensibilitat en temes mediambientals que

desgraciadament el Govern anterior no tenia. Suposa dir que sí

a una inversió de 28 milions d’euros a les Illes Balears que el

Govern anterior va dir que no. Vàrem firmar dilluns, ahir va fer

8 dies, aquest conveni. Un conveni que l’any 2002 va ser ofert

al Govern anterior i el Govern anterior va rebutjar firmar aquest

conveni.

Mitjançant aquest conveni el Govern balear podrà actuar als

nostres monts i a la vegada podrà fer inversions hidrològiques

forestals. Un conveni, per si algú no ho sap, que és el mateix

conveni que va tenir damunt la taula la consellera anterior i que

no va voler firmar. Firmam el mateix conveni que es va oferir

al Govern balear la passada legislatura. Ni una coma, ni un punt

més, únicament que dins aquests dos anys que s’ha dit que no

a aquest conveni s’han perdut 1 milió d’euros i que intentarem,

a través dels fons europeus del FEOGA, recuperar amb

justificació de feines que farà el Govern balear aquest any

2004.

Sr. Diputat, això allò que demostra és que sempre Madrid

va estar disposat a signar un conveni, que aquí perquè venia de

Madrid i de la mà d’algun polític que era mallorquí i justament

estava a Madrid no es volia signar. I aquesta és la sensibilitat

que aquest Govern té i la sensibilitat que lògicament, hi ha

papers que ho diuen, no tenien. Desgraciadament hem perdut

dos anys i ens contaven que hi havia 100.000, 200.000 pins

enterra, fins i tot el dia que jo em vaig atrevir a dir en el mes

d’estar al Govern que podria ser 250.000-300.000, em va dir

algú per aquí darrera: “que estava intentant alarmar la societat”.

Acabada la campanya d’incendis vàrem posar la gent a contar

pins i n’hi ha 1.500.000. Això és la sensibilitat que supòs que
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el diputat anterior que parlava amb el conseller de Comerç i

Indústria feia referència respecte al Partit Popular.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 1089/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a l'institut d'ensenyament secundari de Sant Llorenç de

Balàfia a Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 1089/04, relativa a

Institut d’Ensenyament Secundari de Sant Llorenç de Balàfia

a Eivissa que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

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

Cultura, em permetrà en primer lloc com a eivissenc i com a

diputat que li agraeixi la seva presència la setmana passada a la

nostra illa, per tal de presentar el Pla d’infraestructures

educatives a l’illa d’Eivissa que vull recordar que puja a la

quantitat de 6.000 milions de pessetes, tan sols per a Eivissa,

durant els 8 propers anys. D’aquests 6.000 milions el 80% els

invertiran vostès, el Govern del Partit Popular de les Illes

Balears en els propers 4 anys.

Fet aquest modest, però just preàmbul, voldria dir-li Sr.

Conseller que no s’oblidi de dir quan em contesti que la

primera pedra la varen posar els del pacte de progrés d’aquest

institut que jo li deman. Però l’important no és ser el primer,

l’important és la darrera que posarà vostè, però tenim-ho en

compte perquè després s’enfaden. 

Sr. Conseller, quan s’inaugurarà el Museu de Sant Llorenç?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Perdó... Volia dir l’institut no el museu. El Museu de Ca’n

Comasema és el mes que ve. Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Sí ho he entès. Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat,

efectivament s’ha de dir en honor a la veritat que aquest institut

naturalment va ser projectat i construït pel meu antecessor en

gran part. S’ha de dir també que dia 2 de juliol quan va arribar

a la conselleria ja era del tot impossible que el setembre es

comencés el curs, duia un retràs l’obra i hem intentat

aconseguir que es pogués començar la seva utilització durant

aquest curs, cosa que estic en disposició de dir que haurem

pogut aconseguir.

La idea és que durant aquest mes de març s’entregui l’obra

completament acabada i que les festes de Pasqua, les vacances

de Pasqua es pugui fer el trasllat de material i que just després

de Pasqua, el darrer trimestre, ja s’hi pugui fer a aquest Institut

de Sant Llorenç i ja serà per tant, una realitat durant aquest curs

escolar. Efectivament no s’ha de deixar de reconèixer el mèrit

que puguin haver contret els anteriors responsables del ram,

com és natural, però també he d’agrair la serva intervenció en

la qual subratll aquesta forta inversió en infraestructures

públiques educatives que serà la inversió en material, en

construcció educativa més important que s’hagi fet mai a les

Illes Balears.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1091/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a futur institut d'ensenyament secundari

Josep Maria Quadrado.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 1091/04, relativa a

futur institut d’ensenyament secundari Josep Maria Quadrado

que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero

del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La setmana passada el conseller

d’Educació també va visitar l’illa de Menorca, precisament per

fer presentació d’aquest pla que ha esmentat el meu company

a l’anterior pregunta. Aquesta presentació primer va tenir lloc

al Consell Insular de Menorca i després als mitjans de

comunicació. La veritat és que la previsió d’infraestructures per

a Menorca és també ambiciosa i entre elles, entre aquesta

previsió d’obres, una de les més importants és la que afecta a

l’Institut Josep Maria Quadrado.

Així, allò que volem saber Sr. Conseller és quines

negociacions han duit a terme la Conselleria d’Educació, que

vostè dirigeix, amb l’Ajuntament de Ciutadella o també amb

altres institucions que puguin estar afectades, en relació al futur

d’aquest Institut d’Ensenyament Secundària Josep Maria

Quadrado?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, per a mi la notícia rellevant respecte aquesta qüestió

és que s’ha decidit ja construir un institut que substitueixi

l’Institut Quadrado. Això és una notícia jo crec que molt
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important i que ha tengut molt bona acollida, jo crec que a tot

Menorca, però molt especialment a Ciutadella i a tota la

contrada. En realitat això suposa la creació d’una

infraestructura nova molt rellevant.

Respecte a l’actual institut, vull dir que en aquests moments

hem iniciat converses amb l’ajuntament, que és qui ens ha de

cedir el solar per a l’institut nou, per diverses possibilitats i

diverses necessitats que podem tenir dins el municipi de

Ciutadella, inclosa la recuperació del sòl en tot o en part per

part de l’ajuntament perquè pugui fer ampliació d’alguna

necessitat que en aquests moments tenen. Aquesta és una

qüestió no del tot decidida perquè està efectivament, com vostè

ha dit, en una situació de converses i negociacions per veure

com resolem aquest tema definitivament. 

Però a mi m’agradaria dir que allò que és important

d’aquesta qüestió i allò que és vertaderament rellevant, és que

efectivament es construirà un nou institut, un institut en bones

condicions i que naturalment servirà per millorar la situació

dels alumnes que hagin d’acudir-hi per a la seva formació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 1082/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Joana Lluïsa M ascaró i M elià, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa al colAlegi públic M aria

Antònia Salvà de Son Sardina.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 1082/04, relativa

al colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina que

formula l’Hble. Diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Després de la informació aportada

per la Conselleria d’Educació i Cultura a la darrera sessió

plenària referent a l’informe d’inspecció educativa de la rueta

del ColAlegi Públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina, pensa

la Sra. Vicepresidenta del Govern de les Illes Balears retirar les

seves paraules injurioses al professorat de l’esmentat centre

educatiu i demanar-los excuses?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. La Sra. Vicepresidenta no ha fet mai

declaracions injurioses. En qualsevol cas allò que ha fet el

Govern ha estat assumir una vegada més les seva

responsabilitat i preocupació d’un Govern per promoure una

educació equilibrada dels alumnes en el sistema educatiu.

L’Oficina de Defensa dels Drets del Menors davant un titular:

“los niños del Colegio de Son Sardina obligados a disfrazarse

de víctimas del segundo cinturón” i d’altres notícies que

creaven alarmes i que venien a través dels mitjans de

comunicació va obrir l’expedient informatiu i a continuació la

Inspecció d’Educació va fer allò que estimava oportú. Per tant,

entenc que el debat que es va produir aquí dóna complida

resposta a aquesta pregunta que ha formulat la Sra. Diputada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada. 

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Estaràs, nosaltres no ho veim de

la mateixa manera. Vós vareu acusar, així va quedar gravat a

emissores de ràdio i a mitjans de comunicació, que els mestres

de Son Sardina manipulaven i utilitzaven menors. Les seves

paraules en concret eren: “estos maestros más que educando

están politizando, más que educando están utilizando”. Vós

féreu aquestes acusacions i això, com ha quedat ben comprovat,

són mentides, són injúries i són calúmnies. La professionalitat

dels mestres de Son Sardina mai s’havia d’haver posat en dubte

i va quedar ben clar en l’informe de la Inspecció, com així ens

ho va explicar el Sr. Conseller.

Vós posàreu frívolament en dubte l’honorabilitat d’uns

ensenyants d’aquestes Illes, quan sou els qui més els hauríeu de

defensar. Vós que sempre apelAlau la tolerància, igualment que

el President del Govern, teniu per costum a totes les

intervencions apelAlar la tolerància, hauríeu de saber més que

ningú, que la tolerància si no va acompanyada de respecte es

converteix en injustícia i irresponsabilitat. A una

Vicepresidenta del Govern no se l’ha de poder acusar

d’irresponsable.

Per tant, en aquest moment apelAlam al respecte i creim que

vós per respectar els mestres de Son Sardina, per respectar la

comunitat educativa i per respectar el càrrec que ocupau

hauríeu de demanar disculpes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Per suposat que els mestres de Son

Sardina i tots els mestres del món tenen el meu respecte. Allò

que vostè no compta de l’expedient informatiu que va obrir la

Conselleria d’Educació és que va anotar que no hi havia cap

irregularitat quant a atemptar els drets del menor, ens felicitam,

però també va dir que els mestres, que els docents es varen

voler deslligar d’aquesta manifestació i per això els mestres no
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varen voler participar i per què no varen voler participar? Deix

aquesta pregunta en l’aire perquè vostès contestin allò que

estimin oportú. Evidentment no es pot obrir un expedient

contra algú que no participa. 

Només li diré una cosa i vull fer aquesta reflexió en veu alta

i repetesc, els mestres tenen tot el meu respecte. La primera és

la relació entre els líders de la plataforma anti segon cinturó i

la directiva de l’APA. La segona reflexió és que la pròpia

directora del centre va dir que els nins de 3 anys tenen

iniciatives d’aquest estil, jo tenc un fill de quasi 3 anys, no sap

dir ni la paraula autovia, deu ser més beneit que els altres. La

tercera reflexió és que a una assemblea de pares a mi se’m va

insultar, es va insultar al President, no repetiré els insults i

tampoc m’han donat cap tipus de disculpa. I la darrera reflexió

que vull fer és la que fa Acció Familiar, no ho dic jo ho diu

Acció Familiar, “los niños de 3 a 12 años no pueden saber sin

manipulaciones qué impacto puede tener la construcción de

una autovía”. Ara que tothom faci les reflexions que estimi

oportunes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 1088/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a construcció d'un nou centre de salut a Vila.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 1088/04, relativa a

construcció d’un nou centre de salut a Vila que formula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta

pregunta va adreçada a la consellera de Salut i és respecte al

centre de salut de la ciutat de Vila. Tots sabem, tots som

conscients del retard que ha tengut aquest centre de salut

respecte la seva licitació i respecte la seva construcció.

Evidentment també sabem a qui és imputable aquest retard

trobaríem la resposta en els bancs del meu enfront. En

qualsevol cas pens que és una necessitat impulsar aquest

projecte quan abans i quan abans es faci realitat molt millor. 

Celebram l’anunci de licitació que va fer la consellera en la

seva visita a Eivissa i li hem de dir que això sí que va crear

certa expectació als ciutadans i sobretot certa tranquilAlitat

perquè entenen que això comportarà una millora en allò que és

la cobertura sanitària i també una millora en el servei. 

En aquest sentit i perquè al Grup Parlamentari Popular ens

interessa li feim la següent pregunta. Sra. Consellera, quines

són les previsions de la Conselleria de Salut i Consum en

relació a la construcció d’un nou centre de salut a Vila?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Sanitat i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Realment és així Sr. Diputat, aquest centre de salut de Vila du

un retard bastant important perquè vostè recordarà que

precisament la seva previsió va estar feta en el protocol de

l’any 98, que es va signar entre el President de la comunitat

autònoma en aquell moment i el ministre de Sanitat Sr. Romay

Becaria, quan era conseller el meu company de Govern avui el

Sr. Francesc Fiol i es va establir que aquest centre de salut el

construiria el Govern de les Illes Balears. 

L’any 99 va entrar en el Govern de les Illes Balears el pacte

d’esquerres i en 4 anys l’únic que varen ser capaços de fer va

ser tenir el solar, per cert hi havia un torrent que passava per

enmig i això ens ha fet a nosaltres retardar un poquet més la

nostra feina. Però li he de dir que en 9 mesos que du aquest nou

Govern estam a punt de licitar aquest projecte del centre de

salut, hem perfeccionat, hem revisat evidentment el pla

funcional, com no podia ser d’altra manera, perquè en 4 anys

canvien les coses i li puc dir que el mes de març es licitaran les

obres. 

Què vol dir això? Això vol dir que els ciutadans de Vila, els

ciutadans de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera poden estar

tranquils perquè, com a molt tard, a principis de l’any que ve

s’iniciarà la construcció d’aquest centre de salut que és tan

necessari per als ciutadans de Vila. Recordem que a Vila hi ha

el centre de salut del Viver que ja té més de 25.000 targetes

sanitàries i això fa que hagi de patir una pressió assistencial

molt important. 

Per tant, Sr. Diputat dir-li que dins l’ànim d’aquest Govern

de culminar totes les infraestructures necessàries per a aquesta

comunitat, també les sanitàries, i una vegada també anunciats

els nous projectes, el projecte de l’Hospital de Formentera,

l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera tendrà aquest nou centre

de salut tan necessari, com deia anteriorment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Respecte la resposta simplement felicitar i celebrar aquesta

intenció de poder portar a terme, quan abans millor, la

construcció d’aquest centre a ciutat de Vila. Animar-la i

sobretot, encoratjar-la perquè aquest centre sigui una realitat

quan abans i convençuts de què aquesta conselleria emprarà

tots els seus esforços en aquesta direcció i només li volia dir

que pensam que vostè està en la direcció de l’encert.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1094/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
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Unida i Els Verds, relativa a declaracions de la ministra

d'Administracions Públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 1094/04, relativa a

declaracions de la ministra d’Administracions Públiques que

formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Ara estam en campanya electoral i per a algunes persones

aquesta època de campanya electoral es poden tenir tota classe

de barbaritats i de mentides. Allò que nosaltres pensam és que

no és raonable que també ho facin els membres del Govern

d’Espanya, com a mínim els ministres membres d’un Govern

que ens hauria de representar a tots, hauria d’evitar la pràctica

de la calúmnia, de la mentida sistemàtica, de l’insult personal,

o de les actituds de"camorrista" de taverna. Però no ha estat

així.

El ministre de Defensa provoca un incident diplomàtic greu

amb amenaces cap al Marroc. El d’Interior ofèn greument a un

polític democràtic i pacífic quan diu: “que ha d’estar content

perquè un atemptat d’ETA es volia fer a Madrid i no a

Catalunya”. Però tal vegada la que ha anat més lluny és la

ministra d’Administracions Públiques, la mateixa que va

afirmar a Mallorca que no hi hauria millora del finançament de

la sanitat. Ara ha dit que: “el PSOE pacta amb assassins”.

Nosaltres voldríem saber si comparteix el Govern de les

Illes Balears el mateix que ha compartit actes de campanya amb

la ministre, ja dic, si comparteix aquestes paraules. I si no

pensen que ja seria hora de deixar d’utilitzar de manera

perversa i partidista la lluita antiterrorista.

Creuen que les mentides, fins i tot les més descarades valen

per aconseguir un grapat de vots? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc contestaré, com no

pot ser d’una altra manera a un partit cridat a governar com és

el Partit Popular, amb les paraules de disculpa que va emetre el

nostre secretari general, Mariano Rajoy. “Yo estoy en contra de

las salidas de tono y hay que rectificar las de todos. Es verdad

que se han producido declaraciones que no deberían de

haberse producido, todos deberíamos cuidar lo que se dice y

ponernos en el lugar de otro”.

Subscrivim íntegrament aquestes paraules i des del

president del Partit Popular a Catalunya, el Sr. Piqué que anava

per aquesta línia i les de la pròpia ministra d’Administracions

Públiques, Sra. Valdecasas. Després m’agradaria que vostès fes

el mateix en alguns excessos que s’han produït en el seu partit.

Només li pos un exemple perquè vostè pugui estar a l’alçada i

la talla de les circumstàncies. El seu partit a través d’una web

va dir que aquesta portaveu era una assassina, amb fotografies,

hi ha interposada una querella per a aquest tema. 

M’agradaria sentir una disculpa en aquest sentit, com

nosaltres que tenim talla moral ens hem disculpat...

(Aplaudiments)

Seguim Sr. President i acab per poder tenir després una

contrarèplica. També el seu partit a través d’una web va dir a

la Sra. Valdecasas..., el seu partit no, Esquerra Republicana de

Catalunya que està aliat amb vostès a una web diu, a la web

d’Esquerra Republicana diu: “Valdecasas, pim, pam, fum, no

tienes derecho a la vida”. Ja saben que pim, pam, fum  és

l’amenaça que els pro-etarres solen utilitzar contra els

“enemigos del pueblo vasco”.

Esper també una disculpa. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé només faltaria que aquí

haguéssim de disculpar coses d’altres partits. Miri...

(Remor de veus)

Home! Només faltaria, només faltaria. Si hi ha hagut un

partit que ha dit no sé què...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

EL SR. RAMON I JUAN:

Idò molt malament. Però només faltaria que ens haguéssim

de disculpar de coses que han dit altres partits. Miri això de la

Sra. Ministra i allò que diversos membres d’aquest Govern no

és una “salida de tono” és una criminalització constant d’un

partit democràtic i pacífic i és una mentida sistemàtica tractar

de confondre i intentar que una organització terrorista deixi de

matar, amb negociacions i concessions. Per cert, amb aquesta

organització terrorista hi han negociat vostès, hi ha negociat el

PSOE i va negociar UCD i qui no hi ha negociat és el Sr. Carod

Rovira perquè simplement no tenia res a negociar va intentar...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Ramon. Per favor un poc de silenci. Té la

paraula la Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Té una oportunitat per demostrar la

seva talla política Sr. Ramon, la pàgina d’Esquerra Unida,

l’adreça electrònica la liderava Juan Carlos Monedero, afiliat

d’Esquerra Unida des del 86, número 73 a les llistes de la

candidatura oficial de Gaspar Llamazares en el consell polític

federal d’Esquerra Unida, professor habitual dels cursos d’estiu

d’aquesta formació. I la seva pàgina web, amb el domini

d’aquest senyor va dir assassina a aquesta portaveu. Li deman

que tengui vostè almanco la mateixa talla política que nosaltres

i que és bastant difícil.

I per acabar Sr. President, dir-li que allò que hem volgut dir

sempre i reiteram en aquesta cambra és que nosaltres no

dialogam amb terroristes i menys utilitzant un càrrec de govern,

amagat del seu president i sense lleialtat, que ha duit com a

resultat un resultat miserable, que ha aconseguit que s’atempti

a la resta d’Espanya i que el risc potencial d’atemptar a la resta

d’Espanya sigui molt més alt.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1076/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures en matèria lingüística.

Passam a la vuitena pregunta RGE...

(Aplaudiments)

Un poc de silenci per favor, pregaria silenci. Moltes gràcies.

Vuitena pregunta RGE núm. 1076/04, relativa a mesures en

matèria lingüística que formula l’Hble. Diputada Sra. Aina

Calvo i Sastre del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista

volíem saber si el conseller d’Educació i Cultura confirma les

afirmacions, fetes en la seva compareixença el passat dia 19 de

febrer, sobre les negociacions amb els sindicats per a la posada

en marxa de les mesures que vol impulsar en matèria

lingüística.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, sí amb la nota aclaridora que vaig publicar, que va

difondre el dia següent la meva oficina de premsa i que va ser

recollida per tots els mitjans de comunicació.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista

vàrem rebre amb sorpresa la contundència de les seves

afirmacions en comissió sobre les negociacions amb els

sindicats i, especialment, amb el sindicat majoritari, l’STEI, per

a la implantació de les mesures en matèria lingüística que el seu

govern vol impulsar. 

M’estic referint, concretament, a aquelles afirmacions en les

quals deia literalment: “Jo m’he reunit amb tots els sindicats

rellevants del món de l’educació, amb tots, fonamentalment

amb l’STEI, sobre aquesta qüestió”; o “en aquest moment

estam en converses amb el sindicat fonamental o principal per

veure com poden potenciar i desenvolupar aquesta qüestió”; o

“respecte a l’article 18 de la Llei de normalització he dit que

estam en una negociació amb el sindicat majoritari, que en

aquests moments encara s’hi està treballant”.

La sorpresa es va anar transformant en preocupació quan

poc temps després vàrem rebre un comunicat de part del

sindicat majoritari, STEI, on es negaven tots els contactes amb

el conseller, així com l’obertura de qualsevol negociació

respecte de les mesures en matèria lingüística. La preocupació

va esdevenir desconcert quan vostè, Sr. Conseller, efectivament

desmentia públicament les declaracions fetes en comissió. Per

cert, tot i no fent cas de les instruccions del president Matas,

que reclama recentment el debat polític des del marc de la

Cambra, des del Parlament. 

A la mateixa compareixença vostè va descriure la consulta

als pares i a les mares dels centres educatius, ho llegesc

literalment, “com un plus de democràcia”. Doncs vull apelAlar

la sobirania de la Cambra i la capacitat del conseller

d’Educació i Cultura de generació de plus de democràcia per

esperar una resposta convincent, contundent i, sobretot, sincera.

Quan ha dit la veritat?, o, dit d’una altra forma, va mentir, Sr.

Conseller, durant la compareixença del passat dia 19?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo no tenc per costum

dir mentides. Jo vaig mantenir dia 28 del mes de gener una
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reunió amb la Sra. Neus Santaner i el Sr. Gabriel Caldentey,

que són els màxim responsables del Sindicat de Treballadors de

l’Ensenyament de les Illes, i en aquesta reunió, que va durar

aproximadament una hora i mitja, es va parlar amb tota claredat

de les mesures de política lingüística que el govern havia

anunciat que desenvoluparia, i ells em varen explicar el seu

punt de vista, jo els vaig explicar el punt de vista del Govern i

naturalment vàrem acordar que, feta aquesta explicació, alguns

d’aquests aspectes havien de ser objecte d’una negociació, no

tots, alguns d’aquests aspectes, perquè n’hi ha d’altres, com

vostè sap molt bé, que és simplement l’aplicació de les lleis.

Per tant algun d’aquests aspectes sí que afecta el modus

operandi de l’escola i era lògic que hi hagués una negociació

i unes converses. Efectivament aquestes converses, com a tal

converses no havien començat, però la meva interpretació

sincera -i ho dic a la Cambra amb tota sinceritat- és que aquesta

reunió en la qual es va parlar una hora i mitja de política

lingüística amb el sindicat majoritari suposava de facto sense

cap dubte, i a mi en continua suposant de facto sense cap dubte,

l’inici d’unes converses i l’arrencada d’unes converses amb el

sindicat majoritari sobre desenvolupament de determinades

polítiques lingüístiques. 

Em sap greu que hi hagi hagut aquest malentès sobretot

perquè no tenc ni el costum, però molt menys la necessitat, de

no contar la veritat, és a dir, jo no vaig res dins el camp de la

política i dins el camps de la meva responsabilitat pública que

no pugui explicar dins aquesta casa. Per tant jo venc aquí i

contest la seva pregunta, i l’únic que em sap greu, de totes

formes, és la pell tan fina que tenen alguns de qualificar o no de

negociació..., bé, una reunió d’una hora i mitja amb un sindicat

al voltant d’un únic tema i en la qual es pacta expressament una

posterior consecució d’aquesta reunió, bé, jo això no sé si es

pot qualificar de negociació o d’obertura d’una negociació, jo

la hi qualific. Comprenc que el sindicat en el moment en què es

va plantejar això estigués queixós i a posta vaig treure la nota

aclaridora, en la qual em reafirm completament i que és

plenament coherent amb les paraules i, en tot cas, i li ho vull

assegurar amb tota claredat, amb l’esperit del que vaig dir a la

compareixença...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Petit aldarull i aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 1077/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a despesa farmacèutica.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 1077/04, relativa

a despesa farmacèutica, que formula l’Hble. Diputada Sra. Aina

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els

propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Sanitat i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.

Diputada, jo el primer que he de fer és rectificar l’enunciat de

la seva pregunta perquè les xifres no són exactes. Miri, jo li

diré que l’import líquid de la despesa farmacèutica el mes de

gener d’enguany ha estat de 13.169.717..., milions d’euros,

perdoni. I el mes de gener del 2003, és a dir, fa un any, va ser

de 12.085.706 euros. Això vol dir un increment del 8,97%.

Vostè em diu que com és possible que la mitjana estatal

sigui d’un 2,35% mentre a les Illes hem crescut aquesta

quantitat, i estic contenta que em faci aquesta pregunta i de la

seva preocupació per la despesa farmacèutica perquè això pot

donar malentesos. Jo li he de dir que de les altres comunitats

autònomes no en tenc responsabilitat i per tant no en tenc

competències; no sé què ha passat a les altres comunitats

autònomes. El que sí li puc dir és el que ha passat a la nostra

comunitat autònoma. 

Quan es va elaborar l’ordre de preus de referència que

entrava en vigor el mes de gener del 2004 vaig encomanar un

estudi al Servei de Salut per tal d’avaluar quin impacte tendria

sobre la despesa farmacèutica, i em varen contestar, i així ho

tenc i li ho puc mostrar, que tendríem una davallada de 4,25

punts en aquest increment, i així ha estat: mentre teníem un

creixement de prop d’un 13% de mitjana anual, ara mateix

estam en un 8,97%. Per tant s’han complert les previsions que

tenia aquesta conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada. 

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Castillo, dia 5 de setembre del

2003, en pregunta escrita i resposta de dia 22 d’octubre del

2003, o sigui, 47 de celeritat per la seva part, vostè preveia una

ilAlusa reducció del 20% en la despesa farmacèutica. El dia 5 de

setembre del 2003, també en pregunta escrita, li demanàvem les

mesures per controlar l’increment de la despesa farmacèutica.

La resposta fou el 27 d’octubre, o sigui 53 dies de rapidesa i de

transparència, Sra. Consellera, i aquí vostè enumerava ni més

ni manco que nou línies teòriques d’actuació. Avui, dia 2 de

març del 2004, i després de conegudes les dades del Ministeri

de Sanitat, del Ministeri de Sanitat, Sra. Consellera, que a més

han aparegut a tots els mitjans de comunicació, és ben clar que

les xifres corresponents a les Illes Balears són de total

lideratge, però per la cua, Sra. Castillo.

En efecte, la nostra comunitat és la que coneix una pujada

més important en la despesa farmacèutica, més del 9% respecte

al mateix mes de l’any anterior, mentre la mitjana estatal se

situa al voltant del 2%. Vostè no sap aplicar polítiques
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sanitàries assenyades, i és que això, senyores i senyors diputats,

forma part d’un paquet de despropòsits continuats dins la

sanitat pública.

L’Hospital de Son Dureta està ple de llits ics i vostè s’ha

encarregat de prohibir que des de les urgències d’aquest

hospital es doni informació fins que no passin les eleccions.

Molta transparència, com es veu. 

Per un altre cantó té tota una barriada de la Real indignada.

Vostè ha estat incapaç de marcar l’ordenació sanitària en

aquesta comunitat autònoma, mentre que el Sr. Rodrigo de

Santos fa i desfà tot el que li dóna la gana. Sra. Consellera, és

patètic el seu ridícul.

(Remor de veus)

Al mateix temps continua maquillant les llistes d’espera de

la manera més grollera. Consellera, de continuar així i amb

aquesta ineptitud vostè passarà a la història com la llicenciada

en dret que portà la sanitat pública al furgó de tota la sanitat

espanyola. I ara li toca...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Sanitat i Consum.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Només li vull demanar quan de

temps tenc per contestar, perquè crec que és impossible

contestar totes les preguntes que se m’han formulat aquí. Per

tant jo em limitaré a aquella que m’ha formulada

procedimentalment. Miri, Sra. Salom, jo sé que vostè està molt

preocupada per la despesa farmacèutica. Ara; no ho estava fa

uns mesos, no ho estava...

(Aplaudiments)

...perquè si vostè parla del temps que he tardat en contestar-

li les preguntes parlamentàries vostè digui’m, encara ara, quina

va ser la despesa farmacèutica que va anar a la seva farmàcia,

Sra. Salom, que encara no la tenc contestada...

(Remor de veus i aplaudiments)

...i fa més de 50 dies. 

Però li he de dir que vostè m’ha demanat la despesa del mes

de gener i vostè no s’ha fixat en la despesa del mes de

desembre. El mes de desembre la pujada a les Illes Balears va

ser d’un 16,93%; la mitjana estatal va ser d’un 23%, la més

baixa de tot l’Estat espanyol. Vostè faci les interpretacions que

vulgui, potser que molta despesa es passàs a altres comunitats

autònomes al mes de desembre, i li he de dir que...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sr. President, és que no he tengut ni temps de contestar el

que m’ha demanat.

(Remor de veus)

I.10) Pregunta RGE núm. 1090/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a canvi de la ubicació del recinte firal de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta número 10, RGE núm. 1090/04, decau perquè

no està present el Sr. Diputat que l’ha formulada.

I.11) Pregunta RGE núm. 1074/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a complements d'insularitat per als

funcionaris.

Passam a la pregunta número 11, RGE núm. 1074/04,

relativa a complements d’insularitat per als funcionaris, que

formula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. ¿Tiene constancia el Govern de les

Illes Balears, bien sea de forma directa o referencial -quiero

decir con ello que, si bien no se ha enterado...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...porque se lo hayan dicho o porque lo haya preguntado

porque se pueden haber enterado por la fortuna, el acaso, por

noticias-, de cuándo cobrarán todos los funcionarios de la

Administración del Estado con destino en las islas de Baleares

los complementos de insularidad que les corresponden?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.

Diputado, mire usted, tengo conocimiento por referencia,

porque lo he preguntado, de que a final del mes pasado todos

los funcionarios del Estado cobraron el complemento de

insularidad. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, me da la impresión

de que la información que tiene no es correcta; por lo menos

hay muchos funcionarios que no han cobrado todavía ese plus

de insularidad, esos complementos que les corresponden, y

creemos que ya sería hora de que todos lo percibieran, puesto

que es una cosa que venga de hace dos días. Ya en el año 1999

se aprobó en el Senado, en el Senado de nuestro país, una

moción por unanimidad favorable a esa equiparación; el 17 de

junio del 2003, también en el Senado, hubo un debate en el que

se presentó otra moción recordando la necesidad de

incrementar ese plus de insularidad cuatro años después,

después de esa inactividad de cuatro años, y en esa ocasión el

Partido Popular votó en contra, de forma llamativa, no

entendemos porqué se puede votar en contra de una moción de

esas características. Posteriormente la presión social les hizo

cambiar, anunciaron que iban a proceder a la equiparación en

Ibiza y en Menorca pero no en Mallorca; posteriormente

dijeron que sí, que en Mallorca. 

La realidad es que la impresión que tenemos es que no llega

nada. Usted tiene unas noticias y las noticias que tengo yo son

distintas, de momento sólo tenemos promesas al estilo del Sr.

Rajoy, que recuerden que hace unos días ofreció aquí en Palma

1 millón de euros de quien le informara de determinadas cosas

para luego reconocer que no tenía ese millón de euros.

Prometen lo que no tienen y lo reconocen.

(Remor de veus)

Bien, dejen, en definitiva, de jugar ya con los funcionarios,

abonenles los plus a los que tienen derecho puesto que ya sólo

tienen tiempo hasta el 14 de marzo. Dénse prisa.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputado, yo no adivino su

pensamiento; usted es un diputado de gran trayectoria en esta

cámara, con gran experiencia en esta cámara; ha sido hasta

presidente interino de esta cámara. Es usted un gran abogado;

recibe usted una remuneración de este parlamento que se paga

con los impuestos de todos los ciudadanos para hacer bien su

trabajo. Usted lo que pregunta aquí es si los funcionarios del

Estado han cobrado el plus de insularidad. Y lo han cobrado.

Otra cosa es lo que usted ha dicho en su respuesta. Usted ha

hecho mal la pregunta porque es torpe, y es torpe porque no

pone interés y no se dedica a su trabajo.

(Algunes rialles)

Por lo tanto, Sr. Diputado, haga usted bien la pregunta y

además...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, m’agradaria que retiràs la paraula

“torpe”, per favor.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Retiro la palabra “torpe”, pero usted no es un buen

profesional, porque si fuera un buen profesional vería usted que

su pregunta no atiende ni mucho menos a lo que usted ha

preguntado y, además, según el Reglamento de la Cámara, yo

estoy obligado a contestarle a usted en asuntos referentes al

Gobierno, y es evidente...

(Més remor de veus)

...es evidente que el Reglamento de la Cámara le impide a

usted hacer una pregunta sobre cosas que competen al Estado.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, solicito amparo de esta presidencia no tanto

por el amparo que ya me ha concedido por la cuestión de la

palabra “torpe”, sino en el sentido de decir que se hacen

preguntas que esa pregunta ha pasado de forma subrepticia,

porque si el Sr. Conseller sostiene que esa pregunta no ha sido

aprobada...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, Sr. Diéguez..., per favor...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...¿cómo ha llegado hasta aquí?

EL SR. PRESIDENT:

...per favor...

I.12) Pregunta RGE núm. 1086/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a finançament del gasoducte

entre les Illes Balears i la Península.

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 1086/04,

relativa a finançament del gasoducte entre les Illes Balears i la

península, que formula l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia
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Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta

pregunta és per conèixer quines són les previsions de

finançament que té el Govern balear per a la construcció del

gasoducte que unirà Balears amb la península. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç, Indústria i

Energia.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Seguint amb l’aprovació de

qualificació d’urgència per a la construcció d’aquest gasoducte

que es va produir amb l’aprovació de l’addenda el mes de

desembre, el Ministeri d’Economia el mes de gener passat va

aprovat la retribució específica per a la finançació d’aquestes

obres de construcció del gasoducte.

Aquest sistema de finançació permetrà que no costi un

cèntim a les institucions, als ciutadans de les Illes Balears, ja

que ho pagarà el sistema gasista nacional. Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 424/04, presentada pel

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

política de protecció d'espais naturals del Govern de les

Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 424/04,

presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a política de protecció d’espais naturals del

Govern de les Illes Balears. En nom del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

la política duita pel Govern des del seu retorn, dia 25 de maig,

en matèria de sostenibilitat ambiental en aquest cas és la pitjor

que ens podíem imaginar.

Ens preocupa moltíssim, en el nostre grup, aquesta fuita cap

endavant perquè ens afecta a tots, ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes, i evidentment també a qui ens visita. Però no

parlarem de la política contrària a la protecció del medi

ambient, sinó d’una part d’aquesta política i motiu d’aquesta

interpelAlació: la política envers la protecció dels espais

naturals, una política de fets consumats coneguda a través de la

Llei d’acompanyament dels pressupostos però mai no explicada

ni debatuda en aquest parlament. Esperam, per tant,

explicacions i respostes clares i concretes, amb el coratge

polític que pertoca a qui té la responsabilitat de govern i no

amb evasives ni amb la demagògia a les quals ens tenen massa

acostumats.

Però quina és la situació de partida concreta en aquest

tema? Per a nosaltres, com he dit, és molt preocupant tant en

els continguts com en les formes que és molt clara: és

eliminació de parcs naturals. S’han derogat pràcticament dos

parcs naturals, Cala d’Hort a Eivissa i Llevant a Mallorca, i

s’ha retornat a la situació anterior al decret del 87 a S’Albufera

de Mallorca. Una, per tant, de les primeres accions del Govern

Matas ha estat retallar 22.460 hectàrees protegides, una

actuació insòlita, l’única comunitat autònoma capaç de retallar

dues terceres parts del seu territori protegit d’un dia per l’altre,

sense cap justificació ambiental ni cap normativa concreta, i tan

tranquils, sense complexos, com diu el Partit Popular. No hi ha

cap precedent enlloc del món que hagi reduït més del 90% de

la superfície d’un parc natural amb la finalitat de limitar-lo

només a finques públiques. Sempre hem de ser els primers, els

de les Illes Balears, en fer malbé el medi ambient.

En el cas del parc de Llevant afecta el 93,07 de la superfície

que s’havia protegit: es passa de 16.232 hectàrees terrestres i

5.275 hectàrees marines, a només 1.586 hectàrees que formen

les finques públiques. Llevant quedar reduït només a un 9,65%

de la superfície terrestre. El parc de Cala d’Hort quasi

desapareix i queda reduït a 0,5 hectàrees, i per tant es passa de

les 2.773 hectàrees a només 234 i s’ha retallat el 91,6% de

l’espai protegit inicialment. Tenim el parc més petit del món,

que l’han de cercar amb una lupa per trobar-lo; és aquí, si

qualcú el vol veure, és aquí. És el més petit del món, només

amb 5.000 metres quadrats.

Aquesta retallada tan brutal d’aquests parcs naturals suposa

una passa enrere sense precedents en la protecció i conservació

del nostre patrimoni natural. Ens situa en un endarreriment

davant la resta de l’Estat espanyol i d’Europa, on la protecció

del medi ambient i dels espais naturals és un línia fonamental.

Fins l’any passat la nostra comunitat autònoma se situava en el

desè lloc quant a percentatge de territori protegit, amb un 5...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...amb un 5,27%, xifra discreta si la comparam amb

Canàries, Catalunya o Andalusia. Però després de l’actuació del

Govern ens situam en el penúltim lloc, amb un 1,95% del

territori protegit; només Extremadura té menys percentatge de

superfície protegida.

Això és gravíssim, i més quan som un territori insular amb

una gran pressió urbanística i turística. Si feim el compte en

nombre d’habitants ens situam en el darrer lloc; els illencs

disposam únicament de 100 metres quadrats d’espai natural

protegit per habitant, mentre els andalusos en tenen 2.090 i els

canaris 1.620. 
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Però ja no és sols la retallada d’espais naturals que ens situa

a la penúltima comunitat autònoma en territori protegit, sinó la

forma com s’ha fet aquesta retallada, que és precisament també

un dels motius d’aquesta interpelAlació. S’ha utilitzat una

disposició del projecte de llei d’acompanyament per evitar el

debat social i parlamentari, ràpid, sense complexos, la fórmula

més ràpida per fer via no fos cosa arribem tard, sense

arguments ni justificació ambiental ni tècnica, sense estudis,

com agrada al Sr. Matas, que ja ens ho va deixar ben clar, no va

d’estudis. D’aquesta forma es vulnera la normativa de la Llei

4/89, de conservació de fauna i flora, que defineix clarament tot

el procediment a seguir per a la declaració de parc o altres

figures de protecció, que s’hauria de fer el mateix per

desprotegir: informació i consulta pública de la proposta, fer

l’estudi ambiental pertinent per justificar la necessitat d’aquesta

desprotecció, i per tant tot això s’ha obviat. Es retallen els parcs

sense requisits previs, ni revisió de PORN, ni audiència, ni

informació pública, ni consulta; és una clara vulneració, al

nostre entendre, de la normativa existent.

Amb tots aquests precedents volem que se’ns contesti d’una

manera clara per part del Govern per què s’han retallat aquests

parcs i s’ha fet a través de la Llei d’acompanyament. Per

eliminar tot allò que hagués fet el govern anterior del pacte?,

per evitar el debat, la transparència i els arguments?, perquè ho

diu el seu programa electoral, botar-se la normativa? Ens

agradaria que ens ho explicassin. 

A més és necessari respondre aquestes preguntes perquè ara

la política d’aquest govern respon a una greu irresponsabilitat,

a un govern que a més actua de forma incoherent i de forma

arbitrària a favor només d’uns pocs. Un govern així ens

preocupa molt perquè fins i tot oblida les seves obligacions,

que és una administració pública que té no només uns drets

sinó uns deures.

I anem per parts. Primer, aquesta mesura és arbitrària.

Només afecta els parcs de Llevant, Cala d’Hort i l’ampliació de

S’Albufera; per què no als altres parcs com Mondragó,

S’Albufereta, Albufera d’Es Grau o tota S’Albufera?, perquè

els va fer el PP?, per què? És arbitrària també perquè ho limita

a finques públiques; per què es limita a finques públiques en

uns parcs i en els altres no?, per què es tracta de forma diferent

els propietaris en funció del parc de què es tracti? Això,

senyors del Govern, és molt greu i molt poc seriós. Les mesures

i la normativa són per a tots, no només per a un parell, i per tant

volem una explicació clara d’això.

Per altra banda volem recordar també al Govern que la

protecció d’un espai natural no va en funció de la titularitat o

propietat. Vostès supòs que ho saben, com a grans defensors de

la Constitució que són, la qual a l’article 45 recull el dret

genèric dels ciutadans a gaudir del medi ambient i el deure de

conservar-lo. El dret dels ciutadans es correspon amb el deure

dels poders públics de vigilar, defensar i restaurar el medi

ambient. D’aquí també esdevé i sorgeix la normativa sectorial

en matèria de medi ambient i d’espais naturals protegits com és

la Llei 4/89, de conservació de fauna i flora, que vull recordar

als senyors del PP que no la varen derogar mentre ells

governaven, i que precisament a l’article 2.3 diu ben clar que

“las administraciones públicas, en el ámbito de sus

competencias, velarán por el mantenimiento y la conservación

de los recursos naturales existentes en todo el territorio, con

independencia de su titularidad o régimen jurídico, atendiendo

a su ordenado aprovechamiento en la restauración”. Per tant

és una norma bàsica, a efectes del que està previst a l’article

149.1.23 de la Constitució. Per tant la seva política no s’adapta

a la normativa vigent i respon a una greu ignorància del

significat de la protecció dels espais naturals. Supòs que aquest

govern no vol vulnerar la llei ni en la lletra ni en l’esperit, i per

tant no ha sabut massa bé què ha fet en el moment de fer-ho.

Però no acaba aquí la paròdia. Els propietaris podran

solAlicitar la inclusió dins l’àmbit del parc mitjançant convenis

entre propietaris i govern. Aquesta mesura prescindeix de tota

la lògica aplicable a la protecció dels espais naturals. Què

faran, parcs a la carta? Com serà l’àmbit del parc? Si un

propietari hi entra, en podrà sortir? Voldríem que ens ho

explicassin, perquè posa els pèls de punta precisament entendre

que la protecció d’un espai, d’un ecosistema, va en funció de

“farem ara un parquet aquí, i posarem, ficarem o llevarem una

finca”. 

Estan atrapats, a més, vostès per la Constitució, per la

legislació estatal, per l’europea. Què faran per sortir-ne i

complir els requisits?, precisament quan s’omplen la boca de

desenvolupament sostenible i diuen, per favor, diuen que volen

dur endavant una política de protecció que, per cert, és més

pròpia del segle XVI, on la concepció de la propietat privada

que vostès tenen és arbitrària i injusta.

Però anant a la concreció de la gestió dels parcs existents ja

retallats, i per tant entrant no només en quin model de parc

vostès volen fer, si és que en tenen, si és que l’improvisen,

perquè creim que improvisen contínuament, anam a la

concreció de la gestió dels parcs existents ja retallats i que ens

preocupa molt respecte a la informació que ens arriba i volem

saber.

Primer: els PORN de Cala d’Hort i el de Llevant, són

vigents encara? Segon: quants de convenis han firmat fins ara

amb els propietaris dels parcs?; amb quin pressupost duran a

terme les ajudes als propietaris i quines contraprestacions?

Hem llegit a la premsa que els propietaris de Mondragó

demanen 300 euros per quarterada, i que els de l’Associació de

Defensa del Llevant, liderada per Mariano Servera, també

volen aquesta quantitat o més, perquè es duen millor amb el

Govern; pagaran a tots els propietaris pel fet de tenir una finca

dins un parc?, ho volem saber, són doblers públics. Supòs que

saben que l’Administració ha de tractar tothom igual davant la

llei i que ha de donar les mateixes oportunitats a tots; també

saben que hi ha d’haver contrapartides. Per tant vegem quin

precedent tan perillós creen. Quart: els efectes de la

desprotecció dels espais naturals són impredictibles; hi ha

iniciatives que amb la retallada es poden dur endavant: el camp

de golf a Llevant, a Son Jaumell, i altres, a Cala d’Hort, a

S’Albufera, possibilitat d’edificar més de 109 xalets dins sòl

rústic, extracció d’arena del fons marí de Cap Farrutx a Artà, o

regeneració artificial de les platges com Cala Agulla o

Capdepera. Permetran dur endavant tots aquests projectes?, han

desprotegit per poder fer aquests projectes, que és el que

realment a vostès els agrada?, regenera, urbanitzar i, a més, fer

camps de golf?
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Cinquè: ara que sols disposam d’un 1,5% del territori

protegit, això contrasta amb la política del Govern de

contractar, amb contractes d’alta direcció molt ben remunerats,

persones vinculades al Partit Popular per fer de coordinadors

de parcs; per què es contracta gent no professional amb doblers

públics?, no hi ha prou funcionaris o contrastats professionals

per dur a terme aquestes tasques?, i més quan ara hi menys

parcs. Volem una resposta. Sisè: un altre aspecte per dur

endavant una bona gestió és possibilitar la participació de totes

les entitats interessades, per això a tots els decrets de creació

dels parcs es creen les juntes rectores; s’han reunit en aquesta

legislatura les juntes rectores dels parcs, que són els òrgans de

participació?, o sols s’han reunit amb propietaris concrets per

parlar de temes concrets? Setè: hi havia tot un seguit d’espais

protegits que es trobaven en procés d’elaboració, voldríem

saben en quin punt es troben de la seva tramitació -reserva

natural de l’illa de l’Aire, monument natural del barranc de

Santa Anna, Algendar i Trebalúger a Menorca, la modificació

del parc de Mondragó...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, perdó, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, un moment. L’elaboració dels (...) de S’Albufera des

Grau, Cala d’Hort, Mondragó, Llevant, com està? Vuitè: i les

ajudes als propietaris?, es continuaran respecte a les ordres dels

anys anteriors o no?

Hi ha molts de temes que voldríem que se’ns aclarissin, que

ens els explicàs aquest govern, però sobretot, senyors del

Govern, què volen?, actualitzar les polítiques de protecció cap

a la conservació?, superar les declaracions i passar la gestió

activa i de foment dels espais naturals com pretenen els

organismes internacionals? O què volen?, fer parcs naturals per

protegir a la carta?, sense criteris ambientals i a partir de

criteris de propietat? Beneficiar determinats interessos de

propietaris molt de caire urbanístic? Afavorir els seus mentre

la participació i la gestió efectiva dels espais naturals va a

menys? Volen mantenir la irresponsabilitat de les mentides en

política de conservació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, Sra. Diputada, vagi acabant, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant, Sr. President. 

...com l’expropiació o prohibicions a gestionar finques

privades? Volen vulnerar la normativa i els principis bàsics de

la conservació i la protecció? La seva política ens preocupa per

irresponsable, per escandalosa i, sobretot, per contrària als

principis de la protecció del medi ambient, i en aquest cas de la

protecció dels espais naturals. Vagin alerta amb el que fan

perquè si no realment el que faran serà molta pena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant del

Govern, l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, abans d’entrar en el nucli central d’aquesta

intervenció m’agradaria analitzar, encara que sigui breument,

les raons que, si hem de fer cas literal del seu escrit, han

impulsat el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a

interpelAlar el Govern de les Illes Balears sobre la seva política

de protecció en espais naturals. Aquesta anàlisi prèvia és, en la

meva opinió, convenient i fins i tot necessària, perquè pot

ilAlustrar molt bé els membres d’aquesta cambra sobre les

motivacions i els perjudicis que, com tothom sap molt bé, vol

dir judicis previs, que s’amaguen darrere el que aparentment és

una simple demanada d’informació sobre un tema que, per

descomptat, interessa de manera especial els ciutadans

d’aquesta comunitat. 

Llegesc literalment l’escrit presentat a la Mesa del

Parlament: “La reducció de la superfície dels espais naturals

protegits perpetrada a la Llei d’acompanyament pressupostari,

l’anunci de noves figures de protecció i l’exigència de la Unió

Europea de polítiques efectives de conservació d’àrees de valor

natural, fa necessari interpelAlar el Govern de les Illes Balears

sobre la seva política de protecció d’espais naturals”.

M’agradaria que les seves senyories es fixassin en l’expressió

“perpretrada”, que, per cert, està mal escrita, ja que el temps

verbal correcta és “perpetrada”, que figura a la primera part de

l’exposició de motius i que, segons el diccionari Pompeu Fabra,

fa referència a l’acció de fer o executar, especialment referida

a un acte criminal o a una malifeta. És a dir que per als

redactors de la interpelAlació el que avui es demana al conseller

és la justificació d’una actuació prèviament sentenciada ja com

a negativa, al marge de les raons que la puguin haver inspirat.

O, dit d’una altra manera, la intervenció d’aquest conseller no

sembla interessar massa els redactors de la interpelAlació si

d’allò que es tracta és d’explicar a la cambra els criteris que

inspiren la nostra política en matèria d’espais naturals, sinó

que, més aviat, pareix respondre a la necessitat d’escenificar

una repulsa, prèviament assumida pels seus autors, sense cap

possibilitat de revisió, una actitud que d’entrada sembla molt

poc democràtica i que segurament té qualque cosa a veure amb

la proximitat de la cita electoral de dia 14 de març.

En qualsevol cas i encara que tinguem molts dubtes sobre

la motivació real que impulsa aquesta interpelAlació, els

membres d’aquesta cambra i per extensió els ciutadans i

ciutadanes de les Illes tenen tot el dret de saber quina serà la

política d’aquesta Govern en matèria de protecció d’espais

naturals i perquè serà d’una manera i no d’una altra, sense

embulls ni complexos, sense demagògies ni tòpics. La política

de protecció d’espais naturals a les Illes Balears no és un invent

nou, ni és un descobriment d’Els Verds. M’agradaria recordar

a la cambra que fou un govern del Partit Popular el que va, a

través del Parlament, promulgar, ara fa tretze anys, la Llei

1/1991 d’espais naturals, la famosa LEN, amb l’objectiu

d’establir un marc legal que permetés limitar els riscs
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d’agressió a aquelles parts del nostre patrimoni natural que els

poders públics considerassin més necessari protegir.

Quan deim protegir vol dir, inicialment, preservar aquests

espais de l’agressió, potencialment més greu per la seva

capacitat depredadora, com és la urbanística. En aquest sentit,

la declaració de les àrees naturals d’especial interès, les ANEI,

que contemplava l’esmentada Llei 1/1991, va suposar una

mesura de gran transcendència en el disseny de polítiques

proteccionistes per a determinats espais naturals, tant pel que

fa referència al seu aspecte quantitatiu, amb quasi un 33% del

territori protegit per la nova figura, com al qualitatiu, des del

moment que va suposar un punt d’inflexió en la capacitat i

també en la voluntat política del Govern a l’hora de donar

resposta a una creixent conscienciació de la societat illenca en

matèria mediambiental. Una societat que començava a mostrar-

se especialment sensible als valors de la preservació del nostre

patrimoni natural.

Dir-li que fins ara hem parlat de protecció, però per a aquest

govern la protecció no és un fi en si mateix, ni és un valor que

es pugui contemplar des d’un plantejament immobilista , sinó

que, per força, ha d’avançar cap a la conservació entesa com a

un principi, perdó, sinó que, per força, ha d’avançar cap a la

conservació entesa no com a un principi estàtic, sinó com el

conjunt d’actuacions que es poden dur a terme dins un

determinat territori protegit, amb l’objectiu de millorar els seus

recursos naturals mitjançant polítiques actives de gestió

d’aquests recursos. Estam, per tant, davant un plantejament

dinàmic de les polítiques conservacionistes dels espais naturals,

contemplades com a una prolongació natural de la figura de

protecció inicialment establerta -com ja he dit abans- com a fre

a l’agressió urbanística en espais naturals singulars.

Si assumim, per tant, la necessitat d’avançar cap a la

conservació des de la protecció, ens trobam davant el gran

repte d’actuar en sentit positiu en aquells territoris ja protegits,

però que encara no compten amb mecanismes de gestió dels

seus recursos naturals que garanteixin la seva viabilitat, però

sense posar en perill el seu estatus protegit. Ens referim sempre

a la conservació entesa com la gestió activa dels recursos

naturals allà on és realment necessari, en funció d’allò que

determini l’estudi de l’estat de conservació dels recursos

naturals de la zona determinada en qüestió; o, dit d’una altra

manera, en funció de les recomanacions que, en matèria de

conservació, es derivin del Pla d’ordenació dels recursos

naturals de cada espai concret.

Però tornem a la Llei 1/1991, d’espais naturals i règim

urbanístic de les àrees d’especial protecció, que a la seva

disposició addicional tercera afirmava que el Govern havia de

promoure la declaració d’espais naturals protegits, d’acord amb

el que preveu la Llei 4/1989, de conservació d’espais naturals

i de la flora i la fauna silvestres a una sèrie d’àrees, entre les

quals destacaven Mondragó, sa Dragonera, s’Albufera des Grau

o àrees representatives de la Serra de Tramuntana, entre

d’altres. Per cert, entre aquestes altres figures, no figuraven,

entre aquests altres territoris, no figuraven ni la península

d’Artà a Llevant ni la de Cala d’Hort. Per la seva part, les

Directrius d’Ordenació del Territori, les DOT, aprovades amb

la Llei 9/1999, estipulaven igualment que el Govern havia de

crear, a la seva disposició addicional vint-i-tres, una xarxa de

parcs i reserves naturals que contemplassin una representació

significativa dels hàbitats insulars que incloguessin els espais

naturals prevists a la Llei d’espais naturals. És a dir, les DOT

avalaven els criteris que havien inspirat la redacció del mapa de

protecció contemplats a la Llei 1/1991, determinant quines

àrees tenien interès suficient per gaudir de la figura de

protecció, parc o reserva natural. Més adequat, tenint en

compte que la Llei d’espais naturals va comptar amb un dels

graus de consens socials més importants en la història del

nostre autogovern i que la seva aplicació va obrir un període de

pau institucional realment notable al voltant de temes de

protecció i conservació, semblava lògic haver seguit el camí

traçat per les dues normes legals, i respectar d’aquesta manera

la intenció del legislador en el moment de redactar les

esmentades lleis.

Quan i com es romp aquesta pau institucional, fomentada

fins a aquell moment en el beneplàcit d’una immensa majoria

de ciutadans illencs? A quin moment la protecció passar de ser

un element vertebrador de la societat balear per convertir-se en

una eina de combat ideològic i polític, mitjançant el qual es

buiden de contingut les figures normatives de protecció

prèviament aprovades a partir del consens social? La resposta,

senyors i senyores diputades, a aquesta pregunta és clara: la

protecció esdevé una arma política quan l’anterior govern

decideix deixar de costat les pautes de protecció anteriors per

actuar de forma unilateral, al marge del que estipulava la Llei

d’espais naturals i les mateixes DOT en aquest camp. De quina

manera? Doncs, clarament, apostant per la declaració de parc

natural a dos espais naturals que no estaven inicialment a la

llista inclosa de la Llei d’espais naturals, com eren la península

de Llevant i Cala d’Hort. I amb quins arguments? Mitjançant

una llarga sèrie d’informes incomplets, conceptualment molt

dèbils en termes jurídics i que en cap justifiquen la intervenció

de l’administració mediambiental declarant parc els esmentats

espais naturals.

La intenció d’aquest Govern, en matèria de protecció

d’espais naturals, ha hagut de passar, en conseqüència, per

reconduir el fil argumental que va inspirar primer la Llei

d’espais naturals i després les DOT en aquest camp, rectificant

les actuacions arbitràriament intervencionistes de l’anterior

Govern i tornar a posar el compte quilòmetres a zero en dos

temes concrets, on l’actuació de l’anterior Govern va generar

més crispació on fins a hores d’ara hi havia hagut consens,

aquests dos casos eren: el parc de Llevant a l’illa de Mallorca

i Cala d’Hort a Eivissa. Els dos casos, el Govern ha decidit, una

vegada comprovat l’estat de conservació i el nivell de protecció

d’aquests dos espais naturals que mantindran, retirar la figura

de parc natural a les finques privades incloses en aquests

espais, recuperant el nivell de protecció anterior a la declaració

unilateral de parc, un nivell de protecció perfectament

consolidat i assumit per la propietat de les finques amb absoluta

normalitat, abans que les quimeres confiscadores de l’anterior

Govern trencassin l’harmonia i encenguessin l’alarma social.

En virtut d’aquestes disposicions, els propietaris de finques

privades que estaven incloses dins la delimitació del parc

natural de Llevant i Cala d’Hort, previ a l’entrada en vigor de

la Llei d’acompanyament dels pressuposts generals de la

comunitat autònoma de l’any 2004, podran solAlicitar

voluntàriament la inclusió de les seves finques dins l’àmbit dels
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esmentats parcs naturals, mitjançant un preceptiu conveni

subscrit entre la propietat i la Conselleria de Medi Ambient.

Hem tornat arrera, per tant, una de les grans errades de

l’anterior Govern, i probablement també una de les més clares

i injustes i arbitràries mostres de prepotència exhibides per un

govern que va utilitzar la protecció com a una eina política per

passar comptes a un determinat sector social molt fàcil

d’identificar, per la seva condició de propietaris, a la classe,

entre cometes, a la qual havia de posar a les ordres el nou

Govern; tot un exercici de sectarisme social disfressat de

frenesí intervencionista pur i dur i que no hem de confondre

amb proteccionisme.

I de quina manera tornarem a recuperar l’esperit de la Llei

d’espais naturals o la filosofia que va inspirar les DOT en

matèria de protecció? Com podem impulsar el procés que ens

ha de conduir de bell nou a assolir el consens social que durant

quasi una dècada va presidir les actuacions del Govern pel que

fa a les polítiques proteccionistes dels espais naturals? El nostre

compromís, en aquest sentit, és molt clar: en sintonia amb els

principis que varen inspirar la promulgació de la Llei 1/1991;

i el Govern de les Illes Balears, a instància d’aquesta

conselleria, presentarà a aquesta cambra, per a la seva

aprovació, abans del mes de setembre pròxim, un avantprojecte

de llei per a la creació de noves figures de protecció per a

espais naturals d’interès singular. Aquesta nova norma,

actualment en fase de redacció, permetrà recuperar el clima de

diàleg perdut donant entrada novament a la propietat privada a

l’hora de dissenyar mecanismes de conservació allà on aquesta

sigui necessària.

Vull insistir en aquest punt, vaig acabant Sr. President, allà

on gestionar la conservació sigui realment necessari, i no en

aquells espais on la conservació està suficientment garantida

per mitjans distints a la intervenció dels poders públics. I també

vull insistir en l’argument contrari, que ens agradaria que

quedàs molt clar: si aquest Govern detecta una necessitat

d’intervenció per exigències de conservació o de protecció

mediambiental, sempre que estigui justificada amb informes

tècnics sòlids i consistents, actuarem amb tota la contundència

a l’hora d’adoptar les mesures que la legislació vigent posi al

nostre abast, per procedir a la declaració dels espais naturals

protegits que siguin necessaris.

Amb aquest compromís, el Govern de les Illes Balears

reitera el seu compromís amb una política activa de protecció

d’espais naturals que al cap i a la fi, per molt que molesti sentir-

ho a alguns, fou un govern del Partit Popular el primer en

primer en posar-la en marxa: la Llei d’espais naturals,

s’Albufera, Mondragó, es Grau i d’altres, les fites que han

marcat un abans i un després en la lluita responsable a favor de

la conservació del nostre patrimoni natural; han estat obra de

governs que han aplicat rigor on altres s’han deixat dur pel

sectarisme, uns governants que han respectat els drets de tots

els ciutadans, en lloc de vulnerar els principis consagrats a la

Constitució, com el dret a la propietat, només per tenir contents

els professionals de la demagògia més barata.

Com he dit abans, la protecció no és un bé en si mateix, ha

de respondre a un fi, ha de complir un objectiu social.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan

preparava aquesta intervenció ho he fet des de la ignorància

total de les intencions del Govern, perquè, malauradament, no

hem tengut una resposta per part de la conselleria a unes

preguntes que li vàrem fer ja en el mes d’octubre, i per tant me

basaré únicament i exclusivament damunt els fets que hem vist,

damunt les actuacions concretes que ha fet el Govern, que, pel

que sabem, és suprimir els parcs naturals de Llevant i de Cala

d’Hort.

Jo crec que el Govern Matas no s’ha cobert de glòria

precisament en haver estat el primer lloc d’Europa i un dels

primers del món que han desqualificat parcs per una promesa

electoral fora assenyada. Restringir els parcs a propietats

públiques, amb un menyspreu total a les lleis i al seny, és

totalment demagògic i contrari als interessos públics. El

Govern té l’obligació legal de protegir el patrimoni natural i

això que han fet, desprotegir, no ho havia fet ni Franco, ni en

Cañellas, ni ho ha fet cap altra comunitat autònoma governada

pel Partit Popular, ni per cap altre partit. La protecció dels

espais naturals s’ha de fer d’acord amb les espècies a protegir

o en interès dels hàbitats i no analitzant la titularitat dels espais

segons siguin públics o privats. D’aquest model en pot resultar

una dispersió de taques verdes, aïllades i inconnexes, una

situació absurda per a un espai protegit.

És lamentable que mentre a tota Europa s’avança en la

protecció del medi ambient, les polítiques del Partit Popular i

Unió Mallorquina fan que les Illes Balears reculin a uns nivells

de protecció més baixos que els registrats l’any 99, quan érem

la comunitat amb menys espais protegits de tot l’Estat. El

model de parc natural amb finques públiques i privades fa

molta estona que s’aplica tant a Europa com a la resta de

l’Estat. En aquest sentit, recordem que prop del 38% de la

superfície total dels espais naturals espanyols protegits són de

titularitat privada i que sovint el percentatge en els parcs més

moderns és molt més elevat, com ara pot ser el Montfragüe, un

66%; Urdaibai, 95%; Cabañeros, el 75; Caldera de Taburiente,

un 90%; Cadí Moixeró, un 40%; la Sierra de Gredos, un 60,

etcètera. Recordem que han fet parcs a terrenys privats el Sr.

Zaplana, el Sr. Fraga, o qualsevol altre govern del Partit

Popular. Recordem que Franco fa ver Parc Doñana, amb una

major part de propietat privada aleshores. O Aigües Tortes, que

també era en gran part de propietat privada. Recordem, com ja

ho ha fet el portaveu que m’ha precedit i fins i tot el Sr.

Conseller, que els governs del Sr. Cañellas, varen fer parc

Mondragó, amb un 90% de propietat privada; es Grau de

Menorca, amb més d’un 90% privat, o s’Albufera, amb un

20%.
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Aquests l’encertaren i si la major part dels espais naturals

tenen valor, com per exemple és el massís d’Artà o la Talaïssa

d’Eivissa, han de ser parcs. A més, els parcs han de servir per

a la protecció socioeconòmica local, i això té sentit amb les

propietats privades i no amb les públiques. Amb aquestes

mesures, el Partit Popular-Unió Mallorquina releguen els parcs

naturals gairebé a museus de natura estàtics, quan el concepte

de parc natural fa estona que ha canviat a tota Europa, on són

una figura dinàmica i oberta que possibilita i recupera les

activitats econòmiques a les zones que emmarca. Restringir la

figura de parc a finques públiques no són més que enfocaments

que esbiaixen el debat a plantejaments totalment desfasats.

Una altra consideració a favor de la protecció és que el

paisatge és un dels principals atractius turístics i s’haurien de

dur a terme polítiques a favor d’aquest important patrimoni,

contràriament al que fan el PP i Unió Mallorquina que centren

la seva activitat política en accions agressives contra el medi

ambient. La Conselleria de Medi Ambient, al nostre veure,

hauria de tenir un paper fonamental en la promoció turística de

les Illes Balears, no obstant això entre en contradiccions.

Diguin si no és una contradicció l’eslògan que va emprar el

Govern enguany a FITUR, l’eslògan deia: Turisme i Natura en

Harmonia. L’harmonia entre turisme i natural és impossible

amb les polítiques antinatura que practica aquest govern; no hi

ha harmonia entre la política expansionista del Govern i la

urgència de defensar la naturalesa de les Illes davant noves

agressions territorials.

Per altra banda, la derogació de l’ecotaxa ha fet fora,

almenys a curt termini, la possibilitat d’engegar noves

inversions en medi ambient. La gran aposta del futur hauria de

ser la defensa de les Balears com a unes destinacions turístiques

on la naturalesa i la cultura siguin el seu principal referent, ens

temem que amb aquestes polítiques això és impossible.

Sabem ben cert que hi havia moltes coses a millorar, que

era necessari crear complicitats amb els propietaris privats i

que hi havia sentiments negatius entre molts propietaris, uns

sentiments que vostès atiaren de manera més que imprudent i

que utilitzaren per desgastar un govern legítim, assetjat pel

Partit Popular i, especialment, des del Ministeri de Medi

Ambient, que, mentrestant, el ministre d’aleshores, el Sr.

Matas, impulsava el projecte de Parc Nacional de Guadarrama

a propietats privades, i això que hi va incloure tempteig i

retracte.

Però, creim que millorar no és destruir. Si pensen fer una

llei d’espais naturals, com ha dit el Sr. Conseller, podrien

perfectament ajornar la mesura de destrucció de la protecció

que la llei es tramitàs i s’aprovàs. Però no, han actuat amb

precipitació i amb prepotència, han actuat talment com actuen

en altres qüestions, actuacions que generen rebuig social com

mai no s’havia vist a Mallorca, amb 50.000 persones al carrer,

moltes més de les que vostès mobilitzaren mai amb mentides i

demagògia contra el pacte. Els vots no legitimen actuacions

com les seves, per molt que guanyin no tenen raó, vostès fan

mal al futur del país. Fins ara han demostrat que saben desfer

i destruir; construir un país no és fàcil, ho sabem, destruir-lo tal

vegada sí, i la destrucció es paga.

Creuen que fan cap bé a les Balears que la premsa alemanya

es faci ressò de les seves mesures? Això és més nociu que

l’ecotaxa, és evident. Acusaren l’ecotaxa de fer mal al turisme,

i ara, no veuen que això és molt més greu? Venen el futur, la

fama de les illes i la qualitat del medi ambient dels nostres fills

per un grapat de vots, probablement invocar-los l’ètica és inútil,

evoquem per tant l’economia: els parcs són banderes, són

referents, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President, ja acab. Destruir-los és negatiu per al nom

de les Balears. I ja que no els importa assumir el paper de

botxins de la natura, els hauria d’importar esquitxar de mala

fama el nom de les Balears.

Rectifiquin, Sr. Conseller, nosaltres estam disposats a

colAlaborar, nosaltres no farem demagògia, no segarem l’herba

sota els peus; nosaltres sabem que tot no val, però, si no

rectifiquen, la història acabarà per passar-los factura. Ara el Sr.

Matas i el Sr. Font tenen el deshonor d’haver estat els més

destruccionistes de la història de les Balears i d’Europa, però

també tenen la possibilitat de rectificar, si ho fan els ho sabrem

reconèixer; si segueixen pel mateix camí, continuarem

denunciant-lo de la manera més contundent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Sra.

Diputada Joana Maria Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

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

El 2004 serà conegut com l’any de la desprotecció. Per contra,

l’impuls de la política d’espais naturals que fou una de les

tasques importants que es dugué a terme la passada legislatura,

ja s’ha comentat pels grups que m’han precedit, com a l’any

2000, les Illes Balears, no arribaven al 2% de la superfície

protegida. Érem una de les darreres comunitats de l’Estat, amb

dos parcs naturals, com Cala d’Hort i el de Llevant, amb les

Fonts Ufanes i l’Albufereta, poguérem situar-nos a nivells de

quasi el 6% de protecció. Passàrem, per tant, de 8.000 a 27.000

hectàrees protegides, però, a partir de l’1 de gener, una de les

primeres accions del Govern de Jaume Matas fou el retall de

22.460 hectàrees, fins aleshores sota protecció.

La nostra comunitat, idò, amb només un 1,95% del territori

ocupat per espais naturals protegits, és la penúltima de l’Estat

i la darrera amb territori protegit per habitant. Les Canàries,

com ja s’ha dit abans, ocupen el primer lloc amb territori

protegit i el tercer amb territori protegit per càpita; hem duit idò

a terme una passa enrera sense precedents a les illes ni a cap

altra comunitat autònoma, ni a cap altre país d’Europa, on

desprotegir el que ha estat protegit és, si més no, insòlit. Per

aquesta raó, actualment les Illes Balears pateixen una acusada
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insuficiència d’espais naturals protegits, malgrat la riquesa

biològica de què disposem i encara que es tengui clar que la

nostra principal activitat econòmica es fonamenta en el

patrimoni natural.

La creació de nous parcs naturals la passada legislatura va

tenir, entre d’altres finalitats, la de minorar els efectes de la

metropolització en el conjunt del territori, així com fou, al

mateix temps, una aposta de revalorització de la nostra

comunitat com a lloc de destinació turística amb escassa i fràgil

superfície. Però, la creació de parcs a la passada legislatura no

sol significar un increment quantitatiu, sinó qualitat d’espais

protegits; una nova concepció que passa de la simple protecció

de valors naturals a la integració harmònica de la conservació

del paisatge, flora i fauna dins el context de l’activitat humana.

Els espais protegits no són simples taques verdes, sinó models

de relació equilibrada entre l’entorn natural i l’activitat

econòmica de les poblacions. La Llei 4/1989 és clara: no sols

és la conservació i la restauració, sinó que contempla un règim

de protecció preventiva aplicable a zones ben conservades,

però amenaçades en un futur d’un potencial factor de

pertorbació.

Però els dos darrers parcs naturals, creats a l’anterior

legislatura, han quedat reduïts a les finques públiques. La seva

desprotecció no obeeix a cap de les raons que impulsaren la

seva creació, ni de conservació, ni físics, ni biogeogràfics, ni de

recursos, criteris que regeixen la natura, entesa aquesta com a

una continuïtat, sinó que obeeixen a un criteri electoral que

condueix a la insolidaritat colAlectiva i que va a la contra del

propi text constitucional de l’Estat on, a l’article 45, assenyala:

“Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots

els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la

qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el

suport de la indispensable solidaritat colAlectiva”. Però s’ha

anat més enllà, s’ha desprotegit en funció del color polític pel

qual havia estat creat el parc, perquè no tots han quedat reduïts

a l’extensió de les finques públiques; és un criteri incoherent,

sectari i sectoritzat, amb greuges comparatius per als

propietaris de parcs diferents, alhora que reflecteix una manca

de respecte i de sensibilitat enfront de la riquesa biològica i

l’escassesa de recursos insulars. Però, encara més, no sols

desprotegeix aquest Govern, sinó que ho fa sense tenir un

model alternatiu immediat que protegeixi, perdó, que

substitueixi la protecció actual; primer desprotegim, després ja

ho veurem, a l’espera de la nova llei.

Els organismes proteccionistes de la Unió Europea i de fora

d’ella, ens miren bocabadats davant d’iniciatives inaudites i

absolutament inhabituals, com són les de desprotecció per part

d’un govern que es creu que du el lema de la sostenibilitat com

a bandera, evidentment hem de dir: com a bandera teòrica.

Desprotegir via llei d’acompanyament, sense cap estudi tècnic

que la justifiqui, com en fou l’estudi que va originar la creació

del parc, desprotecció sense debat, en aquest cas, sense cap

debat. Hagués estat desitjable un debat en el Parlament, ja que,

per contra, la creació del parc va anar acompanyada d’un

procés participatiu, informatiu i d’exposició pública; es veu que

els espais naturals no entren dins les prioritats del Govern

balear, ja que tampoc destina esforços pressupostaris per a

l’adquisició de nous, amenaçats pel seu ús insostenible, com és

el cas de les zones humides. La reducció recent del parc de

l’Albufera n’és un exemple més de la manca de respecte pel

nostre territori. Tampoc no es fa cap passa per Maristany, que

n’asseguri la seva protecció, ni per l’agressió imminent a la

darrera zona humida de Palma, ses Fontanelles, amenaçada si

no s’evita la seva urbanització.

La pressió econòmica sobre el poder polític i la manca de

projecte global autonòmic han fet fer passos endavant i enrera

al llarg dels darrers vint anys a les polítiques autonòmiques més

sostenibles. Ara n’hem fet un grapat de passes enrera i a la

reducció de l’extensió de parcs naturals i a la progressiva

desprotecció de les zones humides s’hi suma un cúmul de

propòsits insostenibles en matèria territorial i mediambiental,

perquè el medi ambient és un element transversal que no

pertany únicament a una única conselleria, altres agressions

mediambientals s’han produït des d’altres conselleries, com

n’ha estat o com n’és la pràctica derogació de la Llei d’espais

naturals a Eivissa i Formentera, la possibilitat de construir a un

ANEI, en es Trenc-Salobrar, o el model d’autopistes i autovies

sobredimensionades que el Govern ha planificat i que, anant a

la contra d’Europa, s’erigeixen pel Govern amb l’única

possibilitat de disminuir la congestió a les rutes, i també

l’augment de velocitat que aquest tipus de viari permet, és

l’única mesura que el Govern creu contemplar per salvar les

distàncies. Ni els millors anys del desenvolupisme pur i dur.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. M’han

de creure si els dic que, abans de començar, que bé, que un ve

un poc preocupat en veure que la perversió que feim entre tots

els grups parlamentaris a l’hora d’una interpelAlació, on el

nostre torn és simplement fixar una posició i no reproduir la

interpelAlació per tres i que per tant esdevé en tres

plantejaments diferents, en tres interpelAlacions substanciades

en una, és allò del tres por uno, ja que hi som doncs ho feim

així. Jo intentaré, Sr. Conseller, no caure en aquesta

provocació, perquè són moltes les coses que potser podria dir

damunt aquesta tribuna en relació amb totes les manifestacions

que s’han fet per part de tots els portaveus, jo me cenyiré al que

marca el Reglament i el Reglament me marca que me cenyeixi

a la fixació de posició per part del nostre grup en relació amb

una interpelAlació presentada per un grup parlamentari, que qui

la presenta és l’únic propietari que té la posició real de la

interpelAlació i és qui ha d’argumentar perquè interpelAla una

política.

En qualsevol cas, Sr. Conseller, crec que nosaltres hem

d’actuar amb molta humilitat en el tema mediambiental, però

amb molta valentia. Jo l’anim que segueixi actuant a cercar

ponts de diàleg, a obrir portes, el medi ambient ens afecta a

tots, però sempre mirant a la cara; no tenim cap necessitat, per

molt que vulguin dir certes veus, d’haver d’acotar el cap davant

ningú per les nostres polítiques mediambientals. La història ens

avala i els fets també, per molt que diguin que avui vostè, amb
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el president, podem ser els campions de la destrucció de les

Illes Balears; bé, açò és una falAlàcia que és tan absurda que

ningú se la creu, açò seria l’acudit del recordat Eugenio, amb

aquella veu que feia, no?, que els havies d’interpretar molt bé

perquè te fessin gràcia, bé, açò és una acudit que l’has

d’interpretar molt bé per si te volen fer gràcia, perquè tot açò

és fals. I és tan fals que avui aquesta comunitat autònoma,

agradi o no agradi, Sr. Conseller, després de vint-i-un anys

d’autonomia, on hi va haver un parèntesi d’un govern totalment

legítim, que va aplicar la seva política mediambiental, que

qualque cosa també va fer, dins els disbarats, però que qualque

cosa també va fer ben feta, avui la política ambiental o el

resultat del medi ambient de les nostres illes és la suma de les

polítiques mediambientals dels setze anys primers d’un govern

del Partit Popular, quatre anys d’un govern de pacte i ara una

altra vegada d’un govern del Partit Popular. Les Directrius

d’Ordenació Territorial són d’un govern del Partit Popular, que

no va merèixer modificació per part d’aquell parèntesi, la qual

cosa vol dir que eren unes bones directrius. Clar, com que ells

no ho volen reconèixer Sr. Conseller, què diuen? No les

directrius no és que estiguin malament, era l’ús que se’n feia i

clar així l’enterram. O sigui quan no tenen arguments després

és l’ús, allò que és bo és bo, però és l’ús que se’n feia. Sr.

Conseller, jo li dic que vostè en aquest assumpte va bé.

En els parcs naturals, perquè política mediambiental tampoc

no n’han demostrat massa. A mi no m’agrada que comparin la

nostra protecció mediambiental amb Canàries, no ho canviï per

res, no ho canviï per res. No canviï la protecció de Canàries

amb la que tenim aquí, per què? Perquè l’orografia natural és

totalment diferent a la nostra. Miri, jo tenc en aquest moment

la facultat o l’experiència d’haver estat president d’una illa allà

on tots els grups polítics d’aquella illa, tots sense excepció,

vàrem aconseguir una declaració de Menorca reserva de la

biosfera, sense excepció, patrimoni de tots. Però en aquell

moment qui capitanejava la barca era un partit polític en

concret i en açò ens vàrem avenir tots i avui la realitat és la que

és, que es poden fer més coses, segur que sí que es poden fer

més coses. Idò mirin que els dic senyores i senyors diputats, la

reserva de la biosfera de l’illa de Menorca, jo avui, i si no els

convit a vostès que hi vagin, no la canviï amb la reserva de la

biosfera de Lanzarote, avui no la canviï, per molt de César

Manrique, no la canviï. 

De què estam parlant aquí? De la política mediambiental de

caràcter general, o d’un fet puntual d’un compromís que va

tenir el Partit Popular en negre damunt blanc en relació als

parcs naturals? Perquè la demagògia és molt fàcil de fer, és

molt fàcil de fer, nosaltres mai hem dit que no als parcs

naturals, sempre hem dit que sí, és més, els primers parcs

naturals que es varen posar a les Illes Balears els varen posar

governs del Partit Popular. La Llei d’Espais Naturals que tenen

aquestes Illes no hagués estat possible mai sense el concurs i

els vots del Partit Popular. Les polítiques mediambientals de

millora dels litorals i depuració d’aigües no s’hagués pogut

posar en marxa sense els plans del Partit Popular. I açò vostè

Sr. Conseller ho ha de tenir perfectament clar i el planning o la

planificació que vostè fa és la correcta.

I en aquest sentit i per acabar, jo només els vull dir dues

coses. Per molt que diguin que nosaltres anam en contra dels

parcs naturals, la gent no s’ho creu perquè té memòria història

i sap el que feim i el que hem fet. Nosaltres allò que deim és

parcs naturals sí, com? Primer de tot en finques públiques i les

privades què? Per convenciment, no per imposició i poc a poc

s’hi aniran sumant totes les finques privades que creguin i

estimin convenient que els pot ser beneficiós. I aquesta és la

política, Sr. Conseller, que nosaltres entenem que és la

correcta. Per tant, Sr. Conseller, segueixi cap endavant, amb

humilitat, però amb la cara ben alta perquè va bé.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Un moment que vull beure. Gràcies, Sr. President, senyores

i senyors diputats. Sr. Conseller, supòs que a la rèplica tendrà

un altre to, però evidentment el que ha tengut inicialment no és

el que normalment ens té acostumats en aquesta cambra. Però

miri, jo diré un parell de coses molt clares i molt concretes. La

protecció dels espais naturals no és patrimoni ni del Partit

Popular, ni de cap partit que està assegut en aquesta cambra, la

protecció dels espais naturals té unes normatives molt clares,

una normativa estatal, una normativa, evidentment en alguns

casos, autonòmica i una normativa europea. Allò que han de fer

vostès és aplicar la normativa i allò que no ha fet aquest

Govern és aplicar la normativa. Vostès s’han botat la normativa

com han volgut i per dues qüestions molt concretes senyors del

Partit Popular i em sap molt de greu que no hi hagi el President

del Govern perquè crec que el President de Govern...

(Algunes rialles)

Estic contenta que ara hi sigui. Com a ex-ministre de Medi

Ambient sap perfectament que s’ha botat la normativa vigent i

per què? En primer lloc perquè el fet de fer parcs naturals en

finques públiques no està avalat per cap normativa, per cap. La

Llei 4/89 de conservació de fauna i flora, que vostès no varen

derogar diu clarament i ja li ho he llegit, que no és en funció del

patrimoni que s’ha de protegir un determinat territori, això en

primer lloc. En segon lloc, tampoc han complit la normativa

perquè ni han complit la Constitució, ja li he dit molt clarament

allò que diu l’article 45 i no ho repetiré perquè no tenc temps.

I en segon lloc perquè desprotegir un territori ha de tenir i ha

d’anar avalat per estudis i arguments. 

Per tant, vostès no han complit la normativa i no ens

venguin amb coverbos, per parlar d’una manera perquè els he

de dir sobre aquest tema, precisament perquè no és patrimoni

de ningú, la conservació dels espais naturals té una normativa

molt clara. Una cosa és que les polítiques que du un govern

siguin les de no voler protegir determinats espais, això ho

entendria, però evidentment si vostès eliminen, lleven parcs, o

diuen que en determinades finques públiques ho facin per a

tots. Això en primer lloc. En segon lloc, li he de recordar una

cosa al Sr. Conseller. Miri l’administració pública no pot ser

arbitrària, l’administració pública ha de ser igual per a tots. Si

vostès creuen que els propietaris d’un determinat lloc, no sé per
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quina raó, ho han de fer amb tots, amb tots i sobretot he de

contestar o fer referència a allò que ha dit el portaveu del Partit

Popular, no hi és, siguin coherents senyors del Partit Popular.

Si vostès diuen que no volen, o que la seva gran realitat

respecte als parcs naturals és que siguin només a finques

públiques per què varen fer parcs naturals que tan s’omplen la

boca com Mondragó, com s’Albufera, com s’Albufereta, que

el varen haver d’acabar nosaltres, el varen començar vostès,

que estan dins propietat privada? Com és que el Sr. Matas va

fer parcs nacionals allà on hi ha propietat privada? Facin el

favor de tenir coherència en els seus plantejaments i no

precisament generar una inseguretat i una situació que jo crec

que és molt greu sobretot que vengui d’un Govern i que no

vengui en aquest cas d’un grup de l’oposició. Això en primer

lloc.

En segon lloc dir-li al Sr. Conseller de Medi Ambient,

discursos no Sr. Font, ja sé que a vostè li agrada molt fer

discursos i li ho han escrit. Per tant, no m’ha contestat a res

d’allò que jo li he plantejat. Jo li he plantejat moltes qüestions

tan des del punt de vista de la desprotecció, però també de la

gestió actual i vostè no m’ha contestat a res. Jo puc fer esment

al Reglament, la interpelAlació és perquè es contesti a aquest

grup, el qual ja s’ha dit que nosaltres érem els propietaris, se’ns

faci una contestació de tots els punts que jo li he plantejat i no

n’ha explicat ni un dels que jo li he plantejat. Ha intentat, com

sempre, dir que vostès ho havien fet molt bé, jo no li (...) res de

tot això, allò que dic és que no s’ha contestat i aquest grup, per

tant, no ha tengut allò que havia de tenir a través d’aquesta

interpelAlació.

Miri, ara resulta que són uns grans defensors de la LEN. Jo

li he de llegir la LEN perquè crec que seria bo que tengués la

LEN, ara justament l’he deixada en el meu escó, però li he de

recordar dues coses de la LEN. La LEN diu a la disposició

cinquena, si no ho record malament, que els mínims els fixa la

LEN quant a espais que s’han de declarar com a espais

protegits, però fixa uns mínims i evidentment no parla de

segons quins espais. I a més, posa tot un seguit d’ANEI, que

ara en aquest moment no tenc, situats a la zona de Cala d’Hort

i a la zona del parc de Llevant. Per tant, vostès si són tan

defensors de la LEN, la qual nosaltres evidentment no posam

en dubte, s’ha de llegir tota la llei i sabrà perfectament que

parla d’uns mínims quant a espais a protegir i precisament dóna

tot un seguit d’ANEI que s’han de tenir en compte.

En tercer lloc miri, eina de combat els fets dels parcs

naturals? Jo crec que vostès han fet una clara lluita política dels

espais naturals, vostès han dit i varen dir durant aquests anys

anteriors que s’expropiarien els parcs, ho han dit persones

assegudes als escons del Partit Popular, que s’expropiaria, que

s’entraria dins les finques privades, que se’ls prendria

pràcticament el cafè. És a dir, s’han dit mentides,

continuadament mentides i ara que governen diuen i mantenen

les mateixes mentides. Jo crec que això és molt greu i diu molt

poc d’un govern seriós. Vagin a la normativa, no veuran a la

normativa que faci cap referència a la intervencionisme, quin

intervencionisme? El Sr. Fageda va fer intervencionisme quan

va fer el Pla general de Palma? Va fer un Pla general, va

ordenar, no se’n va dins els veïnats a prendre-los el cafè, va fer

un planejament, va fer una ordenació i precisament és allò que

han de fer els poders i les administracions públiques. Però

intervencionisme no, no diguin mentides, aquí no hi ha

intervencionisme dins un parc natural, mai s’entra dins una

finca privada, mai i si no em donin un exemple, mai s’entra

dins una finca privada. Per tant, no parlin d’aquest tema perquè

jo crec que si contribueixen encara a donar aquesta imatge

estan vulnerant la llei, tan la lletra com l’esperit.

Sectarisme? Quin sectarisme? La primera vegada que s’han

fet actuacions vàlides respecte a això ha estat l’anterior govern

quan es parlava amb tothom, es va parlar amb moltíssima gent

i quan precisament va ser la primera vegada que varen sortir

ajudes per als propietaris. Nosaltres no sabem si vostès la

pensen mantenir o no. Per tant, jo crec que han d’anar molt

alerta amb allò que diuen perquè aquí, ni el fet de declarar un

espai natural protegit té res a veure amb l’intervencionisme, ni

amb el sectarisme, ni evidentment amb la manca de justificació.

El que passa és que crec que vostès ho volen fer d’aquesta

manera, vostès volen seguir tregiversant la idea que es va

llançar a l’anterior legislatura en allò que significava un espai

natural i era precisament expropiar, etcètera. Els únics que han

expropiat han estat vostès, que han expropiat per fer carreteres

i per posar més asfalt.

Jo per tant i per acabar, supòs que em queda molt poc

temps, els he de dir que un govern que governa no pot fer

demagògia d’un tema tan seriós com és la protecció dels

ecosistemes de la fauna i de la flora. Primer de tot ha de fer una

feina que és explicar exactament què significa. En segon lloc,

ha de complir les lleis. En tercer lloc, no pot en absolut

arbitrari, és per a tots igual. I en quart, vostès tenen l’obligació

com a administració pública de protegir els espais naturals.

Vostès tenen aquest deure...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. I per tant, no ens contin que varen fer els 16

anys anteriors, ja ho sabem i no ens interessa. A nosaltres ens

interessa què és allò que a partir d’ara pensen fer i ara per ara

vostès, Govern del Sr. Matas ex-ministre de Medi Ambient,

passaran a la història per haver estat els únics capaços del món

de desprotegir espais naturals, avalats per molts d’informes,

baldament a vostès no els agradin, avalats per moltíssima gent

i per moltíssims arguments que evidentment no tenc temps.

Vostès passaran a la història de comunitat de les Illes Balears

per ser un govern que allò que fa és anar en contra dels espais

naturals protegits i evidentment, en contra del medi ambient,

per tant, en contra de tots els ciutadans i els turistes que ens

visiten. Això Sr. Font, això Sr. Matas serà el seu llegat per a la

història, almanco nosaltres li ho recordarem perquè no tendran

l’empara que han tengut fins ara només de poder parlar d’allò

que han fet aquests 16 anys darrers.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):
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Gràcies, Sr. President. Esper també poder gaudir d’aquest

100% de temps que ha gaudit la darrera portaveu. Miri Sra.

Rosselló, no s’enfadi, vostè diu: “reconec que vostè ha vengut

amb un altre to”, estam xerrant d’un tema molt important i

convé acabar amb les demagògies. No s’enfadi i pugi al nostre

tren, pugui al tren del diàleg, pugui al tren de fixar unes pautes,

unes normes allà on seguem capaços tots no de barallar-nos i

resoldre una qüestió per a sempre. Faci el que vulgui i no

s’enfadi ni es posi d’aquesta manera que s’ha posat, crec que no

és bo per a la salut.

Quan vostè em parla dels mínims de la Llei d’Espais

Naturals i parlava de segons quins ANEI, jo allò que li he de

dir únicament és el següent. L’addicional cinquena de la Llei

d’Espais Naturals, quan fa referència als plans generals i

normes subsidiàries respecte als ANEI fa referència que els

ajuntaments podran, si volen, augmentar l’espai protegit en

aquesta qüestió. I en allò que fa referència a allò que vostè diu

que la Llei d’Espais Naturals xerra de segons quins ANEI, a

segons quins llocs de la Serra de Llevant i Cala d’Hort,

lògicament no fa referència només a aquests, fa referència a tots

perquè allò que hauria d’haver fet qualsevol govern, nosaltres

no ho vàrem fer, vostès tampoc, és desenvolupar els plans

especials de cada ANEI com han fet a Catalunya. A Catalunya

no tenen parcs sinó que en del seus PEIN desenvolupen els

plans d’actuació de cada zona. I a això els convidam amb la

nova llei, quan deim és que només tenim un 1% protegit,

davant Europa la Llei d’Espais Naturals no computa com a

protecció, quan realment tenim un 32% del territori protegit.

Així de clar, no digui que no, això és així de senzill. I què hem

de fer? Desenvolupar els plans especials dels ANEI i

computaran i si això ho feim en aquesta legislatura, vostès què

podran dir dels percentatges? S’hauran multiplicat per mil.

Puguin al carro d’aquesta qüestió.

La interpelAlació no era de parcs naturals, era d’espais

protegits i els espais protegits són tots i quan parlam de medi

ambient no parlam només de parcs, parlam de més coses. Per

què s’han d’esqueixar les vestidures com s’esqueixen avui o

se’ls han esqueixat aquí damunt tots els grups i no la se varen

esqueixar per Santa Gertrudis? Que tenien papers on deien

clarament en el mes d’octubre, que la Conselleria de Sanitat i

Consum coneixia que hi havia la contaminació i per què no

varen actuar hi ha tot un aqüífer com és el prat de Santa

Gertrudis contaminat? Per què varen consentir el PSM que això

passés baldament fos del Govern socialista? De què vénen aquí

a donar lliçons? O per què si sabien que hi havia 1.500.000 de

pins deien que només en quedaven 150.000 i no els llevaven i

consentiren plagues? O per què si coneixen les denúncies de

Pollença, ara estam en els jutjats per culpa de vostès, que

tiraven la brutor directament a la mar més del 70% del cabdal,

cosa que ja no passarà aquest estiu? Per tant, el medi ambient

és el medi ambient que a mi em convé, segons el moment en

què estic i segons amb quina gent estic. Reduir aquesta

interpelAlació a parcs és falsa perquè no era la interpelAlació.

A part Sra. Vadell, portaveu del Grup del PSM que ha

vengut aquí i que ha donat la benvinguda que parléssim

d’aquest tema, aquesta interpelAlació arriba 8 mesos tard i he

d’agrair a la portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds que l’hagi

feta, els altres no s’han preocupat perquè saben que és un lloc

allà on s’hi pot llenegar. Però els diré més, l’altre dia, ja no

pens xerrar de la posidònia, l’altre dia sortia als diaris i deia:

“degut a la reducció del parc de Llevant es permet una

urbanització de 200 places a la costa”. És fals, aquesta

urbanització no ha estat mai dins el parc, és a dir, el

maniqueisme, la demagògia quan hi ha eleccions dóna cosa

molt greus. És a dir, es fa saber a la societat balear que degut a

què s’ha llevat el parc de Cala d’Hort es podrà fer una

urbanització. Aquesta zona d’Artà no ha estat mai dins el parc

i va la Sra. Rosselló, amb tots els d’Esquerra Unida, a fer-se la

foto allà. És a dir, siguem seriosos i siguem seriosos quan deim

que hi ha estudis que avalen els parcs. Mirin, els mostraré la

justificació de Cala d’Hort, 3 fulls, això és allò que avala tot

Cala d’Hort.

Siguem seriosos, els convidam a ser seriosos. A Llevant

quan deim queda només un 1% protegit és fals. Que el parc ha

quedat en 3.000 hectàrees és veritat, però allò que queda

protegit i que no s’hi pot fer res és allò que ha quedat més tots

els ANEI. Què és que ha quedat sense protegir? O protegit com

a rústic comú? 17 hectàrees, les altres 18.000 no s’hi pot fer res

allà dins. Cala d’Hort a suggeriment del Consell d’Eivissa i

Formentera, surt a la llei d’acompanyament, va quedar clar que

quedava d’una manera que cap camp de golf, ni cap

urbanització s’hi podria fer fins que s’aprovés el Pla territorial.

Qui realment està cuidant de què no es pugui fer res? El que

passa és una altra cosa, és allò que els interessa dir ara i com he

dit al principi de la intervenció, hi ha eleccions. 

Mirin, el concepte de protecció no es pot limitar a

quantificar la superfície de territori exclosa dels usos

potencialment perjudicials per al medi natural, sinó que ha

d’incloure també altres paràmetres a fi realment de que puguem

tenir una real i ilAlustrativa sobre la política mediambiental

integral que apliquen les diferents opcions polítiques. El debat

sobre protecció i conservació no es pot reduir a esquemes

matemàtics, ni automatismes burocràtics, la terra, els espais

naturals no són valors morts, ni poden quedar reduïts a eines

passives a una lluita dialèctica d’ideologies enfrontades. No pot

ser per exemple que el nostre patrimoni natural, el que tots

volem conservar per a les noves generacions, estigui centrat,

com s’ha vist avui aquí, exclusivament en el dilema de parc sí,

o parc no, aquest reduccionisme conceptual, aquest

maniqueisme no pot condicionar un debat sobre protecció que

ha de ser molt més plural, molt més obert i també probablement

molt més complex. Jo comprenc que per als partits polítics

hereus de l’intervencionisme com a sistema pot resultar difícil

assumir que es puguin dissenyar i executar polítiques actives de

protecció i conservació des d’un plantejament liberal i

respectuós amb els drets individuals. També comprenc que és

més senzill comparèixer davant l’opinió pública i esqueixar-se

les vestidures afirmant que el Govern redueix la superfície de

protecció per defensar el terratinents i els grans propietaris.

Això és molt més fàcil, però aquest Govern senyores i senyors

diputats no ha estat elegit pels ciutadans de Balears per fer les

coses fàcils, sinó perquè dugui endavant les que són

necessàries, al marge del seu nivell de complexitat. Aquesta és

la diferència, Sra. Rosselló, entre governar, que és allò que està

intentant fer el Govern del President Jaume Matas i simplement

comandar, que era allò que intentava fer vostè. 

M’agradaria per acabar tornar al punt de partida, en

referència que el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida- Els
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Verds feia sobre la llei d’acompanyament, que havia perpetrat,

ara ja ben dit i ben escrit, una reducció de superfícies d’espais

protegits. La malifeta a la que el seu verb es referia Sra.

Rosselló no existeix, ha quedat ben clar avui i si no es llegirà

al Diari de Sessions. L’única cosa que nosaltres estam fent és

recuperar el seny, allà on vostès havien sembrat ressentiment,

reprendre el diàleg allà on vostès havien imposat la submissió

incondicional als discrepants. Si algú ha perpetrat res, Sra.

Rosselló, és un Govern que va intentar imposar a la societat

balear un tema d’estat com hauria de ser la protecció d’espais

naturals, una visió mesquina, parcial i injusta de la realitat,

trencant un consens que ara és responsabilitat nostra tornar a

fer. No hi ha més, Sr. Portaveu del Partit Popular, això és el

camí, el que vostè deia, no és fàcil, haurà molta feina,

convidam a tots els partits que es sumin a aquest consens i que

no vegin només un parc o un altre parc, que es sumin per

aconseguir que d’aquí 20 anys la protecció no sigui una

discussió i que per pures qüestions electorals uns tenguin una

bandera que els altres no puguin tenir, perquè a mi no em cap

cap dubte que tots els partits d’aquesta cambra volen

aconseguir que els espais, els indrets necessaris a protegir

estiguin protegits, però anem a fer-ho, ja acab, quan m’ha dit

allò de Mondragó. Per què Mondragó no l’han desclassificat i

hi ha propietaris privats? No m’han escoltat a la primera

intervenció, perquè la Llei d’Espais Naturals, la LEN, l’1/91

diu Mondragó ha de ser parc i això és la diferència i la

demagògia que s’empra. En canvi, no diu ni Cala d’Hort, ni

Llevant. A partir d’aquí jo els deman que es sumin al nostre

carro, que és el del diàleg i no de la imposició i si som capaços

entre tots d’acabar aquesta legislatura i el debat sobre la

protecció sigui història i aquesta protecció sigui una realitat.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 996/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política general en

matèria esportiva, derivada del debat de la interpelAlació

RGE núm. 4448/03.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació es passa al tercer punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat i votació de la moció RGE núm. 966/04

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política

general en matèria esportiva, derivada del debat de la

interpelAlació RGE núm. 4448/03. Per defensar la moció té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sra.

Consellera, en primer lugar darle las gracias por su presencia

en el debate de esta moción. La moción que traemos hoy a

debate a esta cámara (...) De la interpelación que vimos hace 2

semanas tiene dos partes fundamentales. La primera es instar a

que por parte de la Conselleria de Presidència i Esports se

presente el Plan de grandes acontecimientos deportivos que se

tengan para este año y los próximos sucesivos. Y el segundo

punto de la moción fundamentalmente tiene como finalidad

conseguir que se dedique a los deportistas de nuestras Islas, al

menos lo mismo que a los de fuera de nuestras Islas en cada

ejercicio presupuestario. 

Realmente en política deportiva debemos distinguir entre

aquellas actuaciones que se hacen de forma reiterativa y

periódica, como podría el cuidado de las instalaciones

deportivas propias, la organización de campeonatos deportivos

de Baleares, o cuestiones de carácter burocrático que hay que

resolver con independencia de la voluntad de quien gobierna,

como podría ser la organización de procesos electorales de las

federaciones, el control de su actividad, etcétera. Ni que decir

tiene que todo esto es importante y debe hacerse y que

cualquier administración deportiva, sea de un color político u

otro las llevará a cabo con diferencias de matiz, claro está, pero

con una sustancial identidad. Pero por otro lado hay cuestiones

que gobiernos de distinto signo pueden pretender que sean

preferentes o no. Y una de ellas, sin duda, es la importancia que

se puede dar, como se está dando, a la organización de grandes

acontecimientos deportivos. 

No voy a sostener que pueda existir una política deportiva

completamente indiferente y ajena a los grandes

acontecimientos deportivos y menos desde la perspectiva del

Govern de les Illes Balears en contraposición a los consells

insulares. Los consells tienen la principal competencia

deportiva que no puede ser otra que la promoción del deporte

base, más que por otras cuestiones porque los medios que

tienen que disponer también los consells están muy vinculados

a este fin y es difícil distraerlos hacía este tipo de grandes

acontecimientos. Es normal pues que el Govern, entre otras

cosas, intervenga en el patrocinio de grandes acontecimientos

que por su naturaleza esporádica y por su importe no pueden

ser costeados por los consells, que tienen sus recursos más

vinculados a actividades más concretas. 

Pues bien, una política de grandes acontecimientos, a juicio

de mi grupo parlamentario, ha de tener dos características. La

primera tener un criterio político, es decir priorizar unos

acontecimientos sobre otros. Y la segunda tener como objetivo

máxima el beneficio de los deportistas de nuestra comunidad

autónoma, que es para quien gobernamos. Si existe un criterio

político, si no se deja la programación a la improvisación y en

manos de promotores privados que van más atentos, como es

normal, a su lucro particular que al beneficio común, habrá una

planificación. Son del todo rechazables, entiende este diputado,

las manifestaciones del director general de Deportes con las

que se mantenía que se estaba a la espera de propuestas que

hacían determinados promotores para ver que se organizaba y

que no, ya que ello supone una completa inmadurez política,

una ausencia de criterio incompatible con ese puesto.

Consideramos que el Parlamento tiene el derecho y la

obligación de exigir a los responsables del ejecutivo que se

publicite la planificación de acontecimientos que prevé el

Govern, una planificación que se deberá acoger con toda la

indulgencia que se quiera, que podrá tener errores y

frustraciones porque todos somos conscientes de las

dificultades que conlleva conseguir organizar lo que uno desea

o preferiría. También somos conscientes de que habrá

acontecimientos que serán o no interesantes, según se

desarrollen las competiciones, pero un mínimo de

programación sí que es exigible, aunque se reduzca a priorizar

determinados deportes y competiciones sin excesiva
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concreción. Y en eso consiste la primera parte de la moción que

presentamos, que el Govern presente ante este Parlament el

plan de acontecimientos que tiene en proyecto para esta

legislatura. Es lo mínimo que podemos solicitar del Govern, si

es que tiene idea de lo que va a hacer, si no la tiene que se diga,

que quede patente y que cada uno forme su opinión política al

respecto.

La segunda parte de la moción insta al Govern a que

dedique a los deportistas de nuestras Islas, al menos el mismo

dinero que dedica a entidades, empresas y deportistas ajenos a

las Islas Baleares y entiendo por deportistas de Baleares los que

aquí residen y pagan sus impuestos, porque un deportista que

haya nacido aquí y que resida en Mónaco o un Suiza, no sólo

no es residente aquí sino que además es insolidario con sus

conciudadanos. Entenderán señoras y señores diputados que mi

intervención tiene que ver con el coste que nos supone el

equipo ciclista Illes Balears- Banesto. El patrocinio de este

equipo profesional supone el mayor esfuerzo de patrocinio en

beneficio de una entidad deportiva que jamás se haya hecho en

la historia de las Islas Baleares, por ello es normal que ocupe

la mayor parte de mi tiempo. No estamos en contra de que se

patrocine un equipo ciclista, por oscuros que nos parezcan

incluso algunos de los intereses que han confluido en ese

patrocinio. Lo que nos parece un agravio contra los deportistas

de nuestras Islas es que ese esfuerzo histórico de nuestros

contribuyentes no beneficie directamente, directamente digo, al

deporte de nuestras Islas y pedimos igualdad, lo mismo para los

nuestros que para los de fuera y sobretodo pedimos efectividad,

que el dinero que se dedique a cuestiones deportivas sirva para

nuestros deportistas y no a fines a veces un poco extraños,

porque el patrocinio del equipo Illes Balears- Banesto es un

asunto no muy claro y no me refiero en este momento a los

intermediarios que pueden haber rodeado el asunto.

Miren, tras la última temporada ciclista, al finalizar el

pasado verano la crisis de patrocinadores afectó a los

principales equipos de nuestro país, Ibanesto y Once, que eran

los dos más importantes y grandes, lo que unido a la crisis de

todos conocida del Kelme-Costa Blanca dejaba solamente al

Euskaltel-Euskadi como único gran referente del ciclismo

español, máxime cuando el equipo de la ONCE pasó a estar

patrocinado por una aseguradora norteamericana, Liberty

Seguros. A nadie se le escapaba que el Euskaltel y sus ikurriñas

daban a ese equipo un carácter tan vasco hasta el propio Jean

Marie Leblanc, el director general del Tour, cuando presentaba

a ese equipo en la última edición del Tour, se refería a él

diciendo “éste es, el Euskaltel-Euskadi, el gran equipo espa...”,

paró y dijo: “perdón, vasco”. 

Pues bien, eso hizo que se encendiera la alarma en el

Partido Popular y que un periódico muy vinculado a ese

partido, bueno, vinculado a su ideología, el 13 de octubre del

2003 abría con un titular: “Rajoy teme que el ciclismo español

pueda quedar en manos de Ibarretxe”, titular del 13 de octubre

del 2003. Curiosamente el Euskaltel-Euskadi cuenta con el

patrocinio de Diputación Foral de Vizcaya, la de Guipúzcoa i

del Gobierno vasco, únicamente se quedó fuera del patrocinio

la Diputación Foral de Álava. ¿Qué diferencia hay entre la

Diputación de Álava y las otras instituciones? Ya lo saben

ustedes: que está gobernada por el Partido Popular. ¿Se trataba

de un problema de presupuesto?, ¿eran excesivas las exigencias

económicas del Euskaltel? Miren, la participación de las tres

instituciones en el Euskaltel suma 2,7 millones de euros

anuales, menos de la mitad de lo que aporta el Govern de les

Illes Balears en un año; la Diputación de Álava no apoyó al

Euskartel-Euskadi por razones políticas, las mismas razones

políticas que impulsan a la búsqueda de un patrocinador del

Partido Popular para el Banesto, las mismas.

Es interesante un artículo de una persona del norte de

España, un tal Menéndez Pera, que explica, y leo textualmente,

que “por Rajoy se instó encarecidamente a Matas a cerrar un

compromiso que asegurara la consecución del proyecto”,

refiriéndose al patrocinio del Banesto, “a fin de reducir la

importancia del equipo vasco”, y se fijó como primer objetivo

el fichaje de Ullrich, que fracasó, como todo el mundo conoce.

Pues bien, por esa decisión de política nacional patrocinamos

a una sociedad limitada de Pamplona en colaboración con un

banco vinculado a Santander. 

Pero pasemos a la cuantía que destinamos, 18 millones de

euros, 3 millones de pesetas cada día durante tres años, 18.000

euros cada día. Todavía no hemos logrado averiguar cuál es el

presupuesto total del equipo; lo hemos preguntado, confiemos

que pronto recibamos la documentación. Pues bien, si no somos

los padres del ciclismo por lo menos sí que somos los primos,

y les podré dos ejemplos. Equipo Euskaltel-Euskadi; entre tres

instituciones 2,7 millones de euros, i cada una de las

instituciones que patrocina, diputaciones de Guipúzcoa y

Vizcaya y Gobierno vasco, tiene un presupuesto superior al de

nuestro govern, por lo que los números relativos son todavía

peores. El patrocinio se comparte con Euskaltel, una compañía

telefónica que pondrá 3 millones por año, es decir, más que las

instituciones, y se completa lo que falta hasta los 6 millones de

euros por temporada con otros patrocinadores privados de

menor importancia, como Orbea, Etxeondo, Kaiku e Insalus;

2,7 millones los patrocinadores públicos, 3 el privado. El

Kelme-Costa Blanca. La Generalitat de Valencia invertirá en el

patrocinio del equipo 1,8 millones de euros, 1,8, pasando a

llamarse Kelme-Comunitat Valenciana. Además se les obliga

a que el domicilio social esté en Elche dejando Tarragona, y se

les obliga a aceptar un gerente; su patrón Quiles pasará a tener

un cargo honorífico. Es más, el conseller de la Generalitat, del

Partido Popular, el Sr. Esteban González Pons, calificó como

inaceptable pagar 3,5 millones de euros que se les pedía por

parte del equipo. Para Valencia, con un presupuesto muy

superior al nuestro, es inaceptable 3,5 millones de pesetas, de

euros -perdón- al año, y para nosotros 6 millones de euros al

año es algo normal. 

Ninguna comparación se aguanta. Dedicamos 6 millones de

euros anuales, superamos lo que dedican juntos Diputación de

Guipúzcoa, Vizcaya, Gobierno Vasco y Generalitat Valenciana,

todos juntos apenas llegan a los 4,5 millones que pagamos por

Costa Nord. Nosotros 6 millones. Las exigencias de otros

gobiernos patrocinadores son importantes: la sede social ha de

estar en la comunidad autónoma; en nuestro caso está en la

calle Pintor Parets, 4, de Pamplona. Y el peso relativo del

patrocinio: los patrocinadores privados superan en su

participación a las instituciones públicas excepto en nuestro

caso. Euskaltel-Euskadi 2,7 millones las instituciones, 3,3 los

patrocinadores privados; Kelme-Comunitat Valenciana 1,8

millones la institución, 2,7 los patrocinadores privados; en el
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Illes Balears-Banesto 6 millones anuales el Govern, se dice que

2 el banco, ya lo veremos en su momento.

El debate, señoras y señores diputados, no es si equipo

ciclista Illes Balears sí o no; el debate es si el dinero del

deporte lo hemos de invertir en nuestros deportistas o en

aventuras políticas, porque esta tiene una marcada connotación

política, que nos son ajenas. Nuestra posición es clara: el

dinero de los deportistas de Baleares para los deportistas de

Baleares. 

Nada más, Sr. Presidente. 

EL SR.  PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds...

(Petit aldarull)

...té la paraula l’Hble. Diputada la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

des del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds creim, i de fet estam

d’acord, en aquesta moció que es presenta per part del Grup

Parlamentari Socialista, perquè entenem que és molt important,

com ja es va veure en el plenari anterior, el fet de conèixer quin

és el pla d’esdeveniments esportius que té en projecte el

Govern per a l’any 2004 i per a anys successius, tenint en

compte que fins ara aquest pla d’esdeveniments esportius, més

que un pla ha semblat una espècie d’intent de dur actuacions

determinades, fer sobretot grans coses entorn de l’esport, però

que moltes d’elles no s’han duit a terme i altres que

precisament creim que han estat absolutament exagerades. Per

tant creim que un govern, un govern seriós, ha de planificar

aquests esdeveniments i els ha de presentar a la Cambra per

així conèixer-los i evidentment poder saber si creim que són

convenients o no o, com a mínim, poder dir també la nostra per

part de l’oposició.

En segon lloc evidentment també creim que és important

dedicar a les entitats esportives, diríem, la mateixa quantitat

econòmica que a entitats, empreses i esportistes aliens a les

Illes Balears, perquè parlam de doblers públics, parlam de la

necessitat, sobretot, com ja vàrem dir, com dic, en aquesta

cambra en un anterior plenari, la necessitat de fomentar l’esport

base i l’esport, que també la tasca que té envers aquest tema el

Govern de les Illes Balears és coordinar tot aquest esport base

conjuntament amb els consells insulars. Creim que el que s’ha

de potenciar és l’esport, és precisament una tasca

importantíssima per al desenvolupament de totes les persones,

i creim per tant que el que s’ha de fer és dedicar pressupost o

mitjans econòmics a aquest aspecte i no tant a empreses i

entitats que res no tenen a veure moltes vegades amb temes

esportius, i que únicament i exclusiva es fa per interessos,

diríem, més bé propagandístics.

Nosaltres, per concloure, estam d’acord amb aquesta moció

perquè entenem que en matèria esportiva allò important és el

desenvolupament d’infants, de joves i evidentment també

d’adults en el que és l’esport, l’estimació a l’esport, la

dedicació a l’esport per qüestions de salut i de tot tipus, i no fer

aquests grans esdeveniments esportius que moltes vegades són

més bé, com dic, motiu de propaganda i sobretot de gran

despesa pública.

En aquest sentit, per tant, el Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds donarà suport a aquesta moció. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar que també

donarem suport a aquesta moció, com ja es pot deduir de la

intervenció que vàrem tenir amb motiu de la interpelAlació.

A la política esportiva crec que s’ha de diferenciar el que és

la política de grans esdeveniments esportius, que en aquest cas

pot coincidir amb l’interès turístic que puguin tenir; un segon

apartat seria l’ajut, la promoció dels esportistes d’elit, que ja

fan competicions a nivell internacional; i finalment el que seria

la promoció de l’esport base, des del que serien ajuts

individuals a esportistes, a clubs, a federacions, i a tots aquells

esportistes o clubs que han de practicar l’esport suprainsular. 

Jo crec que dins els tres apartats es pot qüestionar la política

del Govern. En la política de grans esdeveniments ens dóna la

impressió que estam totalment improvisant en funció que sigui

notícia o no un determinat esdeveniment esportiu. Així hem vist

que en un moment donat s’ha anunciat un gran esdeveniment de

fórmula 1, o s’ha anunciat un pla per atraure competicions de

rugbi i fins i tot fer un pla d’instalAlacions esportives per

fomentar el rugbi, sense saber exactament a què obeeix, si això

significarà únicament atraure turistes o si vertaderament el

Govern té com a una de les prioritats potenciar l’esport del

rugbi a les Illes Balears. Hem vist totes els anades i vengudes

que hi ha hagut amb el tema de l’equip ciclista, nosaltres creim

que serà una gran promoció del ciclisme a les Illes Balears, ara,

a un preu excessiu, sobretot comparant després amb el que

s’inverteix en la promoció de l’esport base. 

I hi ha hagut un tema que mai no s’ha explicat, que és el de

la Copa Amèrica; això sí que era un tema que hagués suposat

no només la promoció de la vela sinó un gran un element

promocional de les Illes Balears i del sector nàutic a les Illes

Balears. Què ha passat amb la Copa Amèrica?, encara esperam

que qualque membre del Govern doni explicacions. I al

respecte jo només vull fer una comparació, només vull fer una

comparació i per afinitats polítiques d’uns i altres pensem què

hagués passat si la ciutat competidora de Palma amb la Copa

Amèrica hagués estat Barcelona, i posem un per cas que el

polític responsable en aquell moment hagués estat -perdonin,

modestament- hagués estat jo. S’imaginen què hagués passat si

en el mateix moment que estava en discussió quina seria la seu

de la Copa Amèrica, i jo n’hagués el responsable en aquell

moment, m’haguessin fet ambaixador de Barcelona els

mateixos dies, ambaixador de Catalunya, perdó, els mateixos
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dies que s’hagués concedit la Copa Amèrica a Barcelona?

M’haguessin dit de traïdor a la pàtria per amunt. Bé, i aquí al

mateix temps que ha coincidit la concessió de la Copa Amèrica

a València, menyspreant Palma que és la ciutat europea que té

més condicions per a la pràctica de la vela, i no ha passat

absolutament res. Segurament perquè aquí tenim molt més

coneixement que aquí davant i no ens agrada fomentar recels,

ni molt manco odis, de ciutadans d’una comunitat contra els

d’una altra, cosa que no passa al revés. Però el fet és si qualque

dia ens explicaran per què la Copa Amèrica se n’ha anat a

València i no a Palma. Jo tenc la meva interpretació, i és una

aposta política del Partit Popular a nivell d’estat, que

prèviament va comprometre les inversions necessàries per

donar suport a València en detriment de Palma. Si ningú no em

fa el contrari continuaré pensant el mateix.

Bé, llavors hi ha el que és la promoció de l’esport base, i

aquí és on els esportistes se senten menyspreats, sobretot quan

veuen que gastam aquesta doblerada en grans esdeveniments

esportius. Que es faci pagar als esportistes que van

habitualment als Prínceps d’Espanya, als atletes, o que es posin

traves per fer la pràctica de l’esport per carretera, que

afortunadament pareix que s’ha rectificat: només quan el PSM

va fer una iniciativa parlamentària i una roda de premsa es

varen moure els responsables polítics i han dit que es permetrà

fer proves per carreteres en cap de setmana a l’estiu, que això

perjudicava els ciclistes, els atletes, els automobilistes, els

practicants de triatló, etc. Esperem que això s’hagi solucionat.

S’han reduït ajudes directes per a la pràctica del ciclisme, que

hi havia molts més recursos el 2003 que no el 2004. Es va

anunciar únicament a nou presidents de federacions un decret

de federacions que va provocar l’alarma: uns presidents de

federacions s’han sentit discriminats perquè no se’ls ha

convidat a explicar aquest nou decret, i en definitiva pareix que

al final també es rectificarà.

En definitiva, veim que la política esportiva moltes vegades

es confon amb el que és la política turística i sobretot en

detriment de la pràctica de l’esport base. Si realment volem que

els nostres ciclistes, els que fan ciclisme cada dia o simplement

els afeccionats als ciclisme que surten els caps de setmana,

tenguin les millors condicions, està molt bé tenir un equip

ciclista però llavors hem de crear les condicions perquè aquests

ciclistes puguin practicar el ciclisme. Ens pareix molt bé fer un

pla d’instalAlacions per a rugbi, ens pareix molt bé fer unes

instalAlacions magnífiques capaces d’acollir la Copa Davis,

però aquí és més necessari un velòdrom cobert perquè aquí

tenim mils i mils de ciclistes que practiques el ciclisme i que no

tenen una instalAlació, i jo sempre he pensat que el vertader

esport nacional, de Mallorca com a mínim, no de Balears però

de Mallorca, és el ciclisme, per tradició històrica i per nombre

d’usuaris que té actualment, i pareix que no hi pensen.

Per tot això, senyores i senyors, donarem suport a aquesta

iniciativa presentada pel Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula l’Hble. Diputat el Sr. Antoni Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. He de dir que la meva

intervenció podria ser tan breu com l’exposició de motius

d’aquesta moció, vull dir que no hauria ni de parlar, i a més no

ho faré per educació i per cortesia parlamentària, però la veritat

és que, Sr. Diéguez, s’han lluït primer interpelAlant el Govern

i segon presentant una moció improvisada i totalment buida de

propostes i també de contingut. Jo crec que haguessin pogut fer

el mateix que varen fer amb la interpelAlació de l’Hospital de

Manacor, que va ser retirar-la; hagués estat molt més prudent.

Propostes sense cap sentit, Sr. Diéguez, ridícules i que

intentaré demostrar que l’únic contingut que tenen és d’una

demagògia extrema i exagerada.

Jo diria que emprant, si m’ho permet, el llenguatge del

ciclisme, en aquest govern, que ha aconseguit entre altres coses

fer que el Sr. Diéguez tengui una gran afecció pel ciclisme, de

cop i volta se’ns ha tornat un expert que sap totes les

promocions de tots els equips ciclistes, jo diria que vostè en

aquests moments intenta fer de gregari, i com a bon gregari

intenta dur a dalt de la muntanya el seu líder, que du una

“pájara” que ja no hi veu i que sense cap dubte, si arriba a la

muntanya, si arriba a dalt, no serà gràcies a vostè, perquè amb

mocions com aquesta cregui’m que l’ajuda molt poc.

Passarem als punts de la moció. Primer, a mi m’agradaria

saber si vostè té clar el que ha presentat o no. A la moció ens

parla d’un pla d’esdeveniments esportius, i vostè en aquesta

tribuna ens defensa un pla de grans esdeveniments esportius, i

clar, un pot entendre que només hi ha una petita paraula però

hi ha una gran diferència. Vostè de veritat ens planteja en

aquesta tribuna que aquest parlament tengui un pla de grans

esdeveniments esportius?, ho diu seriosament? Com pot

permetre vostè haver de pujar en aquesta tribuna a defensar un

tema com el que defensa vostè? Com és possible que vostè posi

en aquest parlament que planifiqui els partits de la Copa Davis,

per exemple, que es jugaran a les semifinals? A vostè li pareix

que la Federació de tennis sap on es jugaran les semifinals en

cas que es juguin? Vostè em vol fer creure que la Federació

Espanyola de Futbol sap on es jugaran els partits preparatoris

de l’Eurocopa o els pròxims partits que es jugaran els pròxims

anys del campionat del món? Vostè em fa creure que vostè vol

que es planifiqui això i que se sàpiga amb exactitud? Vostè

creu que la Federació de ciclisme sap l’any que ve on es faran

les voltes, les etapes de la Volta ciclista a Espanya? Vostè vol

que nosaltres ho diguem?

Jo crec, Sr. Diéguez, que això és molt poc seriós. Jo crec

que el que s’hauria de fer en aquest cas és el que fa el Govern,

tenir uns grans reflexos en aquests temes. Podríem parlar, per

exemple, de l’eliminatòria de la Copa Davis, grans reflexos que

varen significar que abans que es jugàs la darrera eliminatòria

-i gràcies a un manacorí i gràcies a un mallorquí Espanya va

passar- ja s’hagués solAlicitat i hagués començat a negociar

l’eliminatòria de la Copa Davis que es jugàs aquí, a les Illes

Balears i en aquest cas a Palma. Jo crec que és l’única manera

de fer política esportiva i de grans esdeveniments, perquè no

n’hi ha d’altra.

Vostè sap que en el món de l’esport i en el món de les

federacions això no es pot fer. Que li agradaria a vostè, que li

duguéssim un pla i que després no es complís, com ha fet amb
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la Copa Amèrica?, perquè segons sembla l’únic problema que

la Copa Amèrica no es faci aquí per a vostès és que la tengui

València, una comunitat governada pel Partit Popular, i l’únic

delicte que té patrocinar un equip ciclista és que el Sr. Rajoy hi

sigui afeccionat. Què vol, Sr. Diéguez, que patrocinem els

bonsais, així vostès estarien contents?, si fóssim grans

patrocinadors de bonsais estarien contents?

(Alguns aplaudiments)

És que diu unes coses que la veritat és que tenen molt poc

sentit.

Vostès l’únic que volen, Sr. Diéguez, en aquest cas, és

confondre els ciutadans, fer demagògia i a més fer política

fàcil. És clar que si vostè diu a un president d’una federació:

“home!, és que si gasten tants de doblers amb el ciclisme, per

què no vos ho donen a vosaltres?”, clar, és que això queda molt

bé, clar que queda molt bé, però vostè sap que això no és així.

En el segon punt diria, en el segon punt de la seva moció,

quan vostès diuen que es destini la mateixa quantitat als equips

de fora que als equips que estan aquí, vostè l’únic que

l’interessa és on està arrelada la societat. Vostè no sent com seu

l’equip ciclista de les Illes Balears?, no se’l sent com a seu?

Vostè vol que els ciutadans d’aquesta comunitat no se sentin

com a seus, en aquest cas, corredors com Antoni Colom? Vostè

no ho vol. Jo crec que el que vostè senti no representa el que

senten els ciutadans i a més li ho puc assegurar, és a dir, jo vaig

seguir la volta ciclista, la Challenge a Mallorca, i els ciutadans

estaven molt contents i molt orgullosos de seguir i de tenir un

equip ciclista que representava la nostra comunitat. A posta a

mi m’agradaria saber què se sent vostè seu d’aquesta

comunitat. 

Jo record el debat en aquest cas d‘una proposició no de llei

que va presentar Unió Mallorquina referida a les seleccions

autonòmiques balears. Jo la veritat és que em pensava que hi

votaria en contra, és que vostè ni tan sols hi estava d’acord; si

no podem llegir el Diari de Sessions, i hem de dir que va ser un

esdeveniment jo crec que important, que entre altres coses va

aconseguir que fins i tot la consellera de Salut trepitjàs per

primera vegada un camp de futbol, i a més va ser un

esdeveniment al qual el Partit Popular va donar suport. No els

va donar un xec en blanc. Vostè li hagués agradat, li hagués

semblat seriós que nosaltres haguéssim presentat una proposta

on s’hagués dit que totes les federacions o clubs esportius

rebran el que va costar un sol partit de la selecció esportiva

balear contra Malta?, li hagués semblat seriós? No ho vàrem fer

perquè era la festa de tothom i es varen fer coses molt mal

fetes.

Vostè ha fet una afirmació que em pareix perillosa. Vostè

ha dit que en aquest cas només s’han de subvencionar o només

s’han de patrocinar aquells esportistes que resideixen a les Illes

Balears, i en aquest cas una esportista campiona del món, que

anirà a les olimpíades, que representarà a les Illes Balears

també, com n’Elena Gómez, resident a Madrid, no l’hem de

subvencionar? És per això Sr. Diéguez que vostès no feien

comptes donar un sol euro a una campiona del món de les Illes

Balears que nom Elena Gómez, que possiblement serà

irrepetible en tota la història de l’esport mallorquí?, és per això

que vostès no la subvencionaven? O vostès feien canvi de

criteri, canviaven, quan en aquest cas el Reial Mallorca estava

en mans de propietats de la península o ara que els propietaris

són mallorquins? Vostès canviaven els criteris? Jo crec que no.

Fundació Reial Mallorca, recorden les preguntes que vaig fer

al conseller de Presidència?; aleshores no estava en mans de

mallorquins, la propietat del Mallorca no era de mallorquins, i

a vostès els pareixia bé donar doblers a la Fundació Reial

Mallorca. Ara pareix que vostès han canviat de criteri.

La veritat, Sr. Diéguez, és que em pareixen molt poc

serioses aquestes propostes que fa vostè, que no tenen cap

finalitat ni una de donar suport a l’esport, que vostè considera

l’esport com qualsevol altre àmbit de la política, fer política és

fer demagògia i en aquest cas intentar desgastar el Govern, però

cregui’m que amb propostes com aquesta vostès l’únic que han

intentat ha estat tapar els èxits de la política esportiva del

Govern d’en Jaume Matas, i en aquest cas de la consellera de

Presidència i del seu director general Pepote Ballester, i

cregui’m, Sr. Diéguez, que amb iniciatives com aquestes fa un

flac favor a l’esport, fa un flac favor als esportistes i sobretot no

aconseguiran posar en entredit una política seriosa i jo crec que

fins ara carregada d’èxits.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,

primero que nada dar las gracias a los diferentes grupos

parlamentarios que han ofrecido su apoyo a esta moción, y

decirles que lamentablemente si queremos saber lo que se va a

hacer en las Islas Baleares durante los próximos años,

pregúntenselo a los promotores, porque el Gobierno no tiene

criterio, ningún criterio, y así nos lo han dicho: que no pueden

saber, no pueden saber qué es lo que se va a hacer o qué es lo

que no se va a hacer, como si no fuera posible prever

acontecimientos con anterioridad con las reservas que yo,

indulgentemente, he dicho que se podrían tener. No se puede,

no se puede, pues el Gobierno del Sr. Matas, dos años antes de

que se decidiera la sede de la Eurocopa de fútbol ya había

hecho un convenio de 50 millones con la Federación Española

de Fútbol para ver qué se hacía con aquello y cómo se iban a

repartir las sedes, etc.; dos años antes. En algunos momentos

sí..., bueno, era en campaña electoral, pero en algunos

momentos sí que había cierta previsión, o como si la

Universiada no se hubiera calculado siete u ocho años antes de

que se celebrara. Sí que cabe la previsión, lo que pasa es que no

tienen ninguna previsión, ustedes están en manos de

promotores privados, y viene uno y les dice: “Mira lo que te

ofrezco, mira lo que tengo; tengo esto, tengo lo otro”. Para

saber lo que se tiene que hacer preguntemoslo a los

promotores, el Gobierno no sabe, no contesta.

Bien, yo, Sr. Pastor, no voy a entrar en el bajo nivel de sus

alusiones. Yo creía que tenía un poco más de altura..., de
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altura..., evito cualquier tipo de calificativo, ¿no?, (...) sin

sentido, ridícula, demagogia, luego ese chiste de la “pájara” y

esto, una tontería, y bueno, con lo de los bonsais me podría

enseñar con usted, es que me podría ensañar,

parlamentariamente podría ensañarme con usted, porque ha

venido aquí con un bajo, con un bajísimo nivel, haciendo

alusiones personales; eso está bien para ir a la taberna un

sábado, y esto y tal, unas copas y se pueden decir cosas de

éstas, pero aquí un poco más de seriedad. Usted viene aquí,

maneja argumentos y dígame usted si lo que yo he dicho, si

algo de lo que yo he dicho no es verdad, si no es verdad que

nosotros nos gastamos más en un equipo de Navarra que juntas

todas las demás instituciones públicas de España. Nos gastamos

más, sí, és así.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, per favor..., Sr. Pastor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, déjelo, déjelo tranquilo. Me gusta más que estén aquí,

en el Parlamento, que como estaban antes, por las calles, los de

la derecha.

Sigamos.

(Remor de veus)

Sigamos. Es imposible, digamos que no tiene..., que se

prevea nada. Bien. Nos habla luego de los grandes reflejos del

Gobierno. Copa Davis, grandes reflejos del Gobierno.

Recordarán ustedes que hace aquí 15 días le preguntaba a la

consellera: “¿Sabe usted si se hará la Copa Davis aquí en

Baleares?”, y me decía la consellera: “No lo sé”, y yo decía:

“Yo le digo que estoy seguro que se hará”. ¡Hombre!, lo que no

sabía el Gobierno yo lo sabía, lo sabía, está el Diario de

Sesiones. 

(Més remor de veus)

No, no, y no es la única. Igual que les dije el mismo día que

empezaba la Challenge Vuelta ciclista a Mallorca, el mismo día

en sede parlamentaria en una comisión les decía quién iba a

ganarla, les dije “la va a ganar Toni Colom”, se lo dije cuatro

días antes. Pues con esa fiabilidad...

(Continua la remor de veus)

...con esa fiabilidad les ruego que me crean..., les ruego que

me crean, si no por otra cosa sí por los hechos.

Pero vamos a ver, vamos a ver, me dicen que si estimamos

o no estimamos a nuestros ciclistas. Y tanto que les estimamos.

Miren, les estimamos tanto que nos duele mucho que les hagan

lo que les hacen. Miren, si quieren ustedes seguir la actualidad

del Illes Balears-Banesto lean la prensa del norte de España

porque allí se habla mucho porque, claro, como es un equipo de

allí, allí se habla mucho de él.

Mire, le voy a leer unas declaraciones que me molestaron

muchísimo del Sr. Eusebio Unzúe, ¿dónde?, en el Diario de

Navarra, 19 de enero de 2004; pues bien, le preguntaban por

el debilitamiento del equipo tras la marcha de Flecha, Mercado,

Piepoli i Plaza. Contesta: “El retraso en confirmar nuestra

continuidad provocó que muchos ciclistas se vieran obligados

a aceptar las ofertas que les habían hecho” -¡vaya reflejos!, se

destrozó el equipo-, y después de citar a ciclistas del antiguo

Banesto se refiere a las incorporaciones y dice: “...y hay que

añadir a Juan Horrach, que es un buen elemento, a los

velocistas Isaac Gálvez, Radochla i Becke. Espero que

hagamos una buena temporada y que no echemos de menos a

nadie”. Pues mire, yo sí que echo de menos a uno, yo sí que

echo de menos a uno; ¿a quién no citó el Sr. Unzúe?, al Sr.

Colom, que es el único que le está dando triunfos, lo

menospreció, ni sabía quien era. A ésos es a los que ustedes les

han dado 3 millones de pesetas cada día, 18.000 euros cada día.

Ahí está el diario, 19 de enero del 2004, ni lo cita, ni sabe

quien es, lo pasó por alto. Así que no me digan.

Bien, van así las cosas, de esta manera. El dinero a Navarra;

y los de aquí, ¿qué les ha pasado a los aquí? Mire, les voy a

leer una noticia que acabo de ver ahora, Diario de Ibiza, martes

2 de marzo, de hoy, podríamos haber cogido cualquier otro día,

pero ya que estamos en el de hoy lo leemos: “Estos

responsables del deporte balear -dice un artículo de otro Pastor

que me merece más consideración por lo que pone- han

decidido que no habrá final femenina del campeonato de

Baleares infantil y cadete de balonmano, y parece que tampoco

de algún deporte más, y en su lugar un observador acudirá a los

entrenamientos de los equipos participantes en la liga y decidirá

si los deportistas tienen nivel”. Es decir, que no habrá

campeonatos de Baleares en algunas competiciones, irá un

ojeador y dirá “éste tiene nivel y éste no”. Vaya, como dice el

articulista se han cargado ustedes al Sr. Couvertain. ¿No era lo

importante participar?

Pero vamos a ver la excusa que ponen y que recoge el

articulista: “No se lo pierdan, que hasta tienen argumentos para

defender su desvarío: alegan que lo hacen cuidando el buen uso

de los presupuestos del Estado, que no se puede gastar dinero

público para que uno de estos equipos vaya a la península y

reciba una goleada dejando mal al deporte balear”. Concluye

diciendo “qué cara más dura”, etc., etc. ¿Por qué éstos no van?

¿Por femeninos, por infantiles o por baleares? Díganlo, señores

del Gobierno.

Nada más.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyores i senyors diputats, votarem aquesta moció.

Votam.

24 vots a favor, 30 en contra. Per tant, queda rebutjada

aquesta moció.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 3430/03, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalties

cardíaques.
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Tot seguit, passam al darrer punt de l’ordre del dia, que

correspon al debat i votació de la Proposició no de llei, registre

d’entrada número 3430/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a malalties cardíaques. Per defensar la proposició no de

llei, té la paraula el diputat Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Presentem avui una proposició no de

llei en aquesta cambra, que creim que és una proposta positiva,

que és útil per als ciutadans de les Illes Balears perquè és un

problema per a molts ciutadans, com queda reflectit al Pla de

salut, aprovat el passat 2003, i també en el recent Plan integral

de la cardiopatía isquémica del Ministeri de Sanitat. Per tant,

és una proposta que pensam que pot ser assumida per tota la

cambra, l’únic problema que entreveiem aquí és que ja en els

pressuposts del 2004 vam presentar dues esmenes en aquest

sentit, que van ser rebutjades pel Partit Popular, encara que

confiem que avui en canviï aquesta tendència i siguin

aprovades.

Com explicam a l’exposició de motius, treta

majoritàriament del Pla de salut de les Illes Balears, les

malalties de l’aparell circulatori són la primera causa de mort

a l’Estat espanyol i també a les Illes Balears, amb la diferència

que a les Illes Balears la taxa de mortalitat és més elevada que

a la resta, bé, que a la mitjana de l’Estat espanyol. La mortalitat

prematura per aquesta malaltia també és la tercera de tot l’Estat

i també a Balears, després dels accidents, de les causes externes

i dels tumors.

I una vegada feta aquesta introducció que fem a l’exposició

de motius en aquesta proposició, ens volem centrar en les

malalties cardíaques, només en les que van des de la coneguda

angina de pit fins a l’infart de miocardi. I no volem parlar avui,

per centrar el tema, del tractament que es fa als hospitals, que

és adequat, és millorable probablement però és adequat;

tampoc no volem parlar del tractament que es pugui fer a les

UCI ambulància, com va demanar a una pregunta el Sr. Eduard

Riudavets, del Grup del PSM, que demanava a veure si es

podien posar tractaments dins les ambulàncies; nosaltres

pensam que és una mesura encertada, complicada, difícil,

perillosa en alguns casos, però que en alguns països s’està fent

amb uns mitjans de què nosaltres no disposem en aquest

moment. Però el que ens interessa avui és intentar convèncer-

los a vostès de la necessitat de provar mesures encaminades a

què el malalt que pateix o pot patir una d’aquestes malalties, es

posi en contacte amb un centre sanitari ràpidament, perquè aquí

la rapidesa de l’actuació és vital, i aquest és un problema greu,

com intentaré demostrar en aquests moments.

Nosaltres vam pensar en aquesta proposició arran de la

insistència de metges de medicina intensiva, de l’hospital de

Maó concretament, de l’hospital de l’ib-salut, que són els

instigadors d’aquesta proposició, i també després de llegir el

projecte ARIAM, que se subtitula Porque el tiempo es vida,

que és un projecte, és un estudi multicèntric que té com a

finalitat l’anàlisi dels retards que es produeixen en el tractament

dels malalts amb aquesta afectació cardíaca, amb la finalitat de

disminuir aquesta tardança, i començar a tractar-los

adequadament ràpidament. Segons l’OMS està comprovat que

la precocitat en el tractament en aquest cas és vital i ha de ser

objectiu prioritari de l’organització sanitària.

Aquest projecte que els deia, el projecte ARIAM, que va

començar l’any 94, i deu ser conegut, segur, per la conselleria,

té recollits ja més de 70.000 casos i té un merescut prestigi a

l’àmbit sanitari. A Balears participa l’hospital de l’ib-salut de

Menorca, és l’únic hospital que participa, per tant són les dades

que tenim. I a Menorca, concretament, durant els anys 2001 i

2002, que són les últimes dades que tenim, van diagnosticar

170 infarts, amb una taxa de 85 per any, quan la mitjana, per la

població, hauria de ser de 64, per la nostra població. Per tant,

açò fa pensar ja que s’haurien de prendre mesures actives

contra els factors de riscs, atès que sols un dels afectats no tenia

cap factor de risc. De tota manera açò és un tema que és d’un

altre dia, perquè avui volem centrar el tema en altres coses,

però s’ha de prendre nota que els factors de risc són importants

en aquests casos.

És important que el 38% dels malalts van anar a l’hospital

per mitjans propis i el 62% va contactar amb el sistema sanitari;

però el més important de tot és que el retard des de l’inici dels

símptomes, perquè parlam des que un té la primera

simptomatologia a ca seva, no parlam ni de l’ambulància, ni de

l’hospital, ni de res de tot això, des que un té el primer

símptoma fins que arriba a l’hospital passen de mitjana 165

minuts a Menorca; 165 minuts són dues hores i quaranta-cinc

minuts, dues hores i quaranta-cinc minuts des que el malalt té

la primera molèstia fins que entra en el servei d’urgències. La

mitjana a l’Estat espanyol en aquest estudi és de 128 minuts, la

qual cosa també és una mitjana importantíssima. Curiosament,

i és un altre tema que hauríem de revisar a un moment donat i

que, de fet, s’està revisant, perquè les ambulàncies cada dia

funcionen millor, els malalts que van a l’hospital pels seus

mitjans tarden una mitjana de 126 minuts; els que hi van i

contacten amb el sistema sanitari, 171 minuts; és a dir que

tarden més els que van a l’hospital per mitjans públics que no

els que van en el seu cotxe. Però així i tot, 126 minuts, 170

minuts, en aquest cas crec que no és important, pens que és

important tot el temps que tarden.

Vull dir també que el 12%, el 12,5% de malalts que parlam

no van poder ser tributaris del tractament que la conselleria

contestava al Sr. Riudavets en el seu moment, de la fribrinòlisi,

perquè ja havia passat molt de temps; i que el 90% dels que van

morir, que eren el 8,5%, eren malalts que no havien pogut rebre

aquest tractament. Per tant, davant aquestes dades creim que és

importantíssima l’educació sanitària. L’educació sanitària

només es pot fer amb difusió per part de les autoritats de la

importància que té el factor temps en aquest cas, s’ha de

conscienciar els pacients i els familiars, s’han de saber les

mesures bàsiques adequades davant aquests casos. S’han de

difondre els símptomes d’alarma d’aquesta malaltia, com

recomana l’OMS, i també les mesures bàsiques que s’han de

prendre i que estan ben sistematitzades. Pensam que és més

important que vagi un malalt més a l’hospital que no tengui

aquesta malaltia que no que un és mori a ca seva.

Llegia fa poc, a un determinat país, no el nostre,

afortunadament, que estan pensant posar desfibriladors al
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carrer, desfibriladors són màquines, aparells per fer una

reanimació cardíaca amb les morts sobtades, i dir que

afortunadament perquè fa por, perquè si no sabem, i jo som

dels que no ho sabem, si no sabem a un moment donat si he

tingut un infart o no i li piquem amb el desfibrilador del carrer,

el mínim que podem fer és electrocutar un tipus que hagi caigut

i ensopegat, però, afortunadament, no és al nostre país. També

he llegit utopies com que es vol aconseguir que es tardi, des de

l’inici dels símptomes fins que es tracti, que es tardin vuit

minuts; això és literalment impossible, literalment impossible

encara que ho digui la ministra de sanitat amb molta bona

voluntat, però és literalment impossible que es tardin vuit

minuts, ja sigui des que un té el símptoma fins que el tractin o

ja sigui des que entra a l’hospital i el tractin, vuit minuts és

literalment impossible i això és un clam al cel, però que no

mereix més importància de la que té, que és que hi ha la

intenció de millorar, això sí és important.

Per tot això, senyors diputats, demanem que la Conselleria

de Sanitat doti d’una partida pressupostària la direcció general

corresponent per fer campanyes específiques sobre la malaltia

cardíaca, sobre els símptomes i sobre el que han de fer. Creim

que està justificada plenament, després de veure aquestes dades

que jo consider esgarrifoses, que es tardin 160 minuts en

arribar des que un malalt té una simptomatologia fins que arriba

a l’hospital.

El segon punt de la proposició, demanem que el Govern

balear creï progressivament, durant l’any 2004, unitats de

rehabilitació cardíaca. N’hi ha una a Mallorca, segons consta

en el Pla de salut, que és competència dels consells insulars i

que, pel que es veu i n’estic convençut, no dóna a l’abast.

Segons el Pla integral de la cardiopatia isquèmica del Ministeri

de Sanitat, l’accés dels malalts d’aquest tipus a la rehabilitació

és molt variable a Europa, del 50 al 60% a Holanda i a Àustria,

el 2, 3% a Espanya, Portugal i Grècia. Nosaltres pensam que

crear aquestes unitats és un problema econòmic, certament,

però també d’organització. No és requereixen grans mitjans,

sobretot es requereix la coordinació entre els serveis de

cardiologia i els metges de capçalera, a part de les unitats

pròpiament dites que haurien d’aportat els cardiòlegs.

Tenir de cop i volta una malaltia d’aquestes, potencialment

mortal, i el malalt ho sap, crea alteracions importants,

psicosocials; crea alteracions d’hipertensió, els crea molts

problemes que són dolents per a la pròpia malaltia i que poden

ser tractats únicament a uns centres, a uns centres no, a unes

unitats adequades, com són les de rehabilitació cardíaca.

Per això, presentam avui aquesta proposició amb la

seguretat que avui sí serà aprovada aquí, a canvi del que va

passar en els pressuposts, quan se’ns van negar 15 milions per

a les campanyes, 15 milions per a la Direcció General de Salut

i 40 o 50 milions durant tot el 2004 per a les unitats de

rehabilitació. Gràcies, President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tal de fixar la posició, té la

paraula el representant del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, l’Hble. Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. I molt breument, per dir que

el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds donarà suport

a aquesta proposició; que pensam que és una proposició molt

positiva, molt encertada, molt justificada per al problema que

hi ha; que possiblement no és una d’aquestes proposicions

espectaculars que creen grans debats, però sí que en canvi

tracta temes més importants dels que moltes vegades surten en

titulars.

Les dades que ha exposat el Sr. Gascón, dels retards que es

produeixen des del moment en què es tenen els primers

símptomes fins que s’arriba a l’hospital a rebre atenció, són

molt preocupants; pensam que justifiquen plenament el primer

punt de la proposició, en el sentit de fer campanyes per donar

a conèixer a la població els símptomes típics, que hi hagi un

major coneixement per part de tota la població, de tal manera

que es pugui actuar amb rapidesa, que és essencial en aquests

casos de malalties.

Per altra banda, com ha dit el Sr. Gascón, això és una

qüestió que es pot resoldre amb recursos econòmics bastant

escassos; som conscients que la Conselleria de Salut, que en el

pressupost d’enguany ha tengut una pujada molt limitada, no li

sobren els recursos, però per a una qüestió tan important i tan

necessària com aquesta evidentment els recursos econòmics

que es demanen no han de ser un problema. I tampoc pel que

fa a la creació d’aquestes unitats de rehabilitació cardíaca en els

diferents hospitals.

Entenem, com he dit abans, que és una proposició

absolutament positiva, raonada, documentada i que no hi ha

d’haver problemes perquè s’aprovi en aquest Parlament per

unanimitat de tots els grups, així almanco ho esperam nosaltres,

i no només que s’aprovi en aquest Parlament, sinó que comenci

a aplicar-se, per part de la Conselleria de Salut, de la manera

més ràpida que sigui possible.

Res més, per part del nostre grup reiterar el suport a aquesta

proposició.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

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

Si volem garantir el benestar dels ciutadans d’aquestes illes és

evident que hem de garantir la salut, la bona salut individual i

colAlectiva de totes i cadascuna de les persones que habitam

aquestes illes. Treballar per a qualitat de vida és treballar també
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per la salut i en salut és allà on és més important la prevenció.

A finals d’any va sortir una enquesta, una enquesta no, unes

dades que publicava l’Institut Nacional d’Estadística sobre

hospitalització a l’Estat espanyol i en aquestes dades resultava

que la nostra comunitat autònoma era la capdavantera en

hospitalitzacions, i que la principal causa d’aquestes

hospitalitzacions eren de l’aparell circulatori. Per tant, les

estadístiques a hores d’ara no deuen haver canviat molt i si la

primera causa d’hospitalització a les nostres illes és l’aparell

circulatori, és evident que, des del PSM, donarem suport a una

proposició no de llei que insta el Govern a prevenir, a la

prevenció, i a la rehabilitació de les malalties del cor, el motor

d’aquest aparell circulatori.

Ens agradaria que el Govern acceptàs, que el Govern i el

Partit Popular acceptassin dur endavant aquestes campanyes,

perquè això, a més de donar compliment al Pla de salut

aprovat, dur a terme el que proposa la proposició no de llei

significarà també que el Partit Popular fa seves les paraules de

la consellera de Salut, quan afirmava a una compareixença a

una sala de la seu d’aquest Parlament que és missió de les

administracions garantir el benestar dels ciutadans i és missió

de l’administració sanitària protegir la salut dels nostres

ciutadans, i hem de fer un esforç especial en la promoció,

l’educació i la prevenció. Per això esperam que tots els grups,

tots, estiguin d’acord que s’ha de fer aquest esforç especial per

protegir la salut dels ciutadans.

La prevenció, tot i que és un pilar fonamental de la salut, en

general sol ser oblidada per l’administració sanitària, que, amb

recursos escassos, es veu abocada a resoldre les urgències en

detriment de la prevenció. Si me permeten una llicència, citaré

un personatge de Quino, un entranyable personatge que a una

de les seves tires afirmava: “Les coses urgents lleven temps a

les importants”. I això, el que les coses urgents llevin temps a

les importants, desgraciadament passa a quasi tots els àmbits de

l’administració, també a la sanitària; però a l’administració

sanitària és on es fa més necessari compaginar l’atenció a les

coses urgents amb l’atenció a les coses importants. I tots som

conscients que especialment pel que fa a malalties cardíaques

és necessari acudir a un centre de salut el més aviat possible.

Conèixer quins són els símptomes típics d’una malaltia ajudaria

a disminuir el temps que passa fins que s’acudeix al metge.

Per tant, entenem que la proposició no de llei insta el

Govern a compaginar l’atenció a les coses urgents amb

l’atenció a les coses importants; s’insta el Govern a compaginar

l’atenció sanitària amb la prevenció i la promoció de la salut.

I això serà bo per a tothom, per als ciutadans i per a la mateixa

administració. Les campanyes de promoció i prevenció de salut

solen complir un triple objectiu: millorar la salut dels ciutadans,

mantenir i millorar la seva qualitat de vida i racionalitzar la

despesa. Les inversions en prevenció i promoció de la salut, a

la llarga, suposen un estalvi important en atenció sanitària.

La proposició no de llei que ens presenta el Grup Socialista

aborda dos nivells bàsics de prevenció: un nivell que es

correspondria amb el seu primer punt, que és donar a conèixer

a la població quins són els símptomes de les malalties

cardíaques. Si la població, els ciutadans i les ciutadanes

coneixen quins són els símptomes típics d’una malaltia cardíaca

serà factible disminuir els efectes i les seqüeles posteriors, ja

que podran acudir als metges abans del que hi acudeixen ara.

L’altre nivell ja entra dins la prevenció secundària: la

rehabilitació d’aquelles persones que ja han patit la malaltia. Es

tracta de prendre mesures, de desenvolupar estratègies perquè

la malaltia no es repeteixi.

Els ciutadans que no som metges o no pertanyem al món

sanitari necessiten, necessitam, informació segura, precisa i

senzilla sobre el que és bo i el que és dolent per evitar malalties

i allargar la vida. Si les principals causes d’ingrés a la nostra

comunitat són les malalties de l’aparell circulatori, els

ciutadans necessiten, necessitam, saber quins són els símptomes

d’aquestes malalties per evitar-les i per afrontar-les com més

aviat millor. I pensam que és hora d’actuar i això no ho diu una

diputada, ho diuen els que més en saben, els cardiòlegs.

Jo també vaig llegir aquestes dades que explicava el

portaveu del PSOE, el Sr. Valentí Fuster, un prestigiós

cardiòleg, afirmava que els tractaments actuals són caríssims i

que l’única solució viable és la prevenció. Segons Fuster, si no

s’aposta per aquestes vies, per la prevenció, alguns tractaments

que es fan avui en dia no es podran aplicar en el futur, sobretot

a pacients d’avançada edat i a intervencions anteriors. Diu

també aquest especialista: “Com a metges hem de lluitar per

salvar vides, però correm el risc de fer-ho en detriment de la

qualitat de vida”. Per tant, amb la prevenció no només es

millora l’esperança de vida de les persones, sinó també el nivell

de la qualitat de vida, per tant, hem d’apostar per la prevenció.

És cert que els nivells de prevenció són més que els que ens

proposa avui la proposició no de llei; és cert que, a més de

donar a conèixer els símptomes, també s’ha d’insistir en els

factors de risc i en les causes que provoquen les malalties,

sobretot en una societat com la nostra abocada a l’estrès. És

cert, nosaltres opinam tal vegada diferent, els nostres assessors

opinen tal vegada diferent del portaveu del PSOE, que s’hauria

de dotar de desfibriladors amb els cursos de formació adients

tots els serveis d’urgències sanitàries, així com els centres amb

gran nombre de persones i els serveis d’emergències. És cert

que les ambulàncies i els serveis d’emergències haurien

d’arribar d’hora; és cert que s’ha d’invertir en tècniques de

medicina preventiva per a la identificació i el tractament

enèrgic i precoç dels pacients que encara no han manifestat cap

símptoma. Però avui s’insta el Govern a iniciar campanyes per

donar a conèixer els símptomes de la malaltia i crear

progressivament unitats de rehabilitació.

I des del PSM donarem suport a aquestes propostes i

progressivament n’exigirem d’altres també necessàries i

importants, perquè, com molt bé deia el Sr. Fuster, aquest

prestigiós cardiòleg: “Canviar la salut de la població general

d’un país depèn d’una decisió política”. I des del PSM

exigirem aquestes decisions polítiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta

proposta de política sanitària precisarà de qualque tecnicisme,

que m’agradaria disculpéssiu, que no seria en un to de

pedanteria, sinó per tal de donar l’èmfasi que es mereix la

proposta, i atès que, a més, el ponent en aquest cas és metge i

m’agradaria que ho disculpàssiu.

Quan el nostre president Matas, a través de la consellera de

Salut, Sra. Castillo, plantejà la necessitat d’un pacte per la

sanitat, qui vos parla fou un dels que abraçaren la idea amb

entusiasme i ilAlusió, i això és perquè abans que política,

naturalment, som un ésser humà i persona i, a més, som metge,

i com a tal conec la necessitat de treballar amb projectes

d’almanco dues legislatures. La vostra proposta, que

naturalment és encertada, si me permeteu, la podria catalogar

de reduccionista i extemporània, dit amb tot el respecte.

Vostès plantejaren o plantegen una proposició no de llei

que, al meu parer, contradiu el vostre criteri expressat al Pla de

salut que vostès mateixos realitzàreu; sembla com si

treballàssiu a ràfegues, amb un equip relativament

descoordinat, d’una part dissenyen un pla que, tal com manen

els cànons de la metodologia, està incardinat amb institucions

científiques, estatals i institucionals de rang mundial, com és

ara l’OMS, estic parlant del projecte Mònica, d'Isquèmia

Coronària, del Regicor, del qual a més hi forma part Mallorca,

i de Registre Ibèrica, del qual també hi forma part Mallorca,

dins, per cert, l’apartat de rehabilitació cardíaca, és a dir, tot

una tasca que vostès encetaren, que nosaltres continuam, que té

el vist-i-plau de les institucions internacionals i nacionals, de

les corporacions científiques adients, i després presentau

aquesta, per tant, plantejau de qualque manera, dins el vostre

Pla de salut de la legislatura anterior un projecte estratègic fins

a l’any 2007. I després d’aquesta proposta que vostès

encetaren, ara venen i ens demanen que l’any 2004 nosaltres ho

facem tot de cop. Amb tots els meus respectes, això no me

pareix seriós.

Però, en demés, la proposta és extemporània, i això sí que

és molt important, perquè el que proposam ja està fet, perdona,

s’està fent, i així és per llei ministerial. Tenc la sensació que

des que no governau, heu abandonat el seguiment de la política

sanitària estatal; el que vosaltres hauríeu de saber és que

l’aprovació del PICI, Pla integral de cardiopatia isquèmica fou

aprovat, a finals del 2003, a la Comissió Interterritorial, per a

totes les comunitats autònomes, incloses les del PSOE. Això

què vol dir? Que fins a l’any 2007 hi ha un pla integral que,

molt bé deia la portaveu del PSM, inclou estratègies conjuntes

de prevenció, d’atenció, d’assistència, de planificació, etcètera.

En demés, és extemporània aquesta proposta, com he dit, és

incompleta.

Mirau, les vuit potes que integren qualsevol taula que sigui

d’un pla integral, concretament del PICI aprovat per a totes les

comunitats, preveuen: punt 1, prevenció i promoció d’hàbits

saludables; punt 2, detecció i diagnòstic, tractament de factors

de risc; punt 3, síndrome coronària aguda; punt 4, malaltia

coronària crònica; punt 5, revascularització miocàrdica i

transplantació; punt 6, prevenció secundària i rehabilitació

cardíaca; punt 7, sistemes d’informació; punt 8, investigació.

Vostès només toquen la sisena i paradoxalment al seu projecte

no està inclosa la proposta que avui feim.

Així també la seva proposta podria, i dic podria, entendre’s

com a menyspreu a professionals d’aquesta comunitat que

colAlaboren, abans amb vostès, i ara amb nosaltres, i que han

estat reconeguts pel Ministeri, incloent-los com a experts en el

pla estatal, com a paradigma puc parlar del Doctor Fernández

Palomeque, cap de servei de Son Dureta, que vostès convidaren

a treballar en aquest projecte.

Parlen vostès de llançar campanyes de conscienciació.

Haurien de saber que aquestes ja es duen a terme, dels factors

de risc, tabaquisme, lípids, hipertensió, diabetis, obesitat. Del

tabaquisme només falta mirar aquests darrers dies a la premsa

han sortit diàriament campanyes en aquest sentit. Quant al tema

dels lípids, crec que seria una humiliació a l’atenció primària,

que fa un esforç increïble en aquest tema; en el tema de la

hipertensió exactament el mateix. Amb els programes de

diabetis en aquesta comunitat s’està fent feina jo diria que com

a una de les millors comunitats d’Espanya en el tema de la

diabetis. I quan a l’obesitat, té programes específics damunt

obesitat mòrbida.

Per tant, tot això, amb tots els meus respectes, s’està fent,

i com que proposaria ser positius, pactistes i fugir de la

demagògia i de l’efervescència d’allò preelectoral, allargar el

punt de mida i ser ambiciosos, i atès que vull pensar que la seva

proposta, malgrat pateixi d’aquest reduccionisme i

extemporaneïtat que he dit, és correcta des de la seva intenció,

tractar d’actuar sobre la primera causa de mort, així doncs,

proposam un acord per poder-la aprovar, que esper que fos per

unanimitat.

La proposta voldria matisar-la de la següent manera, no sé

si es pot fer des d’aquí. Quan vostès diuen, en el primer punt:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a

iniciar campanyes”, nosaltres estaríem d’acord amb la resta,

malgrat la Direcció General de Salut no existeix, és Direcció

General de Salut Pública, però segur que és un error

d’impressió, jo diria, si vostès hi estan d’acord, en lloc de “a

iniciar”, “a continuar”, perquè seria una realitat objectiva, això

ja s’està fent, per tant, “continuar”.

I en el segon punt, quan vostès parlen del “Parlament de les

Illes Balears insta el Govern a crear progressivament durant

l’any 2004", nosaltres diríem “fins l’any 2007", perquè és el

que preveu el PICI estatal; és el que preveia el Pla de salut que

vostès aprovaren, etcètera. Per tant, només seria, en lloc de

“durant l’any 2004" “fins l’any 2007". I afegir un tercer punt,

que seria “Seguir treballant, segons el PICI, amb coordinació

interinstitucional i interterritorial”.

Si accepten això, per part nostra no tendríem inconvenient

en votar a favor.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Per tancar aquesta proposició no de llei,

té la paraula el Sr. Miquel Gascón.
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EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Agrair al Sr. Ramon la seva

aportació. Respecte del que diu la Sra. Mascaró, dels

desfibriladors dels serveis d’urgències, jo no he parlat en cap

moment dels serveis d’urgències, he parlat del carrer, no dels

serveis d’urgències, jo també estic d’acord amb els

desfribriladors. I jo no parlava de factors de prevenció, parlava

d’un tema concret, que no l’ha entès el Sr. Munar, amb tot el

meu afecte, no ha entès res del que li he dit o no ho he explicat

jo bé, però jo parlava des que el malalt té el símptoma fins que

arriba a l’hospital. De prevenció ja he dit que no n’estava

parlant de prevenció jo, Sr. Munar, ja ho he dit ben clar; he dit:

jo no estic parlant de prevenció, però no estic parlant dels

factors de risc, és vostè.

Home, m’acaba dient que és una proposta preelectoral. De

propostes preelectorals ara crec que no és el moment de parlar-

ne, però bé, n’hi ha que en saben de fer propostes preelectorals.

He vist que ha llegit bé el pla del ministeri, es diu que això es

fa per ordre ministerial, la qual cosa, és por decreto, se hace,

però, per ara, jo campanyes concretes sobre aquest tema, sobre

el tema que jo he plantejat, que és que des que té el símptoma

fins que arriba a l’hospital tarden 160 minuts, no n’he vista cap.

No estic parlant de factors de risc, dels lípids, del tabac, de tota

aquesta lliçó magistral no n’estem parlant d’això, no estem

parlant de tabac, ni de lípids, ni d’obesitat, ni de no fer esport,

res de tot això; parlam, únicament i exclusivament de quan un

malalt, un senyor, senyora, té un símptoma, tarda 160 minuts de

mitjana a Menorca, a un estudi de 70.000 persones, que vostè

ha menyspreat, tarda 160 minuts. I el fet és aquest, jo no parl de

factors de risc, com vostè parla.

Que és extemporània? És extemporània perquè ha d’anar

fins al 2007. Què vol que li digui, no es poden fer campanyes

fins al 2007, no n’hem de fer cap, no en pensen fer cap? Tenen

el cor de pedra, Sr. Munar? És això, no m’ho explic d’una altra

manera, no vol fer campanyes, resulta que es fan les

campanyes. Record un honorable membre del Partit Popular

que sempre deia que o s’està fent o està fet o no és el moment,

és el que vostè ens ha vingut a dir amb poques paraules.

Per acabar, Sr. President, nosaltres pensam que no s’ha

entès el que hem dit. De tota manera, canviaríem aquesta

paraula “iniciar” per “continuar” en ares al consens, malgrat,

insistesc, a què no se’n fa ni una de campanya sobre el que es

demana, ni una, però direm això. I també que es facin fins al

2007 les unitats de rehabilitació cardíaca, pensam que és molt

temps, però bé, el 2007, si estan fetes millor.

I respecte de la tercera proposta, no tenim cap problema en

aprovar-la, perquè hi estam d’acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

La tercera proposta també l’accepta, no és ver? Bé, idò, tots

els diferents portaveus han escoltat la proposta del Sr. Munar

i també la proposta del Sr. Gascón i, si els sembla bé, podríem

passar a la votació.

Si tots hi estan d’acord, doncs podríem aprovar aquesta

proposició no de llei per assentiment.

S’aprova per assentiment?

Doncs, queda aprovada.

(Alguns aplaudiments)

I s’aixeca la sessió.
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