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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. 

I. Jurament o promesa de nous diputats.

Ateses les renúncies del Sr. Vicenç de Paül Thomàs i Mulet
i del Sr. Jaume Carbonero i Malberti, procedeix que els nous
diputats, Sr. Miquel Coll i Canyelles i Sra. Francisca Lladó i
Pol, prestin la promesa o el jurament d’acatar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears d’acord amb
l’establert a l’article 7.3 del Reglament de la Cambra. El Sr.
Secretari primer anomenarà els diputats i aquests respondran si
juren o prometen el seu càrrec.

Honorables senyors, jurau o prometeu per la vostra
consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputat del Parlament de les Illes
Balears amb lleialtat al rei, i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

Sr. Secretari, doni lectura dels noms.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sr. Miquel Coll i Canyelles.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sra. Francisca Lladó i Pol.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Sí, promet.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’enhorabona i la benvinguda als nous diputats.
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Seguidament passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta davant el Ple.

II.1) Pregunta RGE núm. 1794/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Fernando Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a finançament del trasllat de
residus de Formentera a Eivissa.

La primera és la número 1794/07. La formula el Sr. Josep
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és sobre els residus,
el transport de residus Formentera-Eivissa. Com el Govern
sabrà existeix un pla director de residus en vigor a Eivissa i
Formentera on s’estableixen dos cànons per a Formentera i un
per a Eivissa. Per tant es va creure des de la corporació i de tots
els ens de Formentera i Eivissa que era discriminatori i així es
va solAlicitar el cost (...) de Formentera el pagament al ministeri
amb quatre cartes i amb una sectorial de Medi Ambient a
Saragossa, que també se li va reclamar.

La meva pregunta és si el Govern té pensat continuar
reclamant o continuar ajudant Eivissa i sobretot Formentera per
palAliar aquest dèficit monetari que patirà anualment l’illa de
Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula el representant
del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Diputat,
sí, la Conselleria de Medi Ambient està fent les gestions
oportunes davant el Ministeri de Medi Ambient perquè
assumeixi el cost del trasllat de residus de Formentera cap a
l’abocador de Ca na Putxa d’Eivissa, trasllat que és obligatori,
com vostè diu, segons el Pla director de residus i que, com
vostè sap, té un cost estimat d’1 milió d’euros anuals. És
evident que ni el Consell de Formentera ni els formenterencs no
poden ni han de pagar aquest cos i que és l’Estat que ha de
finançar aquest transport tal com preveu la mateixa llei estatal
de residus.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Vol fer ús de la paraula? El Sr.
Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Només li vull afegir, Sr. Conseller, que
s’han fet accions , han estat en el sentit correcte, d’aprovació

pel Ple de la corporació d’Eivissa i Formentera, l’antiga
corporació, però l’Ajuntament de Formentera també va aprovar
per unanimitat aquesta solAlicitud, (...) diputats també, i tenim
eines legals. Tenim el Pla de residus, com vostè ha anomenat,
i tenim sobretot un conveni amb la (...) el 2001, que va
subscriure el ministre en aquell temps, Jaume Matas, per
150.000 euros, i que va renovar llavors (...) pel doble de la
quantitat la ministra del PSOE. 

Per tant tenim arguments legals, s’han fet les feines
correctes i crec que tenim totes les cartes damunt la taula
perquè no hagin de pagar ni el Consell de Formentera ni el
Govern balear, perquè recordem -i afegesc això- és 1 milió
d’euros anuals i a dia d’avui crec que n’hi ha 900.000 i que es
deuen tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sr. Grimalt té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

Sr. Mayans, a mi la veritat és que em sorprèn que faci vostè
aquesta pregunta si tenim en compte que en part vostè mateix
ha generat el problema quan era responsable de residus
d’Eivissa i Formentera, i és que l’Estat ja va establir un
mecanisme per finançar aquest trasllat de residus mitjançant
una convocatòria anual de subvencions per al transport de
residus entre illes. 

La convocatòria d’enguany concretament es va publicar dia
11 de maig del 2007 i va acabar dia 12 de juny; per tant vostè
encara era conseller en funcions. Segons aquesta convocatòria
allò que s’havia de fer era presentar les factures i tota una sèrie
de documentació a la Conselleria de Medi Ambient de la
comunitat autònoma perquè aquesta ho traslladàs al ministeri
i el ministeri abonàs els doblers. La veritat és que la partida per
a enguany s’havia incrementat en més d’1 milió d’euros,
precisament per fer front al tema de Formentera, i durant el
termini vostès no varen tramitar les subvencions o la solAlicitud
de la subvenció per finançar aquest trasllat. 

Vostè el que va fer va ser enviar una carta al ministeri dia
7 de juny on demanava que iniciàs les gestions oportunes per
finançar aquest trasllat; vostè no havia de demanar que iniciàs
les gestions, el ministeri ja ho havia fet: havia fet la
convocatòria de subvencions i el que vostè havia de presentar
era tota la documentació per poder cobrar. Llavors, com que
vostè no ho va fer, ara ens trobam que hem d’anar a demanar al
ministeri que ens solució aquest problema que vostè, quan era
el moment, no va tramitar correctament, perquè ni va demanar
la subvenció a qui tocava, que era a la comunitat autònoma
perquè llavors ho traslladàs a Madrid, ni com tocava no va
presentar tota la documentació ni quan tocava, perquè dins
termini no consta que es presentàs aquesta solAlicitud.

Per tant en aquest moment perilla la concessió de la
subvenció, a la qual efectivament teníem dret; vostè diu que
tenim els mitjans i, efectivament, els tenim, i com que no es va
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tramitar en temps i forma ara hem d’anar a demanar per favor
al ministeri que ens ajudi a solucionar un tema que en el seu
moment s’hagués resolt pràcticament tot sol.

II.2) Pregunta RGE núm. 1802/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a ajudes a esportistes per a l'any
l'olímpic.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta, la formula el Sr. Bartomeu Vicens, del
Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina. Sr. Vicens, té la
paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. L’any que ve és un any olímpic. Aquest
any (...) és el moment de donar suport als nostres esportistes, és
el moment que el Govern balear faci la tasca que li pertoca i de
lluir el nom de les Illes Balears. També és el moment per donar
suport a tots els esportistes. Per tant demanaríem com es pensa
tractar des de la Conselleria de Joventut, d’Esports i Joventut,
el tema de les ajudes a clubs i esportistes en aquest any olímpic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Té la paraula el Sr. Cañellas.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, és vera, estam en una temporada que és olímpica, i
conscients de la importància d’aquest esdeveniment que té i
amb la ilAlusió que l’afronten tots els nostres esportistes, la
Conselleria d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears
ha volgut donar estabilitat econòmica tant als nostres clubs com
a les nostres federacions i als nostres esportistes.

A l’esport l’èxit i el fracàs tenen una línia divisòria molt
estreta. El marge és mínim i ho vàrem veure el passat
Eurobàsquet, on un sol punt va separar Rudy Fernández i la
resta de la selecció de la medalla d’or, encara que, bé, una
medalla de plata tampoc no és una mala posició. Coneixedors
d’aquest fet, i malgrat la gran magnitud del deute econòmic
heretat en aquesta conselleria, hem decidit mantenir el Pla de
concessions d’ajudes econòmiques existents fins ara, així com
els criteris de puntuació per a la seva obtenció; és a dir, si els
esportistes i els clubs mantenen les mateixes condicions de la
competició se’ls mantendran les mateixes ajudes.

Hem prioritzat donar estabilitat a tot el nostre teixit
esportiu, i no introduir al final d’un cicle olímpic cap element
nou que pugui entorpir, ni mínimament, el rendiment dels
nostres esportistes, amb l’afegit que s’ha de tenir en compte
que el canvi de l’executiu es va realitzar en plena planificació
econòmica i esportiva per a la temporada 2007-2008.

Així i tot cal dir que hem fet dos ajustaments que ens
semblaven prou necessaris: hem igualat dins un mateix esport
i categoria les ajudes econòmiques; vull dir amb això que si dos

equips d’aquestes illes s’enfronten en la mateixa competició
cap d’ells no tendrà més ajuda del Govern que l’altre. També
els clubs que han ascendit de categoria igualen la seva ajuda a
la dels equips que estan en aquesta categoria. 

En conclusió, des de la Conselleria d’Esports i Joventut del
Govern de les Illes Balears volem transmetre un missatge de
tranquilAlitat a totes les persones que conformen el món de
l’esport balear. Tant el nostre president com tota la resta
d’aquest govern som molt conscients de la importància (...) que
té l’esport dins la nostra societat, i us puc assegurar que no
estalviarem cap esforç ni recursos en donar-li suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. Sr. Vicens, vol la paraula?
No? Moltes gràcies.

II.3) Pregunta RGE núm. 1803/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a patrimoni de sòl de l'IBAVI.

Passarem, doncs, a la següent pregunta, que és la que
formula el Sr. Ernest Ribalaiga i Briones. Té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, quina
és la situació sobre el patrimoni del sòl que disposa l’Institut
Balear de l’Habitatge, IBAVI?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern, Sr.
Carbonero.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Diputat, la contestació malauradament haurà de ser curta,
perquè el patrimoni de sòl que en aquest moment disposa
l’IBAVI per edificar habitatges és molt magre, és molt
deficient. En aquests moments directament per poder edificar
tenim 610 metres quadrats de sòl, un solar, al carrer Bala Roja;
un solar de 600 metres quadrats per a vuit habitatges a Sa
Pobla, i un solar amb una capacitat, amb una cabuda de 26
habitatges en Es Mercadal. Això és tot, sòl directament
edificable.

Com s’ha arribat a aquesta situació? Doncs a l’anterior
legislatura s’han cedit a l’Ajuntament de Palma, per intercanvi
en futurs creixements urbanístics, un sòl amb una capacitat,
amb una cabuda de 38.735 metres quadrats de sostre per
habitatge i amb una cabuda de 26.520 metres quadrats de sostre
per terciari en el Polígon de Llevant i cedits, com dic, a canvi
d’una promesa a l’Ajuntament de Palma. La valoració
d’aquests terrenys és de 31,5 milions d’euros.
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També s’ha venut sòl per a 300 habitatges al PilAlarí a
promotors privats a preu per sota del valor de mercat, a un 15%
de repercussió. I també al Pla estatal 2005-2006, en el període
2005 hi havia zero objectius en matèria de sòl, zero. I a l’any
2006 hi havia 275 objectius en matèria de sòl i se’n varen
complir zero. Per tant, no només no s’han complit objectius, no
s’ha assolit nou sòl per poder fer habitatges públics, sinó que
també s’ha perdut l’oportunitat que arribessin les subvencions
corresponents del Pla de Madrid.

Jo esper, Sr. Diputat, que si vostè em fa la mateixa pregunta
d’aquí a sis mesos, la contestació podrà ser més ampla i més
completa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol...

II.4) Pregunta RGE núm. 1804/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a situació hospitalària a l'illa d'Eivissa.

Passarem doncs a la següent pregunta. La formula la Sra.
Maria Torres i Marí del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Marí té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La meva pregunta va dirigida al
conseller de Salut i Consum. Voldria saber si té previst fer
algunes actuacions per millorar la situació hospitalària
d'Eivissa? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Té la paraula el conseller del
Govern.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Bon dia, Sra. Diputada. No és cap secret si jo li dic que hi
ha mancances importants als serveis hospitalaris d'Eivissa avui
dia, en qüestió d'espais i en recursos humans i que davant d'un
augment de creixement poblacional, prop d'un 30% els darrers
sis anys, no s'han posat les mesures adients.

Can Misses no és vell, no està deteriorat, però és un espai
petit. Fa un mes que hi ha un nou gerent que té encomanada
una tasca molt concreta per començar un pla urgent de mesures
que es concreten en tres actuacions bàsiques. Una, finalitzar les
obres del quiròfan per poder doblar l'activitat quirúrgica de
l'hospital. Segona, reubicar en qüestions organitzatives aspectes
assistencials de l'hospital i d'aquesta manera esperam poder
habilitar 24 llits d'hospitalització. I en tercer lloc, a la zona de
la planta baixa, ampliar l'àrea d'urgències, una zona castigada
per pressió assistencial, tal com vaig poder comprovar
personalment fa dues setmanes i també ampliar la zona
d'atenció a l'usuari.

Però el més important, a part d'això, és sumar el projecte de
nou hospital per a Eivissa. Partim d'un estudi fet l'any 2005, ja

ens hem reunit dues ocasions en dos mesos amb l'Ajuntament
i el Consell Insular d'Eivissa per començar aquesta tasca
d'aquest projecte de nou Hospital d'Eivissa. Estam en una
revisió d'aquest estudi, compartirem projecte amb els
professionals. Esperam abans d'acabar l'any poder tenir un pla
funcional i l'any que ve l'avantprojecte arquitectònic.
ParalAlelament ja estam en negociacions perquè l'ajuntament
ens proporcioni un solar per dur endavant aquesta obra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Vol l'autora de la pregunta fer
ús de la paraula?

LA SRA. TORRES I MARÍ:

No, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

II.5) Pregunta RGE núm. 1805/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a causes de les inundacions del metro a
Palma.

La següent pregunta la formula el Sr. Francesc Dalmau del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Dalmau, té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
passat dia 21 d'agost els usuaris de la línia de metro de la
Universitat a Palma varen haver de sofrir molèsties per l'estat
d'inutilitat de les estacions de Son Fuster Vell i de Son Sardina.
Als ciutadans ens resulta estrany pensar que una infraestructura
que s'acaba d'inaugurar fa pocs mesos, que és tan moderna, que
sembla ser tan segura i que ens ha costat a tots tants de doblers,
es vegi afectada de manera considerable per un seguit de
molèsties als usuaris.

Ens pot dir, Sr. Conseller, quines han estat les causes per les
quals el passat dia 21 d'agost les estacions del metro de Palma
i, més concretament, les de Son Sardina i Son Fuster Vell
quedaren inutilitzades després de les pluges caigudes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament dia 21
d'agost es varen produir unes pluges de 25 i busques litres per
metre quadrat que varen inutilitzar no només les estacions de
Son Sardina i Son Fuster Vell, com vostè diu, sinó també cinc
de les nou estacions que comprèn el metro, amb diferent grau
evidentment. 
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Atesos els informes que hem rebut fins ara, les causes es
poden sintetitzar ràpidament en el següent, hi va haver una
entrada d'aigua massiva per les mateixes escales d'accés i també
pel pou de ventilació i algunes sortides d'emergència, a més
dels problemes de funcionament d'algunes bombes d'extracció
d'aigua. Aquesta entrada massiva es deu senzillament a la
manca o bé de limitacions o barreres a les entrades esmentades
o bé perquè aquestes són insuficients, sobretot si pensam en la
zona on estan situades aquestes estacions, la zona del Polígon,
que té una mala canalització, i també la zona de Son Sardina,
on la canalització de pluvials és inexistent. 

És evident i crec que lamentable que les instalAlacions del
metro en aquest sentit no estiguessin preparades ni prou
revisades per aguantar un tempesta d'estiu, al cap i a la fi
normal en aquestes èpoques; abans ja es coneixia que aquestes
zones tenien importants problemes de drenatge de pluvials i,
per tant, s'hauria d'haver preparat les instalAlacions en aquest
sentit.

Tengui vostè en compte que la conselleria i els Serveis
Ferroviaris estan prenent les mesures oportunes perquè això,
evidentment, no torni passar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula? Moltes
gràcies.

II.6) Pregunta RGE núm. 1806/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions per evitar les inundacions
del metro de Palma.

Passarem a la següent pregunta, la formulada per la Sra.
Aina Crespí i Prunés del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Crespí, té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un poc en la línia de la pregunta
anterior del Sr. Dalmau, voldria demanar al conseller quines
han estat les actuacions que ha fet perquè situacions com
aquesta de dia 21 no es donin i perquè ens expliqui un poc si ja
han estat totes fetes o encara estan en curs de resoldre's.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Sr. Vicens té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, en primer lloc dir-li
que s'ha realitzat, com era lògic, una revisió de tot el sistema de
bombes d'extracció d'aigua de les estacions i dels passos a
nivell d'accés de vehicles. Això faria que si hi hagués una
entrada moderada d'aigua, doncs en principi no hi hauria hagut
la problemàtica que es va produir. Tot i així, analitzant bé el
problema, s'ha de dir que hem fet ja tot un seguit de projectes

i estam calculant un seguit d'obres que es faran via urgència per
arreglar tot el problema d'accés de l'aigua als accessos del
metro. 

Algunes actuacions són senzilles, com les obres d'urgència,
com, per exemple, posar determinats reixats perquè no pugui
entrar l'aigua per les escales de les estacions i algunes
canalitzacions. El que passa és que hi ha altres obres que són
més complexes i que afecten també altres institucions, com
l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca. Per tant,
s'hauran de fer, evidentment, però el temps serà més llarg i més
complex. M'estic referint a Son Sardina, on hi haurà d'haver
una canalització de totes les aigües que van cap al carrer i per
tant, a l'accés de l'estació, s'haurà de fer una canalització i
s'hauran de canalitzar les aigües pluvials, no n'hi ha cap, i dur-
les cap al torrent més proper. I després el tema del Polígon que
és més complex i on els tècnics aconsellen fer una connexió
d'un colAlector de 1.000 milAlímetres, que té prou amplada, es
va fer quan es va instalAlar el metro, connectar-lo amb el de
pluvials de tal manera que quan hi hagi unes pluges
considerables es pugui repartir l'aigua més aviat. Tot això a
l'espera que es facin millores a la zona del polígon per la
qüestió de les pluvials.

Jo crec que aquestes mesures evitarien que tornéssim a tenir
una problemàtica com aquesta, tot i que al meu entendre,
aquestes coses s'haurien d'haver tengut en compte a l'hora de
construir el metro perquè evidentment ara són molt més
complicades i més complexes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Crespí?

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

No. Gràcies, Sra. Presidenta.

II.7) Pregunta RGE núm. 1809/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa al centre Joan Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula el Sr. Gabriel Barceló del
BLOC. Sr. Barceló, té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Va dirigida a la consellera d'Afers
Socials. A principis d'aquest any es va inaugurar el Centre Joan
Crespí, centre dirigit a discapacitats, absolutament necessari en
aquesta comunitat autònoma. Però curiosament passat un seguit
de mesos, aquest centre no està en marxa, no està en
funcionament. Per tant, ens agradaria saber quina és
l'explicació que no estigui en marxa i quan està previst que es
posi en marxa aquest centre Joan Crespí?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Sra. Santiago, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D'AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Barceló,
efectivament el Centre Joan Crespí es va inaugurar amb la
presència de la Reina d'Espanya dia 1 de març. Quan nosaltres
vàrem arribar a la conselleria, convençuts que aquest centre
estava a punt de posar-se en funcionament, que els serveis ja
estaven a punt de rebre els usuaris, dia 10 d'agost hi vàrem fer
la visita i ens vàrem trobar amb la sorpresa que el centre estava
en obres, havíem d'entrar amb casc.

Davant aquesta sorpresa el que vàrem fer va ser convocar
els arquitectes, convocar l'empresa constructora i les entitats
que tenien una gran expectativa que aquest centre es posés en
funcionament d'una forma ràpida. En aquesta reunió ens vàrem
informar que per exemple aquesta inauguració va costar
300.000 euros a l'administració pública perquè s'havien de fer
uns escenaris perquè passés la comitiva, concretament la planta
baixa, primer pis i darrer pis perquè la Reina pogués veure com
teòricament estava en funcionament aquest servei. Això també
va fer que aquest centre es retardés tres mesos perquè els obrers
es varen haver de concentrar en aquestes plantes i
posteriorment varen haver de desmuntar allò que havien muntat
per continuar amb la construcció, tal com pertocava
cronològicament. En aquesta reunió es va concretar que les
obres estarien acabades a finals d'aquest any, desembre del
2007, i que els serveis estarien en funcionament segurament
dins el segon trimestre de l'any 2008. 

La contestació a la seva pregunta és que 15 mesos després
de la inauguració oficial hi ha la previsió que el centre es posi
en marxa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Sr. Barceló, vol fer ús de la paraula?
No.

II.8) Pregunta RGE núm. 1810/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a divisió de la Direcció
d'Obres Públiques i Transports en tres direccions generals.

Passarem a la següent pregunta. La formula la diputada Sra.
Margalida Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular.
Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, a part de culpar de tot el govern anterior i
desprestigiar el metro com a objectiu, encara estam esperant els
informes tècnics, per ventura ens explicaran per què les bombes
estaven desconnectades, estaven a zero les bombes d'aigua, o
ara sembla que és més un problema d'EMAYA a les estacions
de metro. O ens explicaran també als informes per què no hi ha

un cap d'explotació a SFM com Déu mana, després que s'ha
produït l'acomiadament del cap d'explotació.

A part d'això, només podem destacar de la seva gestió fins
ara la gran multiplicació d'alts càrrecs. Ens podria explicar el
Sr. Conseller per quin motiu la Direcció General d'Obres
Públiques i Transports s'ha dividit en tres direccions generals?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, em pensava que
aquesta pregunta era en relació amb les direccions generals, no
en relació amb el metro. Si vol fer alguna pregunta sobre el
metro li contestaré molt amablement.

Miri, no només a la seva pregunta diu vostè que es divideix
en tres direccions generals, sinó per precisió i per informar-la,
no és que la direcció general es divideixi en tres direccions
generals, sinó que la transformació és molt més ampla. Hem
transformat la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports de l'anterior legislatura en dues conselleries, la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques per una banda i la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori per una altra.
Com és lògic, cada conselleria té la pròpia direcció general i el
que sí és una passa important per a aquest país ha estat que hem
creat la Direcció General de Transport Aeri i Marítim. Des
d'aquest govern entenem que per a la nostra comunitat aquest
és un tema estratègic i importantíssim i consideram que no pot
deixar de tenir una estructura administrativa pròpia.

Per tant, Sra. Diputada, el motiu de la divisió és aquest. És
a dir, aquest govern té dues gran prioritats, una és l'habitatge i
l'altra és el transport públic i evidentment el que s’ha fet ha
estat transformar aquests dos grans objectius en dues
conselleries i a partir d'aquí assolir els seus dos grans objectius
que són, repetesc, el transport públic i el tema de l'habitatge. A
partir d'aquí el que ha fet ha estat això, fer una estructura
administrativa adequada per als seus objectius. Senzillament
això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sra. Cabrer,  vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. Presidenta. Sr. Conseller, la veritat és que no
ens ha convençut. L'antiga direcció general s'ha dividit en tres,
una és la de carreteres, que no ha de fer cap carretera perquè
vostès no tenen cap competència amb el nou conveni en
matèria de carreteres, nosaltres vàrem fer setze carreteres. Una
altra era la Direcció General de Transports, li record que les
competències de transport terrestre s'han transferit al Consorci
de Transports de Mallorca. Només li quedava el transport aeri
i el marítim. Resulta que només li queda això i fan una altra
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direcció general, la de Transport Aeri i Marítim. Nosaltres no
hi estam en contra, el que no entenem és que hi hagi una
Direcció General de Transports que ja no té cap competència.

A més, Sr. Conseller, vostè sap que podem afegir-li al
banyat. A SFM ara hi ha dos gerents, no un, dos, un del BLOC
i un del PSOE. Però també al Consorci de Transports de
Mallorca hi ha dos gerents, un del BLOC i un del PSOE. Per
tant, estam xerrant que abans hi havia tres alts càrrecs, en
aquest moment hi ha set alts càrrecs amb menys competència
perquè no han de fer carreteres. 

Jo realment, Sr. Conseller, crec que és ridícul, crec que és
un abús i crec que seria més important un bon cap d'explotació
a SFM, li repetesc que en aquest moment no hi ha cap
d'explotació a SFM, enlloc de nomenar tants d'alts càrrecs i, a
més, amb menys competències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Vicens, vol fer ús de la
paraula?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el que em sembla a mi més
ridícul és que algú que conegui aquest sector digui que no
necessitam una Direcció General de Mobilitat, quan resulta que
un dels objectius d’aquest govern és fer moltes línies de tren.
I és normal que vostès no es plantegin el problema de les
carreteres perquè no és objectiu d'aquest govern fer la quantitat
d'autopistes que varen fer a l'anterior legislatura.

Miri, li repetesc que els grans objectius d'aquest govern són
l'habitatge i, per tant, té una conselleria i una estructura
administrativa per fer això; i un altre objectiu és potenciar el
transport públic i a posta hem plantejat aquest tipus
d'estructura. Crec que senzillament el que estam fent és donar
un suport i una cobertura als objectius d'aquest govern...

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

II.9) Pregunta RGE núm. 1811/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament del conveni de residències.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Joan Flaquer
i Riutort. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. Presidenta. Senyores i senyors diputats. L'any
2004 el Govern de l'Estat va signar amb el Govern de les Illes
Balears un conveni per finançar tot un seguit d'inversions en
matèria de recursos sociosanitaris. A conseqüència d'aquest

conveni, el Govern de les Illes Balears va dur a terme tot un
conjunt d'execucions i obres, i conseqüència d'aquestes obres
es varen presentar de manera reiterada tot un seguit de factures
i justificants per reclamar els pagaments d'aquest conveni a
l'administració de l'Estat.

No va ser possible amb l'anterior govern aconseguir
recuperar aquests doblers, cobrar aquests doblers. I ara,
sorprenentment, veim a través dels mitjans de comunicació com
en molt breu espai de temps, el nou govern ha aconseguit
cobrar, sembla ser, 10 milions d'euros d'aquest conveni.
Voldríem conèixer de veu del president del Govern, quin ha
estat el secret que li ha fet possible aconseguir aquest
finançament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En nom del Govern té la paraula la
Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D'AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Diputat,
efectivament l'any 2004 es va signar aquest conveni i no és cap
secret el que vàrem fer, a més ho vàrem dir públicament.
Nosaltres vàrem fer allò que el mateix conveni deia, les
anualitats corresponents a cada un dels exercicis a justificar
mitjançant certificació del Govern balear, que aniran
acompanyades de les corresponents factures. Aquestes factures
es varen enviar, la del 2004, 2005, 2006 i en contestació a això
ens varen dir, efectivament quedava desbloquejat el problema...

(Algunes rialles)

...i properament ens ingressaran els 10 milions d'euros.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Sr. Flaquer té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Comprenc, Sra. Consellera,
que hagi de sortir vostè a salvar-li la pell al president i no fer el
president del Govern el ridícul que ha hagut de fer vostè. Aquí
hi ha efectivament les factures i els justificants que vostè
segurament ha presentat, però que també va presentar l'anterior
govern. I com solen dir blanco y en botella. Això no és res més
que sectarisme, sectarisme pur i dur d'un govern com el del Sr.
Zapatero, que no respon als interessos generals d'una
comunitat, als interessos generals d'uns ciutadans, sinó
únicament als interessos del seu partit polític.

Mentre en aquesta comunitat autònoma va governar el Partit
Popular es varen fer les obres, es varen presentar els justificants
i es varen presentar les factures. La consellera Rosa Puig es va
cansar de fer-ho a través de requeriments i a través de tot tipus
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de tramitació administrativa. Els doblers no varen arribar, Sra.
Consellera, per un únic motiu, castigar el govern del Sr. Matas.
Avui és evident que les coses han canviat aquí i avui els
ciutadans de les Illes Balears ara ja sí es mereixen aquests
doblers.

Nosaltres lamentam profundament això, de la mateixa
manera que lamentam que el president del Govern de les Illes
Balears no sigui capaç en aquest moment de donar la cara per
explicar per què el seu president, el Sr. Zapatero, maltractava
els ciutadans de les Illes Balears quan governava el Partit
Popular i ara amb els mateixos justificants i les mateixes
factures, paga i abona els 10 milions d'euros que fins ara devia
el Govern de l'Estat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sra. Santiago, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D'AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo vaig fer el
que em corresponia com a consellera, enviar les factures per
desbloquejar aquest tema. Tal vegada utilitzant les paraules que
va utilitzar el Sr. Matas en aquesta cambra fa uns anys quan va
explicar com es varen desbloquejar els convenis de carreteres
és que "hem sabut negociar".

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago.

II.10) Pregunta RGE núm. 1812/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a hospital de referència a Son Espases.

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Maria Rosa
Estaràs. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em dirigeix al president del
Govern, Sr. Francesc Antich. Dia 3 de juliol en aquesta cambra,
amb motiu del debat de la seva investidura, digué que
suspendria, paralitzaria Son Espases per poder estudiar aquest
tema. Han passat quasi 75 dies i durant aquest estiu hem tengut
notícies molt contradictòries, Sr. President: Unió Mallorquina
de Palma dóna suport a Son Espases; el BLOC s'enfada i el seu
conseller de Presidència li demana tranquilAlitat; tenen distintes
reunions del pacte i el seu conseller de Salut diu que hi pot
haver altres alternatives, a més de Son Espases i Son Dureta;
finalment fan una reunió de teràpia de grup per poder arribar a
treure una conclusió.

La meva pregunta és molt concreta, la salut dels ciutadans
es mereix una decisió, que sigui ja, que sigui prudent, amb seny
i que aposti sense cap dubte per la salut dels ciutadans, que
tenguem un hospital de primera i de referència, no parlam en
cap cas ni d'un centre comercial ni d'una urbanització, sinó del
centre neuràlgic de la sanitat balear. No jugui, president, amb
la salut de tots. I per això li deman, 75 dies després de tenir
aquest debat li deman en nom de tots els ciutadans de les Illes
si construirà finalment el Govern de les Illes l'hospital de
referència que tots els ciutadans i totes les ciutadanes de les
Illes ens mereixem a Son Espases?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Estaràs. Sr. President, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta i moltes gràcies, Sra. Estaràs.
Aquest estiu hem sentit debats de tot tipus, de Son Espases i
altres tipus de debats, n'hi ha hagut molts. 

En relació amb el tema de Son Espases, com molt bé ha dit
vostè, a la meva intervenció vaig deixar ben clar que hi hauria
un termini per analitzar la nova ubicació de l’hospital de
referència. Aquest termini no ha acabat i, per tant, des del
Govern es continua fent feina per tal de trobar la millor solució
a un tema que vostès ens han deixat bastant complicat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Subscric al cent per cent el que va
dir el seu conseller de Presidència, “Son Espases, tres anys; la
reforma de Son Dureta, més de set anys”. Son Espases té
projecció de futur i si es fa Son Espases, l’antic Son Dureta es
pot dedicar a sociosanitari. Son Espases té més metres quadrats
per usuari, té més urgències, té més quiròfans, té més
tecnologia, té més qualitat i té més futur; té més àrees
d’investigació, s’hi han adherit el Sindicat de Metges, el
ColAlegi de Metges, la junta de personal de Son Dureta, el
ColAlegi d’Infermeria i, cregui’m, la major part de la població.

No obstant això, no és la construcció d’un port esportiu ni
d’un centre comercial, sinó que està en joc la salut dels
ciutadans. Vostè és víctima d’un procés demagògic que va
començar ara fa uns anys. Son Espases és la millor opció i per
això li oferesc tot el suport dels diputats i de les diputades del
Partit Popular per sembrar un pacte d’estat i apostar per la salut
de tots. 

Què ens costarà als ciutadans de les Illes Balears la seva
poca capacitat de maniobra dins aquest hexapartit i quant de
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temps més per poder convèncer els seus sis companys de
Govern?

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Estaràs, jo som víctima
d’un incompliment d’un pacte que hi havia entre totes les
forces polítiques l’any 2003 per construir un hospital a Son
Dureta, hospital que en aquests moments estaria molt avançat.
Aquest pacte el varen rompre vostès. I això ha duit a un retard
impressionant en l’assistència sanitària en aquesta comunitat
autònoma.

És veritat que estam estudiant totes aquestes coses que vostè
diu, però també és veritat que estic estudiant tots i cada un dels
plets que hi ha als jutjats en relació a com vostès han fet les
coses. Vostès han adjudicat malament, vostès han triat un solar
que té un caramull de problemes i vostès han fet un seguit de
tramitacions que han acabat als jutjats. I la meva obligació en
aquests moments és pensar en el tema sanitari de forma
prioritària, en els ciutadans de forma prioritària, però també he
de pensar en el patrimoni, perquè no hi hagi especulació i en
veure com acaba tot aquest embull, tota aquesta troca que
vostès ens han deixat.

Per tant, deixin-nos la tranquilAlitat suficient per intentar
desembullar tot això que vostès han embullat. Li vull dir que a
l’hora d’embullar, vostès en saben molt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich.

II.11) Pregunta RGE núm. 1814/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a factures dels llibres de text.

La següent pregunta, la formula el Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular. Sr. Fiol, té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, quan vaig redactar aquesta innocent pregunta,
si han de guardar els pares les factures dels llibres de text
perquè el Govern els les pagarà més endavant, no havia encara
vostè fet les darreres declaracions, la presentació del projecte
d’ajuda per a la compra de llibres de text.

Hi ha una consideració de caràcter general que em du a
anunciar que més endavant es farà una interpelAlació sobre
aquesta qüestió perquè el tema dóna per a molt, com va donar

per a molt la passada legislatura dins aquest parlament i veig
que donarà per a molt dins aquest parlament.

Jo li deman, certament, si a la vista que a mesura que s’han
anat coneixent les informacions del que és el que es donaria i
anat emergent la decepció dels pares, la decepció de l’opinió
pública -hi ha moltíssima informació sobre això que avui no
diré- i la percepció..., aquí tenc un llibre de text de
matemàtiques de primer de primària, de primer cicle, que és
evident que pràcticament tot ha de ser utilitzat pel nin, s’ha
d’escriu, s’ha de dibuixar; si realment no creu vostè que
aquesta mesura quedarà amb molt poca ajuda, vertaderament,
per als pares o si realment vostè està cooperant d’una manera
decidida i clara, com havia anunciat al principi de la legislatura,
a la gratuïtat dels llibres de text.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Pel Govern té la paraula la Sra.
Bàrbara Galmés.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, la pregunta que vostè m’ha fet és si es guardaven les
factures dels llibres de text. Després vostè s’ha estès en una
sèrie de consideracions que molt bé ha dit que podrien ser
objecte d’una interpelAlació. Perfecte. De moment li contestaré
la seva pregunta.

Les factures, si un vol que li retornin els doblers per algun
motiu, de qualsevol cosa i més de llibres, sempre s’han de
guardar. El que jo no he vist mai és que si et donen una ajuda
no l’hagis de justificar, com va passar l’any passat a
l’Ajuntament de Palma.

Segona qüestió. Les factures, la gratuïtat dels llibres de text
no és una gratuïtat total, està ben clar; és un camí cap a la
gratuïtat. El nostre programa electoral i el pacte de govern han
deixat ben clar que anàvem cap a un model de llibre de text...,
perdó, de gratuïtat sostenible de llibres reutilitzables. De
moment el que hem fet és una partida, hem reservat una partida
d’1.300.000 euros, una partida pressupostària -cosa que abans
no es feia-, per retornar fins a 100 euros als pares dels nins de
primer i segon de primària, i 200 als nins d’educació especial.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Fiol? Sr. Fiol té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, pot ser que sigui
un camí cap a la gratuïtat, un camí lent cap a la gratuïtat, molt
lent perquè realment les condicions que, segons s’ha conegut,
s’han de complir per poder tenir aquesta devolució són que els
llibres no estiguin escrits, que els llibres estiguin cuidats, que
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els llibres no s’hagin embrutat, que els nins no hagin escrit
damunt els llibres. És a dir, que aquesta partida d’1.300.000
euros la podrà dedicar a una altra cosa...

(Remor de veus)

...perquè realment ningú no estarà en condicions de poder
recuperar aquests famosos 100 o 200 euros.

Jo crec que aquest és un tema -ja ho he anunciat, hi haurà
una interpelAlació- és un tema que sortirà durant aquesta
legislatura com va sortir molt -si jo li ho contàs!- durant l’altra
legislatura i, per tant, aquí tendrà comprensió, però em
preocupa que es transmeti la sensació, que és la que a mi
m’arriba a través de gent amb la qual parl i de la lectura dels
mitjans de comunicació, i d’escoltar la ràdio i veure la
televisió, que hi ha un ambient de decepció sobre aquesta
qüestió. És a dir, la gent se sent un poc enganada.

És a dir, la gratuïtat consisteix en el fet que, si complim no
sé quantes condicions, ens recompraran els llibres per 100
euros. Perquè aquesta és la realitat perquè, clar, la condició és
que la persona que ha comprat els llibres els entregui. Per tant
es tracta, en definitiva, d’una recompra d’un material que pot
ser una petita, mínima part de la solució, no dic que no, però
crec que l’ambient general que hi ha sobre aquesta qüestió és
d’incredulitat al principi, sorpresa i frustració de molta gent que
esperava que vostès sí caminassin en aquest sentit, com havia
anunciat en aquesta casa tantes i tantes vegades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol.

(Aplaudiments)

Sra. Galmés, vol l’ús de la paraula? El té.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, el que li vull dir és que
potser que sigui un camí lent, però més lent va ser el seu, que
l’anterior legislatura va prometre la gratuïtat dels llibres de text
i jo no he trobat ni cap partida, ni cap...

(Remor de veus)

Com que no? L’anterior legislatura vostès al programa
electoral duien la gratuïtat dels llibres de text, l’anterior
legislatura.

De totes maneres em complau profundament el seu interès
per la gratuïtat dels llibres de text per això, perquè en quatre
anys vostès no varen fer res al respecte. Nosaltres només duim
dos mesos assumint la responsabilitat en matèria educativa i de
moment li puc assegurar que des d’aquí començam a ser ben
conscients del llegat que ens ha deixat, curiosament res sobre
gratuïtat, poques partides pressupostàries, i si aquests doblers
li semblen poc o els hem de desviar cap a altra banda em
sembla que m’està recomanant un hàbit molt freqüent: llevar
les partides cap a una altra banda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

De totes maneres..., de totes maneres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Bé, gràcies.

(Aplaudiments)

II.12) Pregunta RGE núm. 1815/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carmen Castro i Gandasegui del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions a l'hospital de Can Misses a
Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta, la pregunta la Sra. Carmen Castro, del
Grup Parlamentari Popular. Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és per al conseller de
Salut i és sobre quines actuacions pensa dur a terme el Govern
en relació a l’Hospital de Can Misses a l’illa d’Eivissa. 

Ens ha agradat molt sentir la seva anterior resposta i veure
que han canviat d’opinió i pensen fer un nou hospital a Eivissa,
i ens agradaria que en resposta a la nostra pregunta concretés
una mica més sobre el temps que tardaran i, sobretot, quin ús
pensen donar a l’actual hospital de Can Misses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Sra. Presidenta, Sra. Diputada, nosaltres no hem canviat
d’opinió. El programa electoral diu clarament que l’objectiu és
fer un nou hospital a l’illa d’Eivissa, i com ja he tengut ocasió
d’explicar en resposta a una pregunta anterior hem iniciat dues
actuacions; unes, urgents, per dotar l’hospital de més capacitat
quirúrgica, més llits i una àrea d’urgències més gran. I per una
altra banda el projecte del nou hospital, en el qual ja ens hem
posat a treballar.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sra. Castro, vol l’ús de la
paraula? Sra. Castro té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, bé, l’únic que m’agradaria dir-
li és que en un principi havien parlat de reformar Can Misses
i no construir un nou hospital. D’acord, ens felicitem tots que
ara estiguem d’acord a construir-ne un de nou. El que li agrairia
és que donés la màxima pressa, sobretot veien que té el pla fet;
com vostè ha dit es basaran en aquests pla; no facin tants
estudis i comencin el més aviat millor les obres.

I, per favor, insisteixo, a què dedicaran l’actual hospital de
Can Misses?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Sr. Thomàs, vol l’ús de la
paraula? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

En primer lloc, Sra. Diputada, permeti’m manifestar-li la
meva sorpresa. Quan he arribat a la conselleria i m’he desplaçat
a Eivissa -ja he dit abans que hem parlat dues vegades en dos
mesos amb l’ajuntament i el consell insular- hem trobat que
molt poques coses s’han fet en l’àmbit hospitalari a Eivissa
aquests darrers quatre anys. Hem trobat estudis, hem trobat
informes, hem trobat declaracions, però cap decisió, cap
contracte, cap iniciativa específica.

Ja he dit que la població d’Eivissa ha crescut en un 32% i
hi ha un augment de demanda hospitalària. Poques coses s’han
fet per augmentar llits, per augmentar urgències o per
augmentar el nombre de metges i infermeres a l’hospital. No
em digui que han augmentat plantilles, perquè augmentar
plantilles complementàries sense dotació pressupostària és com
no fer res. Sorprenen les paraules del seu centre, del nou
hospital, perquè no han duit iniciatives amb l’ajuntament i el
consell insular.

Nosaltres hem donat passes per començar. Ja estam
renovant uns estudis que hem trobat de l’any 2005, estam
començant a treballar per saber quines són les necessitats
assistencials per poder presentar a principi de l’any que ve, dins
el primer trimestre, un pla funcional i un avantprojecte
d’hospital l’any 2008.

Com pot comprovar, Sra. Diputada, nosaltres el que feim és
passar de les paraules als fets. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

II.13) Pregunta RGE núm. 1813/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió de 2.500 milions d'euros a les
Illes Balears per part de l'Estat.

La següent pregunta, la formula la Sra. Rosa Maria Estaràs.
Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em dirigesc també al president del
Govern per demanar-li un tema que també és important per a
tots: si està en condicions d’assegurar en aquesta cambra que
es complirà amb total integritat l’Estatut d’Autonomia que
vàrem consensuar especialment tots els grups d’aquí, però
especialment ell, com a cap d’oposició en aquell moment, i jo
com a exvicepresidenta. I si està en condicions d’assegurar que
el Govern presidit per José Luís Rodríguez Zapatero invertirà
per a l’any 2008, en compliment d’aquesta disposició
transitòria novena -sabem que a la pregunta hi ha hagut una
errada-, la disposició transitòria novena, aquests 600 milions
d’euros a les Illes Balears els veurem reflectits el mes de
setembre quan aquest text entri a les Corts Generals.

Està vostè en condicions, Sr. President? Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Per part del Govern té la paraula el
Sr. Antich.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. La veritat és
que havia quedat un poc astorat amb la pregunta que m’havia
fet perquè, efectivament, el títol vuitè no es correspon a les
inversions de l’Estat, sinó que s’hi corresponen l’addicional
sisena i la transitòria novena, i tant en el títol vuitè com a la
transitòria novena, com a l’addicional sisena, allò que
s’expliquen són fórmules de com s’arribarà a aquesta
finançació. Enlloc no figura cap quantitat exacta com la que
vostè en aquest moment m’està plantejant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’honestedat del debat no es pot
passar amb incoherències. L’interès general ha de ser, Sr.
President, l’eix vertebrador de la política. Li deman en aquest
moment -és un moment important per a aquesta comunitat-
sentit comú, responsabilitat i coherència. Sé que això darrer
costa molt, però li deman coherència, precisament perquè ens
jugam el futur d’aquesta terra. Vostè i jo som corresponsables
d’aquesta disposició transitòria novena, que diu exactament -i
vostè i jo la vàrem pactar- diu exactament que la mitjana de les
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inversions que l’Estat inverteix a Espanya -i la mitjana està en
500 milions i busques d’euros- per a set anys és allò que
s’invertirà a les Illes Balears; això suposa al voltant de 600
milions d’euros ja per a l’any 2008; he dit al voltant de 600
milions d’euros. Per això li deman, com a corresponsable del
compliment d’aquest estatut, com a negociador del compliment
d’aquest estatut.

I vostè sap -i ho sap- que vàrem fer aquella encaixada dient
que això suposaria aquests 2.500 milions d’euros, que era en
allò que interpretàvem aquesta clàusula. Eren testimonis
presencials Diego López Garrido, Ramón Jáuregui, l’equip de
María Teresa Fernández de la Vega, però veig..., i m’agradaria
per això que vostè fes un exercici de coherència, de memòria
recent i sobretot un exercici de responsabilitat. Crec que la llei
orgànica que vàrem aprovar s’ho mereix, crec que tots i cada
un dels ciutadans ens ho mereixem i crec que ens mereixem un
president que estigui a l’alçada de les circumstàncies. 

Per a la defensa de tot l’Estatut i especialment d’aquesta
clàusula tendrà sempre, com no pot ser d’una altra manera, el
suport del Partit Popular. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Govern té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Li puc
assegurar que des del primer moment que hem arribat al
Govern intentam, sobretot en el que és la qüestió de finançació,
actuar amb total responsabilitat. Així, a pesar que hi ha hagut
algunes bromes amb el tema de les residències, aquestes ja
s’han cobrades, i també ja ha anat al Consell de Ministres el
firmar un conveni de carreteres amb aquesta comunitat
autònoma que suposarà prop de 560 i busques de milions
d’euros que es gastaran a totes les Illes. Per tant inversions
importants.

Li vull recordar, també, que la clàusula addicional..., o la
transitòria novena diu el que diu, i diu que efectivament
estarem dins la mitjana per càpita del que són les comunitats
autònomes de règim comú. I llavors hi ha un altra paràgraf que
diu que la comunitat autònoma, a través de convenis, serà la
que impulsarà l’Estat perquè hi hagi aquesta major inversió.

Jo li voldria recordar, Sra. Estaràs, que l’Estatut es va
aprovar dia 1 de març; va sortir al Boletín Oficial del Estado
dia 1 de març. De dia 1 de març a quan vostès se n’anaren
nosaltres no hem trobat cap preparació de cap documentació
que vagi dirigida a millorar aquestes inversions a la comunitat
autònoma, i nosaltres, amb total responsabilitat, dins el mes
d’agost, que no és el millor moment per negociar, hem estat
fent totes les gestions necessàries i preparant tots els convenis
perquè efectivament aquesta comunitat autònoma, amb uns
pressuposts de l’Estat ja molt avançats, intenti precisament
tenir aquesta millora de finançament. 

Però aquesta gran preocupació per aquestes quantitats que
vostè diu no l’hem vista damunt els papers, i jo crec que una
cosa són les paraules i una altra són els fets. Jo li puc assegurar
que en aquest tema actuaré amb total responsabilitat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

III. InterpelAlació RGE núm. 1647/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política educativa del
Govern.

Acabat el torn de preguntes passarem al tercer punt de
l’ordre del dia, que consisteix en la interpelAlació presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la política educativa del
Govern, i per defensar-la té la paraula el Sr. Fiol. Sr. Fiol, té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, abans de
començar aquesta interpelAlació vull agrair la confiança de la
presidenta del meu grup per encomanar-me que, la primera
interpelAlació que el Grup Popular presenta en aquesta cambra
davant el nou govern, la m’hagin encomanada a mi; és per a mi
un honor i esper poder demostrar, com estic segur que tot el
Grup Popular demostrarà durant aquesta legislatura, que també
des de l’oposició es pot servir molt bé els interessos dels
ciutadans.

El motiu d’aquesta interpelAlació obeeix a un tema molt
concret respecte del qual jo intentaré cenyir-me. No puc deixar
de dir, emperò, que aquest departament, Sra. Galmés, la seva
conselleria genera un volum d’informació, una quantitat de
temes que un té la temptació de parlar d’altres coses, que no en
podem parlar avui, però podríem parlar de la cap de gabinet, de
l’adjudicació de les places d’interins, del nomenament del
gerent de l’IBISEC; del nomenament d’un director general que
un mes abans no podia ser membre d’un tribunal perquè havia
de conciliar la vida laboral i la vida familiar, però un mes
després pot ser director general del Govern; en fi, de les
arbitrarietats en la denegació d’algun concert. De totes aquestes
coses, però, parlarem altres dies. Jo he presentat la
interpelAlació al voltant de temes lingüístics, de política
lingüística, i em circumscriuré a seguir el debat per aquest
camí.

El que realment va motivar la meva interpelAlació va ser la
roda de premsa conjunta que va donar vostè fa un mes o un mes
i mig amb la directora general de Política Lingüística. Jo vaig
llegir algunes coses amb molta claredat i moltes altres entre
línies, i vaig recordar en quina situació vàrem arribar al govern
fa ara més de quatre anys i quines coses vàrem haver de
redreçar respecte a les quals crèiem que havíem aconseguit un
cert conveni, i veig o perceb que no és així, però només ho
perceb perquè vostè no ho va dir amb claredat, tot això. Per
això la interpel, perquè vostè pugi a aquesta tribuna i expliqui
quin és el seu punt de vista sobre aquestes molt poques
qüestions que li plantejaré, però que preocupen l’opinió
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pública, preocupen aquest grup que representa pràcticament el
47% dels electors en aquest parlament, i per tant crec que és
just que es puguin presentar i discutir.

Em va preocupar que es digués que per ventura es tornaria
a posar en marxa la JAC, la Junta Avaluadora de Català.
M’agradaria que vostè m’explicàs que això, que jo crec que ho
va dir la directora general de Política Lingüística, li sembla, a
vostè, bé o malament. I si li sembla bé o malament l’objectiu
d’aquella junta avaluadora, que era atorgar els nivells de
coneixement de B i C de català, perquè com vostè sap nosaltres
això ho vàrem modificar, i vàrem fer que tots els alumnes que
acabaven secundària tenguessin automàticament el nivell B, i
que els alumnes que acabaven batxillerat tenguessin el nivell C.
M’agradaria saber si vostè pensa revisar aquesta qüestió, si està
d’acord amb el que férem respecte a aquest tema o si pensa
donar una passa enrere, reconstituir la JAC i no donar els
nivells B i C de coneixement als alumnes quan acaben
secundària i quan acaben batxillerat, respectivament. Això és
una qüestió que em preocupa i que li deman amb molta de
claredat.

Veig que posaran en marxa el Consell Social de la Llengua
Catalana i em pareix malament, però crec que està en la
legitimitat de fer-ho. Li crearà, ja li ho anuncii, més problemes
que solucions i, si no, ad tempum, ja en parlarem, d’aquesta
qüestió.

Llavors hi ha dues qüestions que em preocupen moltíssim
i que em sorprèn la música que m’arriba de la gent que va a la
conselleria a demanar aquesta qüestió perquè pensava que era
un tema superat i pensava que vostè, sincerament, i el Partit
Socialista, sincerament, tenien una posició clara sobre aquesta
qüestió, però no ho he vist escrit enlloc, no he vist declaracions,
no sé res més que la música que m’arriba, que és que aquells
centres que s’havien inscrit a la llengua del primer ensenyament
com a castellà, és a dir, que els alumnes, els pares dels alumnes
podien triar aprendre a llegir i escriure en castellà o català, com
és un dret constitucional respecte al qual hi ha abundantíssima
legislació, començant per la Llei de normalització lingüística i
continuant per innumerables sentències del Tribunal
Constitucional, i que quan arribàrem al Govern no es complia
i vàrem aconseguir que es complís incentivant una sèrie de
centres, idò sembla que l’ambient que hi ha a la conselleria o
que a mi m’arriba que hi ha a la conselleria és de paralitzar
aquest projecte, de no impulsar aquest projecte. Li demanaria
que es posicionàs amb claredat sobre aquest tema. Nosaltres
som defensors del coneixement de la llengua catalana, ho hem
demostrat aquests quatre anys d’una forma claríssima, d’una
forma rotunda i claríssima, però també creim que s’han de
respectar els drets d’aquelles persones que amb tota la raó del
món pretenen que els seus fills, sense que hagin de tenir
l’obligació d’aprendre a parlar i escriure català, puguin
aprendre a llegir i escriure en castellà. Això hi havia una sèrie
de centres que ho feien; s’havien d’incrementar i les notícies
que m’arriben és que això de moment sembla ser que es
congelarà. Li deman sobre això la seva opinió.

I, subsegüentment, d’un tema que sí hi havia el rumor, i el
rumor s’ha vist confirmat dissabte passat, que és sobre
l’aplicació del decret de trilingüisme. S’havia de passar de 27
centres a 67, és a dir, s’havia de donar un impuls. Vull recordar

que era voluntari; és a dir, hi havia 50 centres més que ho
havien demanat. Per tant no devia ser tant dolent. A mi, quan
parlaven en temes despectius del decret Fiol, em feien un
honor; quan tots aquells que anaven pel carrer amb un adhesiu
que deia “Stop decret Fiol” em feien propaganda i em feien un
honor, i la bondat d’aquest decret s’ha vist en el fet que 50
centres més pretenien poder-lo aplicar. Vostè va dictar un
decret que se va publicar al butlletí de dissabte, si no
m’equivoc, 15 de setembre, on es congelava; és a dir, és deia
que els centres que ho han fet els anys anteriors que continuïn,
però els centres que havien demanat fer-ho enguany cap d’ells
no ho farà. Adduïa dos tipus de raons, unes de caràcter
organitzatius i unes altres de caràcter econòmic. Li vull
recordar que, d’aquest curs, només em pot donar la culpa dels
tres primers mesos, eh?, perquè el pressupost de l’any que ve
el faran vostès; podia perfectament haver imputat al pressupost
que ve els costos d’aquest curs. És a dir, hi ha una voluntat
política de no perllongar aquest projecte, de bloquejar-lo.
M’agradaria també que pujàs a aquesta tribuna i explicàs..., jo
sé que vostès han dit, el Sr. Antich ho té molt dit, que estan a
favor de... -m’he deixat el retall de premsa, però ho sap tothom-
que estan a favor del trilingüisme: “Antich quiere que el
trilingüismo sea obligatorio en todos los centros”, va dir el
març, i a vostè també li ho sentit dir; hi ha una voluntat, crec,
de donar suport al trilingüisme, amb un altres termes,
segurament; nosaltres també estàvem disposats a modificar el
decret i universalitzar aquesta qüestió, i en aquest sentit tendran
el nostre suport.

Però deixi’m que li digui que, clar, ara ja ha passat un curs,
eh?, ara ja ha passat un curs. És a dir, les decisions que vostè
pren ja afecten el 25% del seu mandat. Jo li vull deixar això
molt clar. Fa un moment en el capítol de preguntes el conseller
d’Esports ha parlat de l’Eurobàsquet i de com es va perdre,
malauradament, per un punt l’Eurobàsquet. Bé, idò, en els
partits de bàsquet hi ha quatre temps, no? Bé, el primer temps
ja ha passat, és a dir, el primer temps, el primer curs que vostè
gestionarà ja no creixerà el trilingüisme a les Illes Balears.
Això és una decisió que vostè ja ha pres i que políticament s’ha
pres. M’agradaria que fossin conscients que un 25% ja l’han
consumit. Per tant l’score en el resultat del primer temps
d’aquest partit de bàsquet, trilingüisme zero, és a dir, no hem
crescut; ni un alumne més que l’any passat no podrà aprendre
anglès, no podrà aprendre llengua estrangera perquè vostè...
Home, ja pot fer totes les cares que vulgui, però vostè -ara
supòs que ho explicarà- ha paralitzat d’una forma clara i
rotunda.

Per tant li he plantejat molt poques qüestions. La primera
d’elles la subratll perquè m’agradaria que em fes una explicació
explícita d’aquestes qüestions: Junta Avaluadora de Català,
nivells B i C de coneixement i titulació d’aquests nivells.
Llengua de primer ensenyament respecte al qual seria una
vulneració de la normativa vigent i de les sentències que donen
suport a aquesta qüestió, paralitzar-ho. Tema tercer:
trilingüisme; esper que també es posicioni.

Llavors hi ha tota una sèrie de temes lligats al món de la
llengua dels quals a mi m’agradaria conèixer la seva opinió
sincerament, perquè surten aquests temes als mitjans de
comunicació i, bé, la seva opinió no s’ha sentit o jo no l’he
sentida, i m’agradaria que si pogués ens la digués. 
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Hi ha un tema sagnant: la gerència del Consorci del foment
de l’ús de la llengua catalana. Escolti, la Sra. Cathy Sweeney ja
ha donat un còctel d’acomiadament de la Universitat per anar
al COFUC, però l’ha donat fa un mes i mig, el còctel, i encara
no l’han nomenada. M’agradaria saber si és que no la
nomenaran, la qual cosa no és una mala idea, la qual cosa no és
una mala idea, o si la nomenarà un dia d’aquests, o si volia que
la nomenassin després de les vacances... En fi, expliqui’m per
què la gerència del COFUC, des de la qual tan bona feina es
pot fer en suport a IB3, en producció de textos amb les nostres
varietats lingüístiques, està sense direcció des de fa ja..., bé, des
de dia 8 de juliol que es va crear aquest govern. Per què no ha
nomenat qualcú a la gerència d’una institució tan important?

M’agradaria que opinàs sobre el tema d’IB3. A IB3 s’han
donat algunes bandades, la més saborosa acomiadar Miquel
Àngel Nadal com a comentarista de partits de futbol perquè el
seu català no era suficientment depurat i correcte. M’agradaria
que em digués què opina d’aquesta qüestió que ha creat un
clima tan sorprenent dins l’opinió pública de Mallorca.

M’agradaria que opinàs sobre la Llei de comerç i sobre si
està d’acord amb algunes informacions que s’han donat sobre
la possibilitat de sancionar aquells que no titulin en llengua
catalana.

Passen moltes coses que tenen a veure amb la nostra
llengua. La direcció de l’Institut d’Estudis Baleàrics també
m’agradaria que vostè fos conscient que si no s’han canviat els
estatuts, i a mi no em consta, encara que l’hagi nomenat un altre
partit vostè és la presidenta de l’institut, té la responsabilitat de
l’institut. Encara que els dimonis de l’institut, de Sa Pobla amb
l’institut se’n vagin i vagi amb ells el conseller de Turisme, qui
presideix l’institut és vostè, i si vénen maldades la culpa serà de
vostè. Li ho dic ben cert i ben segur del que li dic. Per tant
m’agradaria també que m’explicàs el seu punt de vista.

Hi ha casos tan curiosos com el d’una empresa de salvament
marítim que va intentar participar en el salvament del Don
Pedro que es queixa -tenc aquí una carta que li faré arribar- que
quan s’adreçaren a Salvament Marítim en castellà no la varen
voler entendre i no li varen voler acceptar la conversació. 

I el més paradigmàtic de tots respecte del qual m’agradaria
conèixer la seva opinió expressa és el cas de Saïda Saddouki.
No m’interessa..., m’interessa, el que vostè digui sempre
m’interessa; no m’interessa exactament la seva opinió,
m’interessa quina opinió li mereix que el Grup PSM solAlicitàs
en aquesta cambra la personació del delegat del Govern per
explicar aquesta qüestió davant el Parlament i al cap d’una
setmana la retiràs, aquesta solAlicitud, m’agradaria saber la seva
opinió.

Senyores i senyors diputats, aquestes són algunes de les
qüestions que preocupen, variades; de les menors, si no en vol
parlar no en parli, total és peccata minuta, de les coses grosses
sí que m’agradaria conèixer la seva opinió, perquè els ciutadans
de les Illes Balears tenen dret a saber què pensa la conselleria
del ram sobre aquestes qüestions, quines polítiques pensa
desenrotllar, algunes ens preocupen, com ja li he dit. I
naturalment, jo vull insistir que tendrà sempre lleialtat des

d’aquesta banda del Parlament, crítica, si és necessària, serietat,
però lleialtat també.

Nosaltres creim que tot el tema de la llengua havia entrat en
una via de racionalitat i volem ajudar-la que continuï per
aquesta via de racionalitat i no tornem a situacions
absolutament ultramuntanes, a situacions absolutament
demagògiques que realment convertien el tema de la llengua en
un tema que no es podia ... amb els termes que estava plantejat
acceptar.

Sra. Presidenta, gràcies per la seva tolerància, he
sobrepassat un petit minut i mig. Moltes gràcies, senyores i
senyors diputats.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Per fixar posicions ..., ah, no! Té la
paraula la representant del Govern, Sra. Galmés.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Fiol, bé, primer li vull agrair la seva intervenció, els seus
consells, vostè sap molt d’aquella casa i, a més, té molts bons
contactes en aquella casa que l’informen del que fem i del que
no fem, però bé, intervinc en aquesta ocasió per donar resposta
a la seva interpelAlació; jo no tenc experiència, i la seva
pregunta, textualment, era en relació amb la política lingüística
del Govern de les Illes Balears en el món educatiu,
especialment en relació amb el decret de mínims i amb el
decret anomenat de trilingüisme i d’altres aspectes relacionats
amb la política lingüística del Govern de les Illes Balears.

Bé, vull tranquilAlitzar el Grup Popular amb referència a allò
que consideren iniciatives una mica difuses, també textualment,
entorn del trilingüisme i de la política lingüística en general. La
primera qüestió que vull que quedi ben clara és que totes les
actuacions que ha iniciat el nou Govern de les Illes Balears en
matèria lingüística s’ajusten a la legislació vigent, de fet amb
l’objectiu de reprendre l’aplicació i el respecte de l’esmentada
normativa que l’anterior equip de govern va deixar a un costat
amb iniciatives com l’anomenat decret de trilingüisme.

Bé, totes les qüestions plantejades són per dir d’ampli
espectre, faré tot el possible per concretar unes respostes que
ajudin a aclarir els dubtes que han pogut sorgir en aquests dos
mesos escassos que som al capdavant de la Conselleria
d’Educació i Cultura, i que he de dir que la major part dels
esforços s’han encaminat a posar en marxa el curs escolar. Del
mes, i vostè ho sap, que del mes de juliol, el passat dia 13, 14,
hem hagut de fer un esforç molt gros perquè hi havia moltes
qüestions que garantien un inici de curs en bones condicions no
estaven previstes; faltava mobiliari, no estava encarregat, bé,
clar li serà igual, però començar el curs sense mobles, els quals
hem anat a cercar a Polònia i a Sevilla; haver de cercar ...

(Remor de veus)
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Sí, a Polònia, perquè ja no en trobàvem a cap altra banda,
era massa tard, bé, però no vull entrar en això.

El que li vull dir és que en matèria educativa, tal que
veníem denunciant els mesos passats, no és cap novetat, ja ho
havíem avançat, la primera decisió, com vostè molt bé ha dit,
ha estat treure la Resolució d’11 de setembre, la qual va
aparèixer dissabte passat, dia 15, en relació amb la implantació
de les mesures per al foment de la competència lingüística en
llengües estrangeres derivades de l’aplicació del seu decret, del
qual n’està tan orgullós, del decret Fiol. Bé, aquesta resolució
que hem tret ara implica, i ho explicaré de manera detallada,
una sèrie de qüestions: en primer lloc, el manteniment de
l’aplicació del programa per al foment de la competència
lingüística en llengües estrangeres als 27 centres que l’iniciaren
el curs passat. En segon lloc, com vostè ha dit, la suspensió de
la implantació d’aquest programa als centres que van ser
autoritzats per posar-ho en marxa aquest curs, segons la seva
resolució, la Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de
15 de maig, del 2007. Aquesta suspensió és perquè no es
podien garantir el nombre suficient de professionals
degudament formats i, a més, la seva sostenibilitat econòmica.
En tercer lloc, en aquesta resolució, a través de la resolució que
hem impulsat, s’ordena a la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educativa l’elaboració d’un pla d’acció
per a la millora de la competència comunicativa en llengües
estrangeres per a l’alumnat de tots els centres, i subratll això de
tots, d’educació infantil a secundària.

Aquest pla que faré haurà de ser econòmicament assumible
i haurà de garantir el dret a la igualtat d’oportunitats de tot
l’alumnat, però sobretot és fonamental que aquest pla inclogui
aspectes metodològics, didàctics, organitzatius, de formació del
professorat, de valoració de programes europeus, d’aspectes
extraescolars, d’aspectes dirigits als mitjans de comunicació
social i a l’edició de material didàctic. El seu decret no contenia
cap plantejament didàctic i educatiu, i es limitava al repartiment
d’hores com a únic criteri pedagògic. La consideració d’aquests
elements que he enumerat ens permetran dur un programa de
renovació a fons de l’ensenyament de les llengües a tots els
centres educatius i a tot el sistema.

Finalment, aquest departament, la Direcció General
d’Ordenació, Administració i Inspecció Educativa, serà la
responsable o el responsable de determinar les directrius per a
les activitats formatives que permetin la millora de la
competència lingüística metodològica dins del pla de formació
permanent del professorat, per tal que el pla d’acció pugui ser
extensible a tots els centres educatius no universitaris de les
Illes Balears sostinguts amb fons públics.

Aquesta resolució, a més de reconduir la situació per crear
un projecte de millora de les competències lingüístiques en una
llengua estrangera, a l’abast de tot l’alumnat en condicions
d’igualtat, garanteix el compliment dels preceptes de la Llei de
normalització lingüística i del denominat decret de mínims, als
quals s’han d’ajustar els projectes lingüístics de centre;
imperatius que incomplia el decret sobre competències en
llengua estrangera impulsat per l’anterior govern del Partit
Popular, i que va motivar que l’actual equip aprovàs una
resolució per congelar la seva aplicació, quedant només vigents
als 27 centes adherits des del principi com a projecte pilot. Però

no perquè estiguem en contra de la millora de la competència
lingüística en una llengua estrangera, en una tercera llengua, tot
el contrari, sinó perquè ho volem fer en condicions adequades.
Aquesta és la línia d’actuació del Govern pel que a l’anomenat
decret de trilingüisme, un plantejament que de totes maneres no
crec que li vengui de nou o que el pugui trobar difús, perquè la
veritat és que a les actes de les sessions parlamentàries de
l’anterior legislatura varen discutir prou temps sobre aquest
particular, des que vostès varen impulsar el decret de
trilingüisme; és a dir, es podia consultar el Diari de Sessions.

Per altra banda, ja en relació amb altres qüestions sobre la
llengua plantejades en aquesta interpelAlació, la Conselleria
d’Educació i Cultura va reprendre el procés de normalització
lingüística. En matèria de política lingüística només hem
presentat, encara no tenim el pla d’actuació, vull dir que
preparam un pla estratègic en el qual colAlaboren totes les
direccions generals, i que tendrem l’oportunitat de presentar a
finals del mes d’octubre, i de moment el que hem fet és
anunciar una sèrie de directrius, una sèrie de voluntats per
reprendre el procés de normalització lingüística i recuperar-lo
del punt d’estancament en què ha estat immers durant la
passada legislatura.

És una responsabilitat que per llei tenim assignada i no
tenim cap intenció d’eludir-la. El que sí volem evitar és entrar
en una dinàmica de conflicte, d’enfrontament lingüístic, que
l’únic que fa és incrementar aquest desequilibri en clar
detriment de la llengua, la qual al dia d’avui, encara, per motius
històrics sobradament coneguts, polítics, socioeconòmics i
demogràfics, doncs es troba en evident desavantatge. Volem
evitar un retrocés, volem evitar la pèrdua gradual d’identitat
cultural i de cohesió social, simplement observant la Llei de
normalització lingüística i el denominat decret de mínims,
garants de l’ús normal i correcte de la llengua catalana i de la
llengua castellana.

En aquest sentit, la Conselleria d’Educació i Cultura
planteja un conjunt d’accions de promoció de l’ús social del
català, iniciatives que, si bé no tenen incidència directa en el
món educatiu, sí influeixen a l’entorn social i extraescolar de
l’alumne. Per això, i a través de la Direcció General de Política
Lingüística, està previst, com ja vàrem declarar, de fer el
Consell Social de la Llengua Catalana, el qual vostès varen
mantenir en suspens o sense funcionar quatre anys; reprendre
la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística; establir
contactes i acords amb els diferents responsables insulars de
política lingüística i d’altres àmbits lingüístics, i reforçar el Pla
coordinador de normalització lingüística amb els municipis
illencs. Per altra banda, continuar amb l’increment i l’oferta de
cursos de català en colAlaboració amb sindicats, ONG,
associacions de pares i mares, d’alumnes, consolats; crear
també cursos específics per a determinats colAlectius i elaborar
un nou material d’acollida lingüística, entre d’altres iniciatives.

Per tant, i per acabar, crec que tant les línies d’actuació
d’Educació i Cultura, relatives a la normalització lingüística,
com la decisió de congelar l’aplicació del decret de trilingüisme
i, insisteix, promoure una alternativa més justa i equilibrada,
incidiran positivament en el compliment dels objectius
d’aquesta conselleria, la qual pretén fer de la qualitat i de la
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igualtat d’oportunitats les senyes identitàries del sistema
educatiu de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Per fixar posicions i per un
temps de cinc minuts, tenen la paraula aquells grups que la
demanin. Pel Grup Parlamentari Mixt, té, la Sra. Marí, la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, observ, encara no
sé si amb goig o amb preocupació, que el Partit Popular
comença a interessar-se de manera molt directa i punyent en la
qüestió de la política lingüística. Teòricament, la interpelAlació
del Partit Popular era sobre política educativa del Govern, però
pràcticament l’eix central de la intervenció ha estat la política
lingüística. Durant els darrers quatre anys, el PP, el govern de
la nostra comunitat autònoma va dur a terme una política
lingüística consistent a no fer res, perquè així la llengua que es
troba en una situació més precària, la nostra, el català, anàs
reculant. Per això, varen buidar de contingut la Direcció
General de Política Lingüística i per això desplegaren el decret
de trilingüisme, fortament contestat des de tots els sectors de la
comunitat educativa, com vostè coneix bé, de primera mà, Sra.
Consellera.

Però nosaltres, per a Eivissa pel Canvi, és ben clar que la
llengua que necessita més suport per part de l’administració és
aquella que es troba en una situació més precària, i no s’hi val
dir que cadascú faci el que vulgui, el que bonament pugui,
amagant-se sota un pretès liberalisme lingüístic, perquè, com
apunta el professor Xavier Salas i Martín a la Universitat de
Columbia, els béns comuns no poden deixar-se a l’atzar, i la
llengua pròpia és un bé comú indiscutible. Per això entenem
que el govern ha de treballar per allò que marca la legislació
vigent, perquè es faci efectiu el ple coneixement de les dues
llengües oficials per part de tot l’alumnat de les Illes Balears.
I des del nostre punt de vista és ben clar que amb la política
lingüística del PP a l’educació, aquest objectiu fonamental no
s’estava aconseguint.

Que els nostres infants han d’aprendre també l’anglès, la
principal llengua de comunicació internacional des de fa molt
temps, és més que evident; però no han d’aprendre l’anglès a
costa de desaprendre el català, llengua oficial, juntament amb
el castellà, i pròpia en exclusiva de la comunitat autònoma,
segons estableix el nostre marc legal. Per això, una bona
combinació del decret de mínims del 1997, amb el mínim del
50% de l’ensenyament vehicular en llengua catalana, tot
potenciant les seccions europees, d’acord amb els criteris de
cada claustre, i amb la disponibilitat de cada centre, pot ser una
bona sortida; qualsevol altra distribució anirà en detriment de
la competència de l’alumnat en llengua catalana. I l’objectiu,
repeteix, és que s’acompleixi la llei i que al final tot l’alumnat
conegui i domini les dues llengües, i amb la política educativa
del PP això no era possible.

I no ho oblidem mai, Sra. Consellera, els alumnes que
acabin la seva educació obligatòria sense un bon coneixement
del català estaran en inferioritat de condicions en relació amb
els que sí dominen bé la nostra llengua. Volem que tothom
sàpiga bé el català perquè som solidaris i perquè volem que
tothom, hagi nascut on hagi nascut, tengui les mateixes
oportunitats de prosperar dins la nostra societat.

Finalment, i per acabar, sembla que el PP estigui només
preocupat per la qüestió lingüística i que aquesta generi una
mena d’ansietat social que jo, de veritat, no puc detectar per
enlloc, no sé si a Mallorca la gent està esveradíssima per la
política lingüística del Govern, a Eivissa, francament, estam
molt més preocupats per la manca d’infraestructures
educatives. Hem acollit una població immigrada
nombrosíssima durant aquests darrers anys i ens hem quedat
sense les escoles necessàries. Tenim els grups plens a vessar i
és difícil situar els alAlots als centres educatius, per manca de
places. Hem de construir immediatament dos centres de
primària a Vila, un a Sant Antoni, i el nou centre de secundària
a Santa Eulàlia, per poder cobrir mínimament les nostres
necessitats. El govern del PP va deixar uns dèficits molt
importants en educació i ara, Sra. Consellera, el Govern ha de
posar fil a l’agulla i començar per tal de rectificar-los.

Per això seria molt d’agrair que en aquest Parlament
parlàssim d’allò que efectivament preocupa la gent i féssim de
manera de resoldre els seus problemes i no de crear-ne
artificialment de nous que no existeixen en el si de la societat
de les Illes, com ara aquest anticatalanisme que al cap i a la fi
tan malament li va al PP de la perifèria, però tants rèdits li dóna
al centre de la península ibèrica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, vol intervenir algú? El Sr. Vicens té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies Presidenta, senyores i senyors diputats. El Grup
d’Unió Mallorquina no parlarem de rumors, no parlarem de
sentir a dir ni de comentaris de carrers, parlarem d’una cosa
que a nosaltres ens importa i molt, avui es parlarà també, avui
aquí, de temes de terrorisme, jo crec que tots els grups, tots,
estarem d’acord que són temes d’unitat de partit, temes amb els
quals no hi hem de jugar i temes bàsics i estratègics de la nostra
terra. Per al grup nacionalista, per al Grup d’Unió Mallorquina
els temes de la llengua són també temes bàsics, són també
temes amb els quals no s’hi pot jugar, són també temes en què
totes les forces polítiques han de fer pinya i hi han d’estar units.

Partim també d’un principi bàsic que és que la llengua que
avui en dia té problemes d’ús, té problemes de debilitat és la
llengua catalana, el mallorquí és el català de Mallorca, aquesta
és la realitat, problemes en el carrer. Cada vegada és més difícil
que puguis anar a un restaurant, a un bar, a un gran magatzem,
o que fins i tot forces de l’Estat te puguin no només entendre
sinó atendre en la teva llengua. Per tant, avui aquí demanaria
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als membres de la cambra que no fessin demagògia, que no es
creàs conflicte, que no s’utilitzi la llengua per tirar-nos els
pedaços bruts uns als altres.

Un altre principi que m’agradaria que tots hi coincidíssim
és qualque cosa tan simple com és la legalitat, la legalitat. I en
política lingüística hi ha hagut una gran llei, que és la Llei de
normalització lingüística, i també l’anomenat decret de mínims
que, a més, és fet en temps del Partit Popular; idò jo demanaria
que s’acomplís la llei, qualque tan evident com és acomplir la
llei. Aquesta llei deia, aquest decret deia que el català havia de
ser la llengua vehicular, que l’ús havia de ser progressiu, que
s’havia d’assegurar l’ús progressiu, i vull recordar que
progressar vol dir anar endavant, fer passes endavant, no
endarrera, endavant, no endarrera. A més, parlava de donar els
mitjans necessaris perquè la realitat al carrer fos un ús normal
d’aquest idioma i donar les mesures adequades perquè,
progressivament, una altra vegada, cap endavant, tots els
centres d’ensenyament hi poguessin fer feina, tots, no uns, tots.

Per tant, demanam que aquest “incardinament” del Decret
97 amb la Llei de normalització lingüística i amb el decret de
mínims hi ha unes coses que no acaben d’”incardinar”, i és el
que demanam Unió Mallorquina que es faci. Així com es
preveia al decret de mínims un 50% de l’ensenyament de les
assignatures en català, en el decret del 2006 es dóna una passa
enrera, i això ja ho vam dir. I és el que s’ha d’arreglar,
progressivament endavant, l’ús endavant, no endarrera, i això,
una cosa tan raonable com és això, que s’acompleixin les lleis,
però no les lleis d’Unió Mallorquina o la llei d’Esquerra
Republicana o la llei del PP, no, no, les lleis, les que han fet els
distints governs, els distints moments, que ens pareixen bones
i reafirmam.

Per tant, amb aquest detall, que per a nosaltres és molt
important, adequació al decret Fiol, o com li vulguin dir, a la
normativa, i això no és que ho digui el representant d’Unió
Mallorquina, o sigui, quan va passar pel Consell Consultiu hi
va haver un vot particular d’un magistrat o d’un membre del
Consell Consultiu molt ben documentat que ja ens feia una
advertència; també ho han dit els membres del Consell Escolar.
Però bé, nosaltres el que demanaríem és que s’acompleixi la
llei; també per part nostra volem deixar molt clar que l’anglès
avui és també utilíssim, i jo diria imprescindible, en els països
nòrdics tothom, tothom parla anglès, i els alumnes parlen
anglès com una altra llengua. Per tant, anglès sí, passes
endarrera, català, no.

Torn fer una crida que no s’utilitzi, jo tremol cada vegada
que parlam de llengua perquè es vol, moltes vegades de manera
tendenciosa, utilitzar la llengua per entrar en conflictes, que si
has sentit un comentari, que si un surt pel diari, etcètera, però
nosaltres, crec que hauria de ser per tot, és una matèria molt
sensible, el català per a nosaltres és un tema estratègic, és un
tema amb el qual no s’hi pot jugar, no és un mer vehicle
d’entendre-nos uns amb els altres, és molt més que això, és una
senya d’identitat del nostre poble i per tant aquest trilingüisme
sí, passes endarrera de la llengua catalana no, però recursos. És
molt fàcil fer lleis i que al final és omplir paper, si no es donen
recursos, si no hi ha una aposta amb el professorat preparat,
amb llibres, amb recursos materials, etcètera, no hi haurà ni
ensenyament del català, ni, sobretot, ensenyament de l’anglès,

això no es pot improvisar amb dos mesos. I a més, demanaríem
que fos integral, integral, perquè si aprendre anglès és bo,
supòs que és bo que tothom aprengui anglès, no només un
colAlegi, no només uns alumnes; si és bo, supòs que és bo per
a tots, i a nosaltres, Unió Mallorquina, ens agradaria que tots,
tots els centres, tots els alumnes poguessin accedir a aprendre
anglès, perquè si és bo ha de ser bo per a tots.

O sigui trilingüisme sí, integral; no fer d’aquests temes
conflictes; prioritzar l’educació i, també s’ha dit però és bo
repetir-ho, hi ha altres problemes, hi ha altres problemes dins
el món escolar, el fracàs escolar, que afecta directament els
ciutadans, avui, justament aquests dies, la gent comença a
escola, nous equipaments, recursos docents, etcètera. Això
també és un tema que se n’ha de parlar i, en definitiva, el Grup
d’Unió Mallorquina aposta per la qualitat d’ensenyament, que
sigui amb aquest model trilingüe, però ni una passa enrera en
la matèria d’ensenyament de la nostra llengua, del català.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC,
té la paraula el Sr. Barceló, Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Respecte del tema del català, la qüestió del català, jo
crec que en els darrers mesos s’han anunciat, s’han començat
algunes mesures i se n’han anunciades d’altres que són les que
efectivament posen el català en una via de racionalitat.
L’interpelAlant ha dit que durant la legislatura anterior el català
havia entrat en una via de racionalitat, jo crec que hi ha molta
gent que no hi estaria d’acord, jo crec que dels milers de
persones que varen sortir al carrer a la darrera Diada per la
Llengua, el mes d’abril, el mes de maig, si es fes una enquesta
entre aquelles persones no n’hi hauria cap ni una que cregués
que el català s’havia posat en una via de racionalitat. Jo crec
que amb això que ara hem començat a fer i amb això que ara
hem començat a anunciar, efectivament sí que començar a
posar el català, la política lingüística i la defensa del català en
una via de racionalitat.

L’interpelAlant s’ha referit a moltes coses sobre les quals se
suposa que hauríem de fixar posició en el temps de cinc minuts,
per tant ho faré telegràficament i el més ràpid que pugui. La
primera qüestió, alguna de les més rellevants, és la qüestió dels
nivells B i C de català. La qüestió del B i C de català, equiparar
el B a la secundària, equiparar el C al batxiller, en el moment
que es va fer nosaltres no hi vàrem estar d’acord. No hi vàrem
estar d’acord per un motiu, això seria raonable, seria normal,
seria lògic en un país normal, és a dir, en un país en què la seva
llengua pròpia es pogués ensenyar en els centres d’ensenyament
de manera que es garantís que els estudiants de secundària
tenguessin un nivell adequat per allò que entenem per al nivell
C, i els alumnes de batxiller tenguessin un nivell adequat per al
nivell C; però això, dissortadament, degut a les mancances, a la
situació de precarietat en què es troba el català en el nostre
país, no és possible, i per tant resulta que fer aquesta
equiparació equival a rebaixar els requisits de nivell C i D,
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perdonau, de nivell B i C, amb la consegüent disminució de les
garanties de presència del català. I per tant nosaltres pensam
que això serà possible, aquesta equiparació, quan la salut de
l’ensenyament del català en els nostres centres realment faci
que aquesta equiparació sigui real, sigui adequada.

Consell Social de la Llengua. M’ha cridat l’atenció que
l’interpelAlant digués que li pareixia malament que es reunís.
Nosaltres tot allò que sigui participació ens pareix bé i sobretot
en una qüestió com la salut de la llengua catalana, la qual
requereix el màxim consens social i la presència d’entitats
socials, amb el compromís per a la llengua, ens pareixerà bé.
Per tant, no només ens pareix bé a nosaltres sinó que ens pareix
just i necessari que es potenciï, que es posi en marxa, i en
qualsevol cas el que no entenem és el que hi havia fins ara, que
existís però que no es convocàs; que existeixi però que no es
convoqui és una incoherència, equival a tenir una cosa morta,
inexistent, una espècie de fantasma.

Sobre la qüestió de lliure elecció de llengua, l’interpelAlant
ha dit allò que amb tota la rotunditat ells defensen la lliure
elecció de llengua. Jo crec que des del BLOC hem de dir que
nosaltres amb tota la mateixa rotunditat hem de defensar el
nostre compromís amb la defensa del català com a llengua
vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears. I això és així per
molts de motius, perquè és la llengua pròpia i perquè la situació
d’inferioritat en què es troba fa urgent que sigui la llengua
vehicular de l’ensenyament, per garantir-ne la seva pervivència
i per fer que sigui realment l’element cohesionador, l’element
identitari fonamental d’aquest país. Per tant, que totes les
persones, venguin d’allà on venguin, sentin aquesta llengua
com a seva i en puguin fer un element d’identificació amb el
país. Per tant, català com a llengua vehicular de l’ensenyament.

Respecte de la qüestió del trilingüisme, ha estat la que més
espai ha ocupat. Nosaltres pensam que en aquell moment que
va sortir el Decret de trilingüisme ja ens hi vàrem manifestar en
contra per un seguit de motius. El Decret de trilingüisme
nosaltres vàrem dir per què serveix i per què no serveix i per
allò per al que sí serveix és per minvar, per reduir la presència
del català com a llengua vehicular de l’ensenyament. Per a això
sí que servia, a més hi servia de manera ben deliberada. I en
canvi per a allò que no serveix és per complir el seu objectiu
manifest i que no és altre que garantir la competència dels
nostres estudiants en les llengües estrangeres. Si mirau la
resolució, la resolució de la setmana passada congelant
l’aplicació del Decret de trilingüisme, tendreu una bona mostra
de com es feien les coses. És a dir, es concedia a centres que no
complien les mateixes condicions del Decret 52/2006, centres
que per a habilitació del professorat no complien les
condicions. I aquesta concessió a uns 50 centres nous no anava
acompanyada de cap partida per millorar la formació del
professorat, per millorar la formació dels auxiliars de conversa,
cosa que hagués estat necessària segons el mateix Decret
52/2006.

Per tant, nosaltres no pensam que hi hagi d’haver una
congelació..., nosaltres aplaudim aquesta congelació. El que ara
volem és el seu canvi per un altre decret, per un altre decret que
garanteixi anglès per a tothom i anglès per a tothom. Primer
anglès que no vagi en detriment del català i que era el que feia
el Decret de trilingüisme. Segon, anglès que sigui per a tots, no

que sigui per a unes escoles que s’hi puguin acollir i d’aquesta
manera aprofundeixi la diferència de qualitat o de tipus
d’ensenyament entre unes escoles i les altres. I tercer, anglès
amb garanties i recursos, perquè, com demostra aquesta
resolució, tal i com s’estava aplicant aquest trilingüisme no era
anglès amb garanties i recursos, no era l’anglès per a tothom
que nosaltres volem. 

En resum, nosaltres volem anglès per a tothom, (...) de
l’ensenyament de les llengües així ho requereix, us ho diu un
professor de llengües de secundària que ho coneix. I volem
català com a llengua vehicular de l’ensenyament en el nostre
país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, quina sort que el
Partit Popular s’amoïni ara per una cosa..., he llegit amb molta
atenció la justificació de la seva interpelAlació i deia el Sr. Fiol
que estava molt amoïnat perquè aquestes coses confoses que
estaven passant. He tingut l’oportunitat de discutir molt sobre
aquests temes aquests darrers anys amb el Sr. Fiol i resulta ser
que precisament una de les grans crítiques que li hem pogut fer
amb tota la certesa, em sembla a mi, ha estat que ha fet de la
normalització lingüística i de l’ensenyament de les llengües
estrangeres un territori d’enfrontament i inequitat sobretot, que
ha provocat un enfrontament entre totes les instàncies del món
educatiu, i no només del món educatiu, sinó també de les
famílies.

Jo tampoc no tenc temps de contestar ni de prendre posició
de totes les coses que ha dit el Sr. Conseller, però em centraré
en dues o tres que a mi em semblen especialment significatives.
Li vull dir, Sra. Consellera, que en aquests quatre anys que hem
estat a l’oposició, el Grup Socialista s’ha preocupat
especialment per fer de l’equitat i de la qualitat de tota l’escola
pública un dels seus eixos de treball. Per tant, totes aquestes
mesures i propostes que fa des de la Direcció General de
Política Lingüística, però també les mesures com aquesta
resolució de dia 15, són adients en el sentit que el valor últim
que la suporta és precisament assegurar aquesta equitat i, per
tant, la igualtat d’oportunitats de tots els nins i nines de les Illes
Balears.

El Sr. Fiol s’ha referit a tres qüestions, jo faré també una
cosa general. Ha dit que no li agradava que tornéssim a posar
en marxa el Consell Social de la Llengua Catalana i a sobre ha
basat tota la seva argumentació dient: “compleixin la llei”.
Resulta que el Consell Social de la Llengua Catalana el que vol
és el compliment de la llei, perquè per exemple té l’obligació
de fer el Pla de normalització lingüística, ho diu la Llei de
normalització lingüística, té l’obligació de fer el mapa
sociolingüístic, que també estableix la Llei de normalització
lingüística. Llavors de què estem parlant? Que es compleixi la
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llei o que no es compleixi? Si vostè està posant en marxa...,
engegant coses que s’han aturat, conculcant la llei. 

I parlant de conculcar la llei, recordo perfectament quan el
Sr. Fiol ens va argumentar el Decret d’elecció de llengua. En
aquell moment la seva argumentació fonamental,
desafortunadament, espero que ara es canviï, mai no he pogut
discutir el fons pedagògic de les mesures que ha posat en marxa
la Conselleria d’Educació, totes eren qüestions polítiques que
obviaven la qüestió pedagògica. A mi em sembla que això no
pot ser mai. Concretament el Decret d’elecció de la llengua del
primer ensenyament, el motiu que va argumentar sempre la
conselleria va ser dir: “es conculquen els drets dels pares a triar
la llengua del primer ensenyament dels seus fills”. I jo li vaig
preguntar reiteradament al Sr. Conseller de llavors que em
digués per favor en quins casos s’ha fet això perquè el que fa
aquest decret és precisament conculcar la Llei de normalització
lingüística. La Llei de normalització lingüística determina
taxativament que no hi pot haver segregació per motiu de
llengua a les aules dels nins. Naturalment, això no estava
previst en el decret, però la realitat que aquesta diputada ha vist
amb els seus propis ulls és que a tots els colAlegis hi havia
segregació a les aules per motiu de llengua aplicant aquest
decret que conculca; per tant li prego, Sra. Consellera, que s’ho
miri vostè molt bé. El que estam fent és per un decret conculcar
una llei general.

Ara parlaré del Decret de trilingüisme. El Decret de
trilingüisme, diu el Sr. Fiol que vostè té la responsabilitat a
partir d’aquests tres mesos, només els primers tres mesos no
tindríem pressupost, vostè faci pressupost per a l’any 2008 i
podrem posar en marxa el decret. Com és això? Si resulta que
la partida de formació del professorat, la 421K, va desaparèixer
l’any passat del pressupost, desaparèixer i es va incloure a una
altra partida, que casualment va baixar un 2%. Però la partida
d’augment del professorat, aquesta va baixar un 1,47%. Com
és això? Feim un decret, el volem posar en marxa a 50 centres
nous i resulta ser que a primer de curs no tenim ni un duro i
hem baixat les partides un 2% i un 1,47%. Un decret que era
mentida i era fum com tot, mentida i fum.

Acab. Només li vull dir, Sra. Consellera, que mentre vostè
continuï treballant per complir la llei, per assegurar la igualtat
d’oportunitats i, per tant, per fer que tots els nostres nins
tenguin la millor educació, vostè estarà complint amb la seva
responsabilitat i sabrà contestar, com ha sabut, totes les
preguntes que li facin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Per replicar i per un temps de
cinc minuts té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, jo en primer lloc vull lamentar que tornam a un
temps que a mi m’agradaria que s’hagués esvaït, una
interpelAlació du la resposta escrita, una interpelAlació és una
intervenció genèrica sobre un tema i allà on sorgeixen molts de

temes. I vostè, com que du la intervenció escrita i com que no
té una bola de vidre, que jo sàpiga, per saber el que jo diré a la
tribuna, el dia de la interpelAlació em conta coses que la majoria
no tenen res a veure amb el fons de la meva interpelAlació. És
veritat que m’ha parlat del Decret de trilingüisme, m’ha llegit
tota la doctrina sobre el Decret de trilingüisme, jo no entraré a
discutir-la. Jo la convit perquè facem les coses d’una altra
manera, ens diguem les coses tal com les veim. 

Jo vull dir clarament que crec que el Decret de trilingüisme
es pot modificar, s’ha de modificar segurament, s’ha
d’universalitzar i ha de servir perquè els alumnes parlin anglès,
aprenguin anglès i perquè es reequilibri l’ús de la llengua
catalana dins les escoles. Aquí no ens podem enganar, aquí no
podem fer la demagògia de pujar tots aquí a dir “volem que tots
facin anglès, però que no pateixi el català”. Però si hi ha
immersió lingüística en el 90% de centres, com volen fer anglès
sense llevar català? Però que estan dient? Diuen coses de cara
a la galeria, perquè està bé dir-les, perquè és políticament
correcte dir-ho, però són autèntiques falsedats. Si volem fer el
Decret de trilingüisme, si volem que els alumnes parlin anglès,
hem de redistribuir els usos de la llengua dins els centres, en
cas contrari és absolutament impossible. La majoria de centres
han fet un ús de l’article 11, del Decret de mínims, un article
pensat com a excepcionalitat d’immersió lingüística, n’han fet
un ús generalitzat i han fet projecte lingüístic de centre en
català al 90 o 95% de centres. I pot estar bé com a concepte
genèric, però naturalment xoca quan deim que també volem
que aprenguin anglès. I quan aprendrem anglès? No és
possible. Facem aquesta reflexió, jo estic disposat a fer-la sense
retreure res a ningú. Però, per favor, no ens enganem a
nosaltres mateixos aquí pujant a la tribuna i contant-nos
milongas, com deim en bon mallorquí. Això està mal plantejat
i hem de fer una revisió d’aquest concepte.

Vostè ha pujat aquí i naturalment no m’ha contestat a res
del que jo li he demanat. Naturalment, això és una bassa d’oli,
la Sra. (...), no sabem si l’anomenaran o no, el COFUC
funciona sense saber qui el dirigeix, ni els del BLOC n’han
parlat que són els interessats, ni els del BLOC n’han parlat
d’aquest assumpte, perquè hem de passar de puntetes per
damunt perquè el Sr. Antich ens va replegar a tots i “firmes!”.
No era mal lloc La Llonja per reunir aquest conjunt de Govern,
ho pensava ahir vespre quan veia els informatius i vaig pensar
que s’ha de saber molt de psicoanàlisi per entrar a la mentalitat
de la persona que se li ha acudit fer una reunió d’aquest govern
de sis colors a La Llonja, lloc de mercaders, lloc d’intercanvi
de negoci i lloc des del qual es posa en marxa el nou projecte
i el Sr. Antich els diu “¡firmes!”...

(Aplaudiments)

... I aquí el que es mogui no surt a la foto, ni (...) que he
citat abans, ni (...), res silencio que se rueda.

Jo lament que pugin aquí a fer doctrina, jo l’accept, sé molt
bé, Sra. Presidenta, el paper que correspon a l’oposició i
l’intentarem fer amb la màxima dignitat. Però creguin-me, surt
decebut d’aquesta interpelAlació perquè he fet comptes d’una
cosa, no farà res vostè. És a dir, jo ja he arribat a aquesta
conclusió que vostè no farà res. En tema d’anglès de moment
zero, ja li he dit que hem jugat el primer quart del partit i zero.
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És a dir, quants nins més aprendran anglès aquest curs aquesta
quarta part del seu mandat?, zero, cap. Aquesta és la realitat de
les coses, més enllà que trobem o no trobem finançament. Ara
que entra el conseller d’Hisenda, sempre li dirà que no el
conseller d’Hisenda, però vostè ha d’insistir, aconsegueixi
recursos per als seus projectes. Ha de lluitar aquestes coses
perquè en cas contrari els projectes no avançaran. Aquí l’únic
que està content -permeti’m la broma, Sr. Conseller d’Hisenda-
del que vostè va fer dissabte de paralitzar el Decret de
trilingüisme és el conseller d’Hisenda, ell està content perquè
diu “aquí ja hem salvat 2 milions d’euros que havíem de posar
per al curs que ve”. Aquesta és la realitat de les coses, però
vostè ha d’insistir i ha de defensar aquesta barraca perquè si no
la defensa vostè no la defensarà ningú.

Jo he d’acabar, el temps que em pertoca s’ha passat. Vull
insistir que nosaltres en aquesta qüestió estam disposats a
parlar, estam disposats a parlar, però sense demagògies i sense
falsedats. Hi ha un tema d’immersió lingüística a la majoria de
centres i si volem fer trilingüisme hem de revisar aquest
concepte, pesi a qui pesi i naturalment ens tenen a nosaltres
completament disposats, modestament, des de la responsabilitat
que ens ha tocat en aquests moments, a cooperar.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Per contrarèplica la Sra. Consellera té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Senyores i senyors diputats. Vostè diu que no he parlat de
res o que ho duia escrit, jo sabia que vostè parlaria de
trilingüisme i evidentment duia la interpelAlació, perquè a la
interpelAlació jo sols podia parlar de trilingüisme perquè és
l’únic plantejament que havíem fet a la resolució que va sortir,
ja li ho he dit abans. No és que no em preocupin els temes
lingüístics, la qüestió és que m’he preocupat d’altres coses i
vostè em parla del partit, que ja s’ha exhaurit un any de
legislatura. 

No es preocupi, ja demanaré al Sr. Manera més doblers dels
que vostè havia pressupostat perquè la veritat és que els que
vostè havia pressupostat només servien per a un parell de
centres, estava creant una doble xarxa de centres, amb unes
plaques molt boniques que distingien centres A i centres B.
Nosaltres el que volem és que tots els centres i tots els nins
puguin aprendre anglès. Ara li ho explicaré. No vull dir
milongas, i per això diré una qüestió rera l’altra.

El decret que vostè va presentar parlava d’equitat, que havia
de garantir una igualtat d’oportunitats, una qualitat. Amb tot
això estam d’acord. Però a la pràctica no era cert, es basava en
una mena de concurs, amb manca de garanties d’objectivitat,
com el sistema per a la selecció del centre, a través d’una
comissió formada per membres de lliure designació... sí, de

caire més polític que tècnic i que no incloïa cap component
específic relacionat amb llengües estrangeres.

En segon lloc, jo també som professora de llengua, en
aquest cas de llengua castellana i trob que és un error donar un
tractament horari idèntic a les tres llengües, ignorant que ni els
objectius a assolir, ni les funcions, ni els usos de les tres
llengües són els mateixos, tant a nivell de normativa curricular
com a nivell social o professional. Una llengua estrangera no
pot ser tractada igual que dues llengües oficials. Si molts de
lingüistes plantegen que el bilingüisme no existeix, no vull
pensar què dirien d’aquest poc apropiat terme de trilingüisme.
L’equip de l’anterior govern tampoc no va tenir present la
realitat multilingüe dels centres, ni la necessitat d’integrar la
llengua amb la llengua del territori als alumnes immigrants.
Una falta de previsió que invalida l’aplicació del decret. A més,
vostès tenien el costum d’implantar projectes sense l’avaluació
dels seus resultats. Nosaltres ara ho farem, veurem què passa en
aquests 27 centres, que els considerarem com a pilots.

En tercer lloc, l’aplicació del decret era inviable, no ens
quedava altre remei que congelar-lo per la senzilla raó que no
hi ha professorat, ni recursos humans disponibles. Ara sembla
que tot el professorat té una competència en anglès, sí, d’acord,
podríem fer una enquesta popular, serà el pròxim que faci, una
enquesta al professorat per veure quina competència d’anglès
tenen. Evidentment recursos econòmics per fer front a la
formació del professorat no n’hi havia, ni mitjans didàctics. El
cost aproximat dels 27 centres adherits és d’1.459.360 euros,
sense comptar les estades a l’estranger de 50 professors i
coordinadors, ni tampoc els cursos de 40 professors dels CEP.
El decret en aquest sentit romp una vegada més amb el principi
d’equitat, ja que els que tenen més recursos tenen més
possibilitats d’adherir-se al programa que la resta, confirmant
que es va posar en marxa sense preveure la discriminació que
de fet havia provocat i que provocaria si no l’haguéssim aturat.
La norma que vostès varen impulsar també va crear
expectatives a l’opinió pública i a la ciutadania, però al darrera
no hi havia res. És impossible l’aplicació generalitzada, no hi
ha un sentit pedagògic, s’exclouen amples sectors de la
població i -insistesc- s’incomplien les normes bàsiques en
matèria de llengua catalana, entre d’altres.

Bé, per què servien aquestes plaques i que ara no sé què fer-
ne? Propaganda, classificació de centres per categories? Per
què no va aportar la quantitat que corresponia la comunitat
autònoma del conveni amb el Ministeri d’Educació, Programa
de suport a l’ensenyament i aprenentatge de llengües
estrangera? Només havien de posar una partida, aquí hi havia
doblers, per què no la varen posar? D’això en parlarem un altre
dia, ja hi haurà ocasió de tractar el tema del conveni sense
aportació de la corresponent partida econòmica.

Clar, a tots ens agradaria implantar un sistema de
competència lingüística en una tercera llengua. Ningú no ho
nega, en això tots hi estam d’acord. Però també és clar que es
varen precipitar, varen impulsar un programa de cara a la
galeria que va provocar desequilibris. No es preocupin,
nosaltres presentarem un projecte i ho presentarem ben prest.
Tal vegada hem perdut el zero, però podem remuntar, jo crec
que encara podem remuntar, duim dos mesos. I farem un model
d’implantació progressiva, i progressiva no vol dir primer uns
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centres i després els que no tenen possibilitats, sinó en tot cas
per nivells. El nivell progressiu ha de ser global, sense presses,
de manera coordinada amb el sector educatiu.

Bé, respecte d’altres qüestions, després ha parlat de
psicoanàlisi, de doctrina, desviament... Miri, m’ha dit que no
faré res, jo estic segura que faré molt, estic ben tranquilAla. Em
preocupa molt el tema del fracàs escolar, estam en disposició
de presentar un pla de quatre anys, amb accions molt concretes,
amb la participació de la comunitat educativa. I respecte de la
seva preocupació pel COFUC, no es preocupi, la setmana que
ve es constitueix el consell de direcció i es nomenarà la nova
gerent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

A continuació passarem al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1541/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
memòria del 10è aniversari del segrest i assassinat del
regidor del Partit Popular Miguel Ángel Blanco.

En primer lloc hi ha la presentada per part del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la memòria del 10è aniversari
del segrest i assassinat del regidor del Partit Popular Miguel
Ángel Blanco. Té la paraula per defensar la proposició de llei
el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta és una proposició no de llei que lamentablement ve a
un moment segurament (...) perquè volia commemorar el desè
aniversari d’una tragèdia que es va produir fa deu anys, el mes
de juliol passat. Vàrem intentar a través de reunions amb els
portaveus poder consensuar un text per presentar als plenaris
que hi va haver el juliol una proposta de tots els grups per
unanimitat per commemorar el desè aniversari del segrest i
assassinat del regidor del País Basc Miguel Ángel Blanco.
Lamentablement no va ser possible, després d’una reunió dels
diferents portaveus, poder consensuar aquest text, malgrat els
esforços des del Partit Popular, matisant i corregint alguns dels
aspectes que figuraven en el text originari d’aquesta declaració
d’intencions sotmesa a la consideració del Parlament.

En qualsevol cas, per via de la proposició no de llei, ara ja
en el mes de setembre, se’ns dóna l’oportunitat de tornar
insistir en la necessitat de commemorar aquest trist
esdeveniment, des de la solidaritat d’aquest parlament de les
Illes Balears, manifestant mostres d’estima i record cap a aquell
regidor assassinat, així com totes les víctimes assassinades per
la banda terrorista ETA. I a més, volíem mitjançant aquesta
proposició no de llei no només mostrar aquesta estima i aquest
record, sinó també reviure un esperit que en aquells moments
va sorgir ara fa deu anys, conegut com l’esperit d’Ermua,

esperit traduït en un moviment espontani del poble, de la gent,
de solidaritat amb les víctimes, però també i sobretot de
necessitat d’una acció unitària i ferma de tots els demòcrates
contra l’amenaça que representa l’actuació de la banda
terrorista ETA. 

Varen ser milions i milions els espanyols que ara fa deu
anys es varen manifestar a la pràctica totalitat de ciutats
espanyoles, demanant als seus polítics, a les seves classes
dirigents, aquesta unitat en la lluita contra el terrorisme. També
en aquesta proposició no de llei a l’hora de recordar aquest
esperit d’Ermua parlam també de la necessitat de tornar
reafirmar el compromís de tots els polítics, de tots els dirigents
de continuar, faig un especial esment al verb “continuar”, així
se’ns va demanar des dels grups parlamentaris. Continuar, idò,
amb aquesta lluita des de la unitat i dins els marges de l’estat de
dret, contra l’amenaça terrorista per garantir la llibertat de tots
els ciutadans espanyols.

Avui idò, deu anys després d’aquell tràgic assassinat, deu
anys després del naixement d’aquest esperit lliure i espontani,
anomenat esperit d’Ermua, és cert també que noves ombres
cauen sobre la llibertat del conjunt de la societat espanyola i
especialment al País Basc. La ruptura de la treva per part de la
banda terrorista ETA, l’atemptat que prest farà un any a la
terminal de Barajas a Madrid amb la mort de dues persones
immigrants i els darrers atemptats recents, fan que tots
tenguem, una vegada més, l’amenaça pendent damunt tots
nosaltres. Una vegada més, la llibertat no està garantida
totalment, ni està assegurada totalment al País Basc i a altres
llocs del nostre país.

És per això que avui, juntament amb aquesta estima i record
del jove regidor assassinat, des del Partit Popular demanam
també a la resta de grups parlamentaris representats en aquesta
cambra que, a més d’aquesta estima, del record i de reafirmar-
nos amb l’esperit d’Ermua, continuem apostant per continuar
lluitant des de la unitat i dins els marges de l’estat de dret
contra l’amenaça terrorista.

Per això, avui els demanam el seu vot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Vol algun grup parlamentari
fixar posició? Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament, hem recordat amb dolor els deu anys del vil
assassinat de Miguel Ángel Blanco, regidor del Partit Popular
a Ermua, en mans del grup terrorista ETA. Encara tenim ben
presents a la memòria aquelles hores d’incertesa i l’angoixa
d’una societat que vivia alhora expectant i indignada. Els
terroristes, una vegada més, varen menysprear la vida humana
i acabaren assassinant el jove regidor d’Ermua. Posteriorment,
es va produir un moviment que consideram molt interessant i
que en bona mesura ha trencat el mateix Partit Popular. Va ser
el moviment del consens, el consens necessari per acabar amb
la violència que semblava ser el centre de tots els anhels i de
totes les voluntats. La pau en aquells dies era l’objectiu màxim
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a aconseguir, la gent volia, tots volíem en definitiva que
s’acabés amb al violència terrorista i que el País Basc pogués
viure en pau i en llibertat. De passada, anhelàvem també que la
violència terrorista no afectés la resta de pobles de l’Estat.

Construir la pau implica així mateix respectar la democràcia
i des del nostre punt de vista va ser aleshores que el Partit
Popular va equivocar-se. Va preferir jugar-s’ho tot a la carta
d’aïllar també el nacionalisme basc democràtic, representat per
partit com el Partit Nacionalista Basc o Eusko Alkartasuna. I si
podia ser, tot el nacionalisme que no fos estrictament espanyol,
abans que treballar colze amb colze amb totes les forces
democràtiques per aïllar el terrorisme. El govern Aznar va
fracassar estrepitosament en el seu intent d’acabar amb la
violència terrorista al País Basc i d’eliminar d’una vegada per
totes la banda terrorista ETA des de la llista de grups terroristes
en actiu, una autèntica (...) històrica a la nostra part del món.

No sabem, senyores i senyors diputats, quines noves ombres
cauen sobre la llibertat del conjunt de la societat espanyola en
aquests moments, i tenim, malauradament, algunes ombres
d’elles, com ara la represa de l’activitat terrorista per part
d’ETA, però no crec que n’hi hagi cap de nova, d’ombra, sinó
tot el contrari. En intentar aïllar forces polítiques
democràtiques, el Govern del PP va trair l’esperit d’Ermua, va
pervertir-ne el seu sentit original, ja no es tractava tant
d’aconseguir entre tots els demòcrates acabar amb el
terrorisme, com d’aconseguir afeblir tant com fos possible
també el nacionalisme basc democràtic majoritari a la
comunitat autònoma del País Basc.

Ara, senyores i senyors diputats, el PP està intentant fer una
cosa semblant en aquest parlament. El nostre parlament no va
aprovar una declaració recordant els deu anys de l’assassinat de
Miguel Ángel Blanco, malauradament, perquè no va comptar
amb el consens del Partit Popular. En canvi, sí que va ser
possible consensuar un text a l’Ajuntament de Palma, text que
també hauríem pogut consensuar en aquest parlament si el PP
hagués tengut un mínim de voluntat de fer-ho. Entenem que en
qüestions tan fonamentals com el dret a la vida humana, el
consens sempre hauria de ser prioritari, però el PP ha preferit
utilitzar políticament la lluita contra ETA abans d’arribar a
acords amb la resta de forces polítiques democràtiques. Per
això, senyores i senyors del PP, crec que hauríeu de rectificar
i treballar conjuntament amb tots els partits polítics per
aconseguir la unitat davant el terrorisme i, sobretot, i s’hauria
de distingir en comptes de confondre, el consens contra el
terrorisme va contra això, contra el terrorisme, no contra partits
polítics que des de plantejaments impecablement democràtics
volen un altre estatus per a les seves nacions, en aquest cas
nacions sense estat.

Nosaltres estam radicalment en contra del terrorisme,
passats deu anys sentim encara dolor i ràbia per l’assassinat de
Miguel Ángel Blanco i rebutjam qualsevol mecanisme no
democràtic per influir en la vida política i, precisament per
això, no podem acceptar aquesta proposició que, com es veu
clarament entre línies, criminalitza no només el terrorisme sinó
unes determinades posicions polítiques. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per Unió Mallorquina té la
paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Fa una
estona parlàvem que hi havia temes en els quals els partits
havíem de fer un esforç d’unitat, un esforç comú i, a la vegada,
per no polemitzar. Crec que aquest n’és un, crec que qualsevol
partit d’aquesta cambra subscriuria una condemna sense
palAliatius a tot tipus de terrorisme. Crec també que qualsevol
partit també condemnaria l’assassinat de Miguel Ángel Blanco
i tots els assassinats en la història del terrorisme. 

Si això és així, per què no ho feim? És a dir, si condemnam
el terrorisme, condemnam la violència i ens solidaritzam amb
les víctimes, una cosa tan senzilla com això, jo li demanaria al
Partit Popular però també als altres grups, per què no ho feim?,
per què no ho feim? Així, condemna del terrorisme, condemna
de la violència i solidaritat amb les víctimes, inclòs,
evidentment el Sr. Miguel Ángel Blanco. Si això és tan senzill,
per què no ho feim?

I moltes vegades no ho feim perquè interessa, per exemple,
debilitar el govern central amb les polítiques antiterroristes,
interessa parlar o simplement complir amb els desitjos del partit
a nivell de Madrid o que diguin, no, convé que presentem això;
però, si realment pensam -que jo crec que tots ho pensam-, quin
problema hi ha?, què serà una frase? És igual, si la frase és
contundent i clara, no importa parlar-ne més, no importa parlar-
ne més ni perdre el temps.

Per tant, jo els demanaria que no utilitzem de manera
partidista això, unitat de tots, i els propòs això, una cosa tan
senzilla com aquestes tres paraules que acab de dir, serà breu
però evitarem polèmiques. I deixem de ..., jo crec que si hi ha
un tema on clarament tots hem de donar suport -i mirau que ho
diu un nacionalista mallorquí, eh?-, donar suport al govern
central, governi qui governi, per què?, perquè és qui té més
informació, perquè té serveis d’intelAligència, perquè, a més, ho
fa bé i colAlabora amb França, amb Portugal, etc.; i sobretot no
està a cada moment parlant d’aquest terrorisme d’ETA, perquè
l’únic que feim és propaganda precisament d’aquest grup
d’assassins.

I si hem de continuar amb això, jo demanaria que ens
posàssim un poc al dia, perquè fa quinze dies a Alger, a pocs
cents de quilòmetres hi ha hagut dos atemptats molt sagnants,
a Marroc hi ha molta inestabilitat en tema de terrorisme
islàmic, i nosaltres sembla, bé nosaltres, uns més que els altres,
sembla que només tenim fixació en un determinat terrorisme,
i avui en dia tot això està molt globalitzat. Per tant -acab per no
intentar derivar aquesta qüestió-, torn fer aquesta proposta
clara, senzilla que és lamentar i condemnar l’assassinat de
Miguel Ángel Blanco, una condemna sense cap tipus de
palAliatius al terrorisme, a la violència i donar tota la solidaritat
a les víctimes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel BLOC té la paraula el Sr.
Alorda.



112 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 5 / 18 de setembre del 2007 

 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Començam amb aquesta primera proposició no de llei
de la legislatura sobre Miguel Ángel Blanco, la qual cosa crec
que ens permet començar amb un record noble i fer-ho -crec
que és el repte d’avui-, fer-ho des de la unitat. Tant de bo
puguem aprofitar aquesta oportunitat per enviar el missatge,
com apuntava el Sr. Vicens, que hi ha qüestions que ens
uneixen a tots, com apuntava també el Sr. Flaquer, i no hi ha
dubte que el martiri de Miguel Ángel Blanco i el de tants
d’innocents n’és un cas exemplar, n’és un cas claríssim i, per
tant, hem de fer aquest esforç.

De fet, coincidim amb el portaveu del Partit Popular que va
ser una llàstima que no culminés aquella declaració
institucional del mes de juliol, als deu anys del segrest, tortura
i assassinat del jove regidor, una unanimitat que ens permetia
recuperar aquell esperit d’unitat que tan intensament es va
suscitar en aquell moment, com s’ha reconegut, després
d’aquell macabre serial televisat del calvari i mort de Blanco,
d’aquell emotiu estat d’ànim que a tots ens va amarar d’alguna
manera, d’una barreja de dolor i tristesa, però també de santa
indignació. L’ABC va batejar aquell moment, amb èxit, com
l’esperit d’Ermua. Tanmateix és prou evident que avui té aquest
esperit ben poca empenta. Malauradament, i per dir-ho suau,
crec que té poca vitalitat, i això per molts de motius, però
sobretot pels intents d’apropiació, fins i tot del municipi
d’Ermua, de la paraula, del topònim, i de manipulació
interessada del seu significat i abast.

Però, almenys per part del nostre grup, no voldríem avui
atiar la polèmica, com tampoc no entraré a repartir culpes sobre
el fracàs de la declaració institucional perquè coincidesc amb
allò que ha dit el ponent, que avui el que ens cal és expressar la
unitat de condemna contra el terrorisme i en aquest sentit crec
que hem d’agrair el to i les precisions que ha fet el Sr. Flaquer.

De fet, crec que seria bo, fins i tot, compartir els eixos
bàsics de la lluita antiterrorista. Això és evident que no és així,
estan a moltíssima distància, és fins i tot legítim que hi hagi
diferències quant a la política antiterrorista, però sempre hem
de trobar la manera d’expressar la unitat en la condemna dels
atemptats i en el suport de les víctimes. En aquest sentit,
mesclar grollerament dues qüestions o utilitzar els desencontres
en política antiterrorista per insinuar complicitats amb el terror,
com s’ha fet i es fa amb el govern del País Basc, com s’ha fet
i es fa amb el Govern de l’Estat, ens sembla repugnant. I és per
això, precisament per la duresa dels actuals retrets a la política
antiterrorista, uns retrets que curiosament i jo crec que com a
novetat gairebé europea, han esdevengut el màxim protagonista
de la política espanyola, és per això, dic, que la majoria dels
grups hem tengut aquest recel d’aprovar talment la proposició.

Però no pot quedar així, el Sr. Vicens ha apuntat tres frases
que duen una alternativa que era un poc la que havíem parlat
amb distints grups, que era l’aprovada per l’Ajuntament de
Palma. El text hi és, és contundent, és clar, és una condemna
clara del terrorisme, és un record clar i emotiu de la figura de
Miguel Ángel Blanco, ha estat aprovat amb consens de tots els
partits, i jo crec que seria bo, avui, sumar-nos-hi. Evidentment,
hi ha les dues opcions, una sumar-s’hi i perdre matisos i no

entrar dins la polèmica del text exacte que avui ens proposa el
Partit Popular; l’altra és una cosa que s’ha fet arreu i que hi
estem avesats, i és mantenir un cert monopoli de la lluita
antiterrorista, com si tots els altres no hi fossin.

Des del nostre grup celebrarem que s’arribi a aquest acord,
i crec, i ja els ho dic francament, si no hi arribam, ja no sé si
serà culpa d’uns o dels altres, ni tan sols la hi vull donat tota al
Partit Popular, crec que farem un magre favor a aquesta cambra
i crec que tots tendrem una part del fracàs de no haver estat
capaços d’arribar a aquest consens.

També des del nostre grup, i aprofit per fer aquest gest
d’unitat, perquè volem aquesta unitat, crec que el Sr. Flaquer
avui ho ha dit amb èmfasi, però per això mateix crec que calen
gestos. En aquest sentit hem apostat contínuament per un pacte
antiterrorista que ens ajunti tots i que condemni clarament el
terrorisme; però avui, com saben, només n’hi ha, és un pacte
exclusiu i excloent entre PP i PSOE, que nosaltres consideram
un error; que el pacte, a més a més, mescli, com també s’ha
apuntat la condemna del terrorisme amb valoracions crítiques,
amb una condemna gairebé, en un altre to, de les
reivindicacions nacionalistes, ja no només és un error, és un
insult, barrejar el debat sobre els drets nacionals, que és un
debat important i que s’ha de tenir, amb el debat antiterrorista,
creim que és una baixesa i els confés que ens té bastant farts i
fastiguejats. Naturalment PP i PSOE poden acordar el que
trobin oportú dins la política espanyola, és natural i legítim,
però creim que és necessari que en política antiterrorista, ningú
no quedi exclòs d’un gran pacte de condemna del terrorisme.
Nosaltres així ho reivindicam i crec que seria bo per a tots. 

No és de totes maneres avui el moment per debatre-ho ni
tan sols per polemitzar, trobam nosaltres, amb la política
antiterrorista, potser ho trobarem al llarg de la legislatura
perquè és un tema important. Avui, per respecte a la figura, per
tot el que va representar i per tot el que ens va emocionar, jo
crec que tots hi érem en aquestes manifestacions que apuntava
el Sr. Flaquer, per respecte a la figura de Miguel Ángel Blanco,
voldríem limitar-nos a unir la nostra veu amb la de totes les
persones de bona voluntat que en defensen la memòria i contra
la violència salvatge d’ETA; en els mateixos termes, per tant,
crec que seria apropiat el text que férem plegats a l’Ajuntament
de Palma.

Així, la proposició també ens permetrà recordar i honorar
totes les víctimes i, de manera especial, els que exerceixen
càrrecs democràtics, que han sofert multituds d’atemptats i que
avui mateix estan sotmesos a contínues amenaces per defensar
el que pensen; militants i polítics de tots els colors i d’una
manera molt intensa, jo aquí ho vull reconèixer, d’una manera
dramàtica, la gent del Partit Popular; a tots ells la nostra
solidaritat i el nostre suport passi el que passi amb aquesta
proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel grup proposant, Sr. Flaquer,
vol ...?

Sr. Diéguez, té la paraula.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Hace
un tiempo observaba la iconografía de una manifestación de los
más radicales del Paí Vasco, de esos que apoyan la violencia,
y me llamaron la atención dos cosas: primero, el uso de la
ikurriña y, en segundo lugar, la utilización de las fotos de
presos de ETA, de etarras fallecidos y de otras personas que
por ellos son considerados víctimas de su causa. Las personas
de aquella manifestación gritaban contra el gobierno de España,
al que consideraban enemigo y culpable de sus problemas. La
explicación del uso de esa iconografía es muy sencilla, se usa
la ikurriña para trasladar la imagen de que ellos son los
auténticos defensores de Euzkadi, el símbolo nacional vasco,
en este caso, bendice, entre comillas, y legitima la
manifestación, como si excusa cualquier manifestación, es
como decir el que está contra nosotros, está contra el País
Vasco y por eso llevamos esa bandera. La utilización de la
imagen de aquellos a quienes consideran sus víctimas, mediante
fotos y carteles, tenía como objeto mover la sensibilidad de los
tibios; muestran aquellos que según ellos han sido víctimas
injustas de los enemigos de su proyecto para tratar de mover el
corazón de quienes puedan tener dudas en movilizarse por la
nación y por estas víctimas. El mensaje que se traslada, en
definitiva, es el siguiente: nosotros, los radicales, somos la
patria, la nación, y defendemos a las víctimas de la causa, quien
no está con nosotros es enemigo de la nación y no respecta las
víctimas que han dado su vida por la causa. Ése es el mensaje
que se traslada con esa iconografía. Banderas nacionales y
víctimas se han utilizado en Euzkadi por los radicales para
defender sus posiciones ultras.

Ni que decir tiene que resulta muy difícil sostener un debate
de ideas para diferenciar la oposición de esos radicales, por eso
utilizan símbolos, banderas y víctimas, porque los símbolos no
sirven para promover un debate de ideas sino para mover
sentimientos. Se trata de atraer el favor de la gente moviendo
sus sentimientos, sin necesidad de grandes discursos, es lo que
en teoría política se denomina vitalismo y que no es nada nuevo
en la historia, mover al sentimiento cuando la razón es difícil
de mover a favor de una tendencia determinada. Los vitalistas
han despreciado siempre el razonamiento hasta el punto de que
unos vitalistas famosos -hablaré de unos, hay otros muchos,
pero para no poner ejemplos muy desdichados-, los futuristas
italianos, por ejemplo, un movimiento fundado por Philippo
Marinetti en el año 1909, publicaron su manifiesto en Le
Figaro, decían entre otras lindezas, “porque queremos liberar
a este país -se refería a Italia- de su fétida gangrena de
profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios, ya
por demasiado tiempo Italia ha sido un mercado de
ropavejeros; nosotros queremos liberarla de los innumerables
museos que la cubren por completo de cementerios, ...”, ir
contra la razón, contra el pensamiento, desprecio al
pensamiento y defensa del patriotismo de bandera y víctima,
como fuente de adhesiones. Ése es el sistema que utilizan los
radicales defensores de la violencia en Euzkadi.

En otro momento, observaba una manifestación en Madrid,
también había banderas nacionales, pero esta vez eran de
España, también se utilizaban las víctimas, pero esta vez eran
víctimas de ETA, los gritos de los manifestantes también eran
contra el Gobierno de España, las pancartas de la manifestación

decían “Zapatero es ETA”. En la manifestación de Euzkadi la
bandera era la ikurriña, en la de Madrid la bandera era la de
España; en la de Euzkadi las víctimas eran de ETA, en la de
Madrid las víctimas eran producidas por ETA; pero había una
cosa en común: ambos gritaban contra el Gobierno de España.
En Euzkadi los promotores eran partidos ilegalizados y
marginales de la democracia; en Madrid, el Partido Popular,
pero los dos gritaban contra el Gobierno de España. 

Puedo entender que los violentos griten contra el Gobierno
de España y busquen votos incitando el odio contra el
gobierno; pero nunca podré entender cómo un partido
democrático coincide en la iconografía y en el grito con los
radicales, iconografía vitalista, como ya hemos dicho, para
mover los sentimientos, porque esas actitudes no resisten un
debate racional. No podré entender nunca cómo un partido
democrático pretende aumentar sus votos poniendo sobre la
mesa el terrorismo, porque aquí, señoras y señores diputados,
a este parlamento se viene a hacer política, y el objetivo de la
política es conseguir el voto de los ciudadanos para desarrollar
un programa político, por eso es normal que el Partido Popular
traiga a este parlamento iniciativas que expliquen a los
ciudadanos qué harían ellos si estuvieran en el poder, y es
normal que el Grupo Parlamentario Popular controle la acción
del gobierno, y es legítimo, absolutamente legítimo, que con
ello pretenda ganar votos; pero que se pretenda ganar votos,
hacer política, en definitiva, con una iniciativa sobre el
terrorismo, es una gran desgracia para nuestro funcionamiento,
para el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Tienen, señores del Partido Popular, la obligación
democrática de poner los intereses de España por encima de las
conveniencias electorales. Les pondré un ejemplo de cómo se
debe actuar. Cuando fracasó la negociación del gobierno de
Aznar con ETA, movimiento de liberación vasco, decía él,
después de acercar 135 presos al País Vasco, política
penitenciara, decisión política, negociación política, cuando el
28 de noviembre de 1999 la banda anunciaba la ruptura de la
tregua, una ruptura que no haría efectiva hasta 1 de enero de
2000, cuando puso un coche bomba que asesinó en Madrid a un
teniente coronel del ejército, pues bien, el mismo día en que se
anunció la ruptura, José María Aznar leyó en la Moncloa una
declaración institucional muy parecida a la del Sr. José Luis
Rodríguez Zapatero, el presidente explicó lo que había hecho
para buscar la paz y culpó a ETA de romperla. Dijo Aznar que
se produjeron contactos con la banda, que se hicieron otros
encuentros que fracasaron, “el gobierno -dijo Aznar- ha
adoptado decisiones significativas en materia penitenciaria, el
gobierno ha hecho -decía, con toda razón y fundamento, y bien
dicho-, ha adoptado decisiones significativas en materia
penitenciaria -y decía- el gobierno ha hecho, hace y hará cuanto
esté en su mano para buscar los caminos de una paz definitiva,
pero lo hace desde el más estricto respecto a las normas del
estado de derecho”. Y concluía Aznar: “tengo la seguridad de
que entre todos haremos realidad ese camino de esperanza”.

Ese mismo día, ese mismo día, Joaquín Almunia, entonces
secretario general del PSOE, evitó cualquier reproche hacia la
gestión de Aznar; declaraciones suyas: “es el momento de estar
unidos y no caer en los reproches ni en la desesperanza”,
aseguró, invitó a Aznar y al lehendakari Ibarretxe a buscar
juntos la movilización de la sociedad española por la paz y por
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la vida con el apoyo de los demás partidos; “que nadie trate de
buscar responsables -decía Almunia- donde no los hay, no nos
equivoquemos de enemigo, el único enemigo es ETA”, esto es
lo que dijo el Partido Socialista cuando acabó la tregua, cuando
Aznar negoció y negoció políticamente cambiar la política
penitenciaria.

La unidad entre los dos grandes partidos se reforzó cuando
la banda cumplió su amenaza, el 21 de enero, hubo un asesinato
y esa misma semana hubo una manifestación unitaria en
Madrid, donde el Partido Socialista estuvo al lado del gobierno,
un millón de personas, y el Partido Socialista al lado del
gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta del Partido Popular tras el
fin de la tregua? Dicen que ETA está más fuerte que nunca, ¿a
quién dan ánimos con esa afirmación, a los españoles o a los
terroristas? Decir como dicen en su proposición, y aquí lo
pone, que nuevas sombras caen sobre la libertad del conjunto
de la sociedad española, ¿a quién da ánimos, a los españoles o
a los terroristas? ¿Sabe cuántos miembros de ETA han sido
detenidos durante esta legislatura? Yo se lo diré: 324, sin
contar los 85 relacionados con la violencia callejera. Y sin
embargo el Partido Popular dice que ETA está más fuerte que
nunca y que nuevas sombras caen sobre España. Quien está
más fuerte que nunca es España y su democracia, sólo durante
el período llamado por ETA de alto el fuego, en ése que decía
el Partido Popular que no se hacía nada, cayeron 92 miembros
de la banda, 92, no les he oído felicitar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Rajoy decía que era por casualidad,
no, la palabra que empleó fur que era un milagro que cogieran
a alguien. Ni una sola felicitación, ni una sola linea en la
propuesta para felicitar a la Guardia Civil y a la Policía por su
magnífico trabajo, siete atentados inminentes, cosa que no
había pasado nunca en la lucha contra el terrorismo en España,
siete atentados inminentes se han desarticulado en los últimos
meses, eso no había pasado nunca. Y vienen a asustar a los
españoles, “nuevas sombras caen sobre España”. ¿Qué
intereses defienden, los generales de los españoles o los
particulares del Partido Popular?

Hay una cosa que me preocupa más por lo que respecta a
este parlamento, ¿por qué motivo fue posible llegar a un
acuerdo sobre esta propuesta en el Ayuntamiento de Palma, un
acuerdo que respaldamos aquí y que oficialmente proponemos
como solución de consenso, está debajo del acuerdo la firma de
la Sra. Catalina Cirer, si les sirve la firma, si representa algo en
su partido y representa la opinión de su partido para Palma,
puede representar también para Baleares el consenso que les
proponemos como solución alternativa a la propuesta que
ustedes han presentado? Todos estamos de acuerdo con el
texto, incluso el Partido Popular de Palma, ¿por qué el
Parlamento, el Grupo Parlamentario Popular en este
parlamento, no está de acuerdo con lo que están de acuerdo
hasta los propios suyos del Ayuntamiento de Palma?

Finalizo, no creemos que sea adecuado traer el terrorismo
a un espacio de debate político, y esto es lo que he querido
significar con mi intervención, la unidad es imprescindible, y
me queda una pregunta en el aire, que es una paradoja, a fin de
cuentas: ¿por qué no podemos estar de acuerdo en lo que
estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué no
podemos estar de acuerdo? ¿No podemos llegar a un acuerdo
con ustedes ni en aquello en lo que estamos de acuerdo? Es una

completa paradoja. Retiren su propuesta y pongan ésta que ha
sido consensuada por todos.

Y acabaré recordando -y con esto finalizo, porque quiero
que sea el final y el resumen de mi intervención-, señores del
Grupo Parlamentario Popular, tienen la obligación democrática
de poner los intereses de España por encima de sus
conveniencias electorales. Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del grup proposant, té
la paraula el Sr. Flaquer per un temps de cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Jo comprenc que l’exercici que corresponia als portaveus dels
grups parlamentaris era difícil, era un exercici difícil oposar-se
a votar i a donar suport a les qüestions que jo he manifestat
aquí a la meva intervenció. 

Jo no he pujat aquí a fer política, ni a acusar ningú ni a
retreure res al govern actual i a l’anterior, no m’han sentit ni
una paraula en contra de la política antiterrorista del govern del
Sr. Rodríguez Zapatero, ni una sola paraula; m’han sentit parlar
d’estimació i record a una persona assassinada fa deu anys,
m’han sentit parlar de la necessitat de revitalitzar un esperit
d’Ermua que era un esperit de moviment espontani, de
solidaritat amb les víctimes i de reafirmar-nos tots els
demòcrates, tots sense excepció, amb la lluita des de la unitat,
amb els instruments legals de l’estat de dret contra el
terrorisme, no m’han sentit parlar de res més, el que passa, Sr.
Diéguez, és que qui té la cua de palla s’encén, qui té la cua de
palla s’encén, i és probable que vostè se senti alAludit, però jo
no he pretès, sota cap concepte, alAludir ningú,  ni he pretès
criticar el Govern de l’Estat ni he pretès criticar ningú. No era
la meva intenció, com no ho és, ni ho ha estat mai, ni ho serà en
el futur, Sr. Diéguez i algun altre portaveu que ho ha dit,
utilitzar les víctimes. Tampoc, tampoc, malgrat algun de vostès
haurien de mirar enrera i veure qui ha utilitzat les víctimes el
passat, qui va utilitzar en benefici propi un atemptat, una
massacre terrorista dia 11 de març del 2004 a Madrid. Jo no he
volgut utilitzar aquestes qüestions, he volgut, senzillament,
deixar ben clares les qüestions que em duien aquí. 

Insistesc, vostès em demanen una alternativa, l’alternativa
de l’Ajuntament de Palma. El Sr. Vicens m’ha parlat d’un altre
text, m’ha parlat d’altres atemptats, quan vulgui, Sr. Vicens,
dugui’m una declaració de condemna d’aquests atemptats que
s’han produït durant aquests darrers mesos i ens tendrà
incondicionalment al seu costat. Però mentrestant vostè, Sr.
Vicens, ha d’explicar a l’opinió pública per què no se suma a
una condemna com aquesta d’avui, a una mostra d’estimació i
record al Sr. Miguel Ángel Blanco ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer, vostè no pot debatre amb el Sr. Vicens.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
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Si no puc debatre amb el Sr. Vicens no sé amb qui puc
debatre, perquè és un dels que m’ha contestat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sap greu, però no pot entrar ...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Amb vostè segurament no puc perquè no ha parlat, però el
Sr. Vicens sí que ha parlat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però no pot entrar en debat, perquè després em demanarà la
paraula ...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Perfecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Això va així.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Quan vulguin, el dia que vulguin i allà on vulguin, a
nosaltres ens tendran al seu costat amb aquestes condemnes.
Però jo els explicaré per què vostès parlen de la proposta de
l’Ajuntament de Palma, proposta que, per cert, no han registrat,
i vostès que coneixen la mecànica parlamentària haurien de
saber que per poder votar aquesta proposta alternativa vostès
tenien un camí que era registrar aquesta proposta, i no ho han
fet. I jo, m’he preocupat, perquè segurament algun de vostès i
segurament la majoria dels membres d’aquest govern no han
tengut temps de llegir aquesta proposta que nosaltres
presentam, m’ha preocupat de llegir la proposta que nosaltres
presentam avui aquí i la proposta de l’Ajuntament de Palma. I
saben quina és la diferència entre una i l’altra, l’única
diferència i que ve condicionada per un pacte que obliga
determinats partits polítics a aquestes coses? Idò que a la nostra
proposició no de llei apareixen una sèrie de paraules, una sèrie
d’expressions que es veu que a vostès els molesten i que a
nosaltres -ja els ho puc dir ara- no ens molesten, ni abans, ni
avui, ni segurament demà, i aquestes paraules són paraules tan
normals, tan senzilles com Espanya, societat espanyola,
ciutadans espanyols... Aquestes són les paraules que
diferencien la proposta del Partit Popular amb la proposta de
l’Ajuntament de Palma. Aquestes són les propostes.

Nosaltres vàrem tenir una reunió per intentar consensuar
aquesta declaració institucional i vostè, Sr. Diéguez, ho sap
perfectament, ho sap perfectament, i l’únic que els coïa i els
picava, a alguns dels partits que avui han pactat amb vostès, és
que se suprimissin determinades referències a l’Estat, a
Espanya i als espanyols, i nosaltres, això, no ho tolerarem. 

Lamentam profundament que avui els seus vots no s’hagin
pogut sumar a una cosa tan senzilla, tan justa com mostrar el
nostre record per Miguel Ángel Blanco, per continuar

revitalitzant l’esperit d’Ermua i per continuar lluitant tots junts
des de la unitat contra el terrorisme.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer... Aquesta presidència entén que el Sr. Flaquer
no accepta la declaració institucional de l’Ajuntament de Ciutat
que s’ha presentat in voce i, per tant, passam a votar la
proposició no de llei tal com l’ha presentada el Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Convendría que antes de votar tocara el timbre de aviso de
votación y que dejara un tiempo razonable para que si algún
diputado está fuera pueda llegar, como es costumbre inveterada
de este parlamento.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem, doncs, a la votació de la proposició no de llei.

Si els sembla bé, doncs, faríem la votació a mà alçada.

Vots a favor?

Vots en contra?

28 a favor i 30 en contra, i no hi ha abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1584/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un nou hospital de referència.

I passarem a la següent proposta, que és la proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa al nou
hospital de referència. Per defensar-la té la paraula la Sra. Aina
Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hbles. Diputades, diputats, no fa
molt de temps tots els grups polítics que aquí estam avui també
representats volgueren convertir-se en guionistes d’una
pelAlícula no sé si d’intriga, de suspens, d’assassinat, perquè
fins i tot es varen emprar expressions d’assassinar el territori,
o una tele-novelAla, com els vaig dir en qualque ocasió. Però sí
que hi va haver molta demagògia.
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I lògicament, com tot en aquesta vida, va passar el que
sempre passa quan un es dedica a allò a què no s’ha de dedicar:
que quan tenen o han tengut ara la responsabilitat de governar,
gestionar la salut de tots els ciutadans de les Illes Balears, s’han
topat amb la realitat. Quina és aquesta realitat? Idò que..., ja ho
vaig fer per trenta vegades que vaig comparèixer davant
d’aquest parlament quan tenia la responsabilitat de gestionar la
Conselleria de Salut i Consum; ho vaig explicar i ho tornaré a
explicar. La realitat és sanitària, i no urbanística, per molt que
vostès vulguin i vulguin derivar el debat, encara que
curiosament el conseller de Salut és el que menys ha
intervengut en aquesta qüestió, fins ara, i el que menys opina.

La realitat és que si fan el que diu la proposició no de llei
que avui presenta el Grup Parlamentari Popular, és a dir, es
reuneixen amb el sector sanitari, continuen les obres de Son
Espases, preserven les restes arqueològiques del solar de Son
Espases, que no és incompatible, i realment el nou hospital de
Son Espases es converteix en l’hospital de referència d’aquesta
comunitat, tendrem diverses coses i molt importants, sobretot
des del punt de vista sanitària. Primer, que en tres anys els
ciutadans de les Illes Balears tendran un hospital de Son Dureta
que passarà de tenir 70.000 metres quadrats a tenir més de
164.000 metres quadrats. Tendrà més llits; moltes més
habitacions individuals, més del 50%, cosa que avui no existeix
pràcticament. Tendrem 166 metres quadrats per llit en lloc de
93 metres quadrats que hi ha actualment, és a dir, més espais
per als malalts. Tendrem més gabinets de consultes externes;
tendrem 1.900 places d’aparcament en lloc de les 400 actuals,
i demanin als professionals i als usuaris els problemes que crea
això. Tendrem un heliport a la porta d’urgències, i que parlin,
que opinin els diputats de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera si això no és important quant al que són
assistències d’aquestes illes cap a l’hospital de referència.
Tendrem més espai d’urgències, més espai per a investigació,
més tecnologia i més projecció de futur.

Però a més a més durant aquests tres anys també ens
evitarem derivacions de malalts de l’hospital de referència a
altres clíniques. Ens evitarem un bacteri molt perillós quan es
fan obres, que és l’aspergilus; encara record com reien la
legislatura passada quan Rosa Estaràs ho va comentar, o jo
mateixa ho vaig comentar, però existeix i ha passat a altres
llocs. Evitarem molèsties als professionals. Evitarem que hi
hagi desviacions pressupostàries importants i que hi hagi
demores innecessàries i, si no, basta que mirem, observem el
que està passant a Cantàbria amb l’hospital de Valdecilla, que
ja duen més de 40 milions per sobre del pressupost inicial i més
de quatre anys de retard en les obres d’execució. Allà estan fent
una reforma de l’hospital de referència.

I a més a més també, si ara mateix, avui, prenem la decisió
de continuar les obres a Son Espases, escoltaran el sector, que
ha parlat i ha parlat moltíssimes vegades. Jo crec que una cosa
que es va aconseguir la legislatura passada va ser la pau social,
que és molt important, perquè sense un sector professional
sanitari motivat i satisfet és molt difícil oferir una assistència de
qualitat. 

Per tant jo crec que aquesta és la realitat; no hi ha canvis, no
se la poden inventar, aquesta és la realitat. Avui vostès tenen
l’ocasió de votar a favor d’aquesta proposta que fa el Partit

Popular, que és ni més ni menys que continuar les obres d’un
hospital de referència públic, i que d’aquí a tres anys puguem,
a més de gaudir dels nous hospitals de la comarca d’Inca, que
es va posar en marxa fa poc temps, de l’Hospital de Menorca
i de l’Hospital de Formentera, amb el nou hospital d’Eivissa
que avui anunciava el conseller de Sanitat, idò que amb aquest
nou hospital de referència puguem realment presumir davant de
tota Espanya i pràcticament de tota Europa, també, de tenir la
millor xarxa hospitalària.

Ho vàrem fer la passada legislatura. Els tres hospitals que
vàrem inaugurar no els vàrem començar de bell nou nosaltres,
el Partit Popular; vàrem procedir a un procés que ja estava
iniciat, uns més, uns menys; però avui els ciutadans de
Menorca, de Formentera i de la comarca d’Inca gaudeixen d’un
hospital en condicions i amb unes condicions de qualitat que
ofereix el servei sanitari, i això és el que els ciutadans volen per
al nou hospital de Son Dureta, que en tres anys puguem tenir
aquesta situació i així demostrarem a tots els ciutadans que els
partits polítics no ens entretenim barallant-nos ni cercant les
nostres picabaralles, sinó que pensam en el que realment els
interessa, que és ni més ni menys que donar-los resposta en un
moment determinat quan necessiten alguna cosa tan important
com és recuperar la seva salut.

Cap embull. A mi em sap greu, no em puc referir al
president perquè després la presidenta del Parlament em cridarà
l’atenció, però no hi ha cap embull; és el més fàcil del món:
continuar les obres. L’embull és que hi ha una impugnació de
l’adjudicació d’aquest hospital?, a Menorca va passar el
mateix, a Menorca el president de la comunitat va adjudicar ara
fa una sèrie d’anys l’hospital de Menorca a una empresa, que
es OHL, i l’altra que va quedar sense ser l’adjudicatària, que
era Dragados, va impugnar, i jo no record que el president
digués que hi havia un embull i que per tant s’havien d’aturar
les obres; no ho record. Idò aquí passa exactament el mateix
però en sentit invers. És normal que passi això quan hi ha un
concurs d’aquesta envergadura i, sobretot, quan estam parlant
d’un concurs, el més important que probablement s’ha licitat
mai a la comunitat autònoma de les Illes Balears per un import
de 800 milions d’euros.

Per tant jo crec que avui tots tenim la responsabilitat de
demostrar que realment pensam en els ciutadans. Rosa Estaràs,
la portaveu del Grup Parlamentari Popular, ha ofert un pacte:
anem cap endavant, posam els 29 diputats del Grup
Parlamentari Popular amb els 20 del Partit Socialista, i avui he
sentit que també Unió Mallorquina estaria d’acord en
prosseguir aquestes obres, i pràcticament tenim la totalitat del
Parlament, que representa els ciutadans de les Illes Balears.
Demostrem que la salut està per damunt de tot. Podem triar;
podem triar i continuar les obres i d’aquí a tres anys tenir un
hospital de referència que serà un orgull per a tots, per a tots els
ciutadans i per a tots nosaltres, a la nostra comunitat autònoma,
igual que ho vàrem fer amb l’Hospital de Menorca, igual que
ho vàrem fer amb l’Hospital comarcal d’Inca, igual que ho
vàrem fer amb l’Hospital de Formentera. O igual que ho vàrem
fer amb el centre de salut de Felanitx, que l’altre dia també
varen inaugurar el president i el conseller de Salut. No havia
passat res; hi va haver -i aquí hi ha la batlessa- hi va haver molt
d’enrenou de si s’havia de fer reforma o si se n’havia de fer un
de nou; al final aquest centre està enllestit, està funcionant, i
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que demanin als ciutadans de Felanitx si estan contents i
satisfets amb el servei sanitari que presta.

Podem triar això, o podem triar que d’aquí a tres anys
estiguem pitjor del que estam ara, perquè si no escoltin els
professionals i els transmetran com es viu a un hospital de
referència on hi ha unes obres de l’envergadura de les que
volen dur endavant i varen dir que durien endavant. Avui estan
a temps, poden triar el millor per als ciutadans. Nosaltres ens
posam a la seva disposició; estan els 29 escons del Partit
Popular, del Grup Parlamentari Popular, per millorar la salut
dels ciutadans. Esperem que avui tenguem una mica de
presència, de coherència, també, i de pensar, més que en
interessos partidistes, amb els interessos dels ciutadans i de la
seva salut. Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Per a fixació de posicions, grups que
vulguin intervenir. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sra. Presidenta, senyors i senyores diputades, Sra. Castillo,
per a les diputades d’Eivissa pel Canvi la defensa i la
potenciació de la sanitat pública és una prioritat. Ja ho vam dir
al debat d’investidura, ho tornam a repetir avui i ho farem al
llarg de la legislatura sempre que tenguem oportunitat. I
aquesta declaració de principis és molt important, perquè els
fets ens demostren que el Partit Popular sembla no tenir-ho tan
clar. Només posaré com a exemple la despesa de l’Ib-salut
l’any 2006 a derivar malalts cap a la sanitat privada. Vull
recordar, i va sortir recentment, que va ser de 34 milions
d’euros, un 18% més que l’any anterior, i ja en el anterior
s’havia produït un augment important respecte de l’anterior.

Per tant nosaltres defensem que la ciutadania de les Illes
Balears es mereix un hospital públic de qualitat, i que és
obligació del Govern d’aquesta comunitat garantir aquesta
inversió.

Ara bé, volem fer una reflexió sobre algunes de les
afirmacions i suggeriments d’aquesta proposició no de llei. En
primer lloc és una obvietat parlar del caràcter obsolet de
l’Hospital de Son Dureta. Si mirem enrere, i vostès ho saben
molt bé, fa més d’una dècada que es feia aquesta valoració i
vostès recullen aquesta observació a la seva proposició. Ens
resulta un tant cínica la seva petició d’urgència per resoldre
aquesta mancança si tenim en compte el paper jugat pel seu
partit en aquest procés des de fa anys; fa falta recordar aquella
desconvocatòria a darrera hora de la que anava a ser la posada
de la primera pedra del nou hospital quan era ministre de
Sanitat el Sr. Romay Beccaria?; estam parlant de l’any 2000. O
fa falta recordar, després d’aquesta marxa enrere, com es va
dissenyar un nou pla, en aquell cas pel Sr. Rodrigo de Santos,
director territorial de l’INSALUD?; estam parlant de finals del
2001. O fa falta recordar com canvien una altra vegada de
decisió fa dos anys i s’inclinen per Son Espases? Per tant un
poquet d’autocrítica a l’hora de demanar urgències.

En tercer lloc ens sembla irònic, per no dir insultant, el seu
interès, i jo diria -permeteu-me- aparent preocupació per la
protecció de béns culturals. I deim això perquè tenim com a
referència la sistemàtica política de destrucció patrimonial que
tant el consell com el govern del Partit Popular varen dur a
terme a l’illa d’Eivissa durant la passada legislatura coincidint
amb la construcció de les autovies. 

També li he de dir que em sembla molt cridanera, i vostè ha
parlat fa un moment de pau social -qui ho diria a Eivissa fa
només un any!-, em sembla molt cridanera la seva petició de
consens amb el sector per tal de resoldre un problema, i
nosaltres estem absolutament d’acord que això de ser així; el
que resulta cridaner és que vostès ho demanin quan no ho
practiquen.

Fetes aquestes observacions passem a fixar la nostra
posició. Pensem que aquesta proposició no de llei caldria si el
govern actual no estigués treballant i amb un compromís clar
pel que fa a la construcció d’un nou hospital de referència.
Assenyalem tres aspectes: està recollit als acords de govern en
virtut dels quals Eivissa pel Canvi dóna suport al govern del Sr.
Antich; en segon lloc va ser un compromís expressat pel
president al debat d’investidura; i, en tercer lloc, s’ha anunciat
per part del conseller i per part del president que, una vegada
analitzats informes jurídics i econòmics, en uns pocs dies el
Govern anunciarà quina és la seva decisió en relació a la
ubicació del nou hospital de referència. En conseqüència
nosaltres, els diputats d’Eivissa pel Canvi, votarem que no a
aquesta proposició; creiem que esperar quinze dies després de
tants d’anys no sembla un període excessiu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, quan
vaig veure allò de Son Espases vaig tornar a pensar: “tornam a
parlar de Son Espases”, i supòs que no serà el darrer dia. Vaig
recordar aquesta passada legislatura, amb la responsabilitat que
tenia, les anades i venguda, les diferents polèmiques, fins i tot
crítiques fortes o punyents cap a la responsabilitat que dúiem,
però avui, avui, és -i en breu, en dies breus- és hora de pensar
en positiu, crec que no és hora de recordar la legislatura
passada, és hora de donar solucions als ciutadans.

Tenim -jo en això coincidesc- que és un problema sanitari,
és bàsicament un problema de tècnica sanitària. El meu grup,
el meu partit està exactament allà mateix on estava la nostra
postura fa quatre anys, fa tres anys, abans de les eleccions, en
campanya electoral, en campanya electoral, i després de la
campanya electoral, és a dir, estam per donar suport al Govern
quant a prendre a una solució ràpida i eficaç. Crec que som dels
pocs que amb aquesta claredat ho hem vengut dient, abans i
després de les eleccions, perquè creim que no és un tema
electoral, és un tema urgent per al benestar, per a la qualitat de
vida dels ciutadans i de les ciutadanes de Mallorca i de Palma.
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Igual que la passada legislatura vàrem donar suport al
Govern i a l’ajuntament quan es va tramitar situar, ubicar Son
Espases allà, sense entrar si compartíem o no la seva ubicació
concreta i el procediment administratiu que es va seguir i la
transparència, etc., perquè crèiem que era la nostra obligació
donar suport al Govern i donar una solució, ara farem el
mateix, farem el mateix perquè estam al Govern, perquè el
partit Unió Mallorquina continua estant al Govern. L’obligació
és igualment donar solucions per als ciutadans. (...) s’ha produït
aquest impasse de dos mesos, és evident que no passa res i es
va demanar que es decidís el més aviat possible, el president
s’ha compromès a fer-ho així i la prioritat continua essent
exactament la mateixa: solucions i ràpides, la menys perjudicial
per als pacients i escoltar el colAlectiu sanitari i veure les
diferents necessitats que tenim. Decisió ràpida, sortir de la
indefinició, arriba un moment en què s’ha de decidir, s’ha de
definir el projecte una vegada estudiat i crec que el Govern té
a l’abast ja tota la informació.

El que sí demanarem és que es concreti (...), que es concreti
el projecte final i que la solució que es doni sigui racional, que
sigui racional. Volem també saber en el seu moment com queda
definit Son Dureta i hem de ser, evidentment, pràctics en
política, governar és prendre decisions, és agafar solucions, i a
vegades no prens les que tu en abstracte o idealment o
utòpicament prendrien; prens les que pots, prens les que per
polítiques necessàries i d’objectius concrets has d’agafar. Si
demanam que es tengui cura, igual que ho vàrem demanar a
l’anterior govern, amb les restes arqueològiques, aquí on a
vegades se’ns deia que amb això boicotejàvem, no, es tracta de
tenir cura de les restes arqueològiques que puguin quedar.
També ser respectuosos amb el monestir de la Real, que també
record que la legislatura passada es va declarar bé d’interès
cultural amb un entorn de protecció, i això sí que s’ha de fer,
perquè també es va avisar per part en aquell moment del
Consell de Mallorca i del grup d’Unió Mallorquina que l’accés
concret a l’hospital tenia problemes de trànsit, tendria
problemes de trànsit, i s’hi ha de donar una solució.

En definitiva, el Grup d’Unió Mallorquina i sense donar
més voltes demanam que es decideixi ja, que es prengui la
decisió pensant en el servei als ciutadans i que tengui un mínim
de racionalitat aquest projecte concret que es vulgui fer. Unió
Mallorquina donarà suport al Govern en aquest sentit i votarem
que no a la proposició no de llei perquè hi ha un termini que
se’ns ha dit que es prendrà una decisió i tenim confiança que es
compleixi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC té
la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i
diputades, se’ns presenta avui una proposició no de llei per part
del Partit Popular sobre la posició del Govern en relació a Son
Espases. Crec que és bo fer un mínim de record d’aquesta
història, i el començament d’aquesta història, tot i que és

anterior, però sobretot el començament del que ens trobam
avui, és quan el Partit Popular va rompre el consens amb un
projecte que ja estava pactat amb els professionals i a punt de
començar; de fet només faltava donar la llicència a
l’ajuntament. Això, aquesta decisió ha suposat perdre quatre
anys per tenir l’hospital de referència que -i en això crec que
tots coincidim- que necessitam i que mereixem, perquè aquest
és un posicionament que tots els grups hem deixat ben clar des
del primer moment: l’hospital de referència per a les Illes
Balears és absolutament necessari.

A canvi, a canvi d’aquesta decisió que ja teníem presa
anteriorment, va començar una història d’una operació
especulativa sense precedents a les Illes Balears. No importa
fer-hi molta referència, ja ho recordam tots, tot el problema que
hi va haver a l’hora de triar el solar on s’havia d’ubicar el nou
hospital, amb informes i contrainformes, amb decisions preses
abans de tenir els informes definitius, amb una compra
evidentment que va ser absolutament polèmica per més doblers
dels que tocaven, i llavors amb una concessió posterior de les
obres que també està impugnada i que també va ser molt
polèmica i que va obligar les institucions d’aquesta comunitat
autònoma també a quedar en entredit en determinats moments.

Mentrestant què hem tengut? Mentrestant s’ha produït tota
aquesta història d’aquests quatre anys d’aquesta passada
legislatura. Idò mentrestant tenim una cosa amb la qual també
coincidim tots, i és que a Son Dureta tenim unes instalAlacions
obsoletes. Vostès ho recullen a la seva proposició no de llei i,
en això, tots hi estam d’acord perquè així és des de fa molts
d’anys. Però aquests quatre anys darrers aquesta situació s’ha
agreujat; aquests quatre anys darrers el Govern de les Illes
Balears no ha invertit res en un hospital que té 51 anys, i jo
diria que ha estat conscientment, aquesta no inversió a Son
Dureta. Crec que ha estat conscientment. Això sí, vàrem
invertir en campanyes publicitàries desinformatives com
aquella que deia “es dirà Son Dureta”. Son Dureta és Son
Dureta i Son Espases és Son Espases, no hem de mesclar els
topònims ni hem de fer coses rares.

Jo vull recordar i vostès ho posen a la seva proposició no de
llei, que el nou hospital que es preveia a Son Dureta s’havia de
fer per fases. Evidentment vostès fan referència als problemes
que suposaria compatibilitzar les obres amb l’activitat en el
centre. Bé, jo vull recordar que aquesta és una solució que en
altres centres sanitaris s’ha pres, no és nova. També vull
recordar que tanmateix hi haurà d’haver obres a Son Dureta,
perquè conseqüència d’aquests quatre darrers anys en què
vostès no han fet aquesta inversió, el que tardem en tenir un
nou hospital si finalment es decideix tenir-lo a una altra banda,
obligaria tanmateix a fer obres a Son Dureta per poder seguir
donant l’atenció que els ciutadans i les ciutadanes es mereixen.
I mentrestant, si s’optés en canvi per Son Dureta, es podria
mantenir l’activitat assistencial al cent per cent durant la
construcció i això estava previst així l’any 2003 perquè és una
obra per fases i cada fase és independent i permet
compatibilitzar l’activitat amb les obres.

És comprensible que determinats sindicats, vull recordar
que no tots, manifestin la seva preferència per no
comptabilitzar aquestes obres. Crec que és humà i
comprensible, però vull recordar que en el projecte estava
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previst estancar les obres i també vull recordar que pot haver
ajudat molt la desinformació que s’ha fet respecte que sempre
s’ha parlat d’una reforma, la qual cosa és falsa, el que hi ha
plantejat a Son Dureta és un hospital nou, no una reforma d’un
hospital existent. Reformes a Son Dureta ja n’hi ha hagut
moltes i és evident que Son Dureta no necessita una reforma.

Fins i tot vostès fan una comparativa del projecte de Son
Espases amb allò que hi ha ara a Son Dureta. Vostè, Sra.
Castillo, hi feia referència durant la seva intervenció,
comparava els llits, els quiròfans, les consultes externes, les
places d’aparcament, l’heliport que hi haurà a Son Espases i ho
comparava amb el que actualment hi ha a Son Dureta,
comparació que evidentment no té sentit perquè en tot cas Son
Dureta no existiria, deixaria d’existir. En tot cas la comparació
s’hauria de fer amb el projecte de Son Dureta nou que,
efectivament, té unes xifres similars, en nombre de llits, en
nombre de quiròfans, en nombre de consultes externes,
l’heliport, evidentment al projecte de Son Espases. Entre altres
coses són unes xifres similars perquè en el seu moment el que
es va fer va ser agafar el projecte de Son Dureta i trasplantar-lo
a Son Espases, amb algunes modificacions per adaptar-lo als
terrenys on s’havia d’ubicar. Vull recordar també, ja hi ha fet
referència alguna diputada abans que jo, que aquest projecte de
Son Dureta era un projecte començat per l’INSALUD quan
governava el Partit Popular a Madrid, el Sr. Aznar era
president, el Sr. Romay Becaria era ministre de Sanitat i el Sr.
Rodrigo de Santos era el gerent de l’INSALUD. 

A la seva proposta també parlen de terminis. Bé, la veritat
és que si haguéssim fet el projecte previst a hores d’ara ja
tendríem una primera fase feta i en funcionament, àrea
d’urgències, quiròfans i 400 llits en aquests moments ja estarien
en funcionament. Sra. Castillo, vostè parla de la preocupació
que té de donar un bon servei als ciutadans i ciutadanes i
aquests passats quatre anys els hem perdut, com he dit al
principi de la meva intervenció. També fan referència als sis
anys o set que tardaria el nou projecte, però no diuen el que jo
acab de dir ara, que hi hauria una primera fase que podria estar
feta molt abans i a més, amb més habitacions individuals que
Son Espases i amb vistes a la mar, la qual cosa per als malalts
no és cap doi. 

També parlen a la seva proposició que hi ha un termini de
29 mesos per acabar Son Espases, després ha rectificat i ha dit
tres anys. En realitat jo crec que seria més raonable parlar de 42
mesos, però evidentment si hem de parlar de terminis hauria de
ser amb molta precisió i molta de claredat. Vostès mateixos en
el seu moment varen anunciar la primera pedra de Son Espases
l’any 2004 i no la varen arribar a posar fins l’any 2007. Per
tant, en qüestió de terminis no ens podem fiar massa dels seus
càlculs. També vull recordar i hi fan referència, que la
construcció, el manteniment i l'explotació dels serveis no
sanitaris estan donats ja en aquests moments a una empresa i
això ens du a un altre debat que és la progressiva privatització
dels serveis sanitaris i una bona part d’aquest hospital de Son
Espases, si se segueix endavant, tendrà serveis privatitzats.
Amb la qual cosa des del BLOC per Mallorca no hi estam
d’acord.

En el tercer punt de la seva proposició no de llei tenen el
cinisme de dir-nos que es garanteixi la protecció dels Béns

d’Interès Cultural de la zona. Jo vull recordar que a Son
Espases es varen començar les obres sense control arqueològic,
el control arqueològic previst per la Llei de patrimoni històric,
no estava previst. I en tot cas, si hi havia res a la zona d’obres,
actualment ja està tapat pel formigó, no arribarem a saber mai
si hi havia res de valor perquè es varen fer unes obres sense cap
mena de control arqueològic i quan es va posar el control
arqueològic probablement ja era massa tard.

A més de tots els motius exposats, vull recordar que en
aquests moments el Govern de les Illes Balears ha decidit
donar-se un termini de dos mesos, encara no s’ha exhaurit, per
estudiar la qüestió i per decidir quines mesures es prenen.
Evidentment no negaré que des del nostre punt de vista s’hauria
de continuar amb Son Dureta i no fer les obres a Son Espases.
Aquest és el posicionament que hem donat, però així i tot
volem recordar que aquest termini que té el Govern de les Illes
Balears de dos mesos no s’ha exhaurit, que les pròximes
setmanes n’haurem de continuar parlant i que efectivament,
després de tants d’anys de retard, després de tants d’anys de
necessitat d’un nou hospital de referència perquè en parlem un
poquet més unes setmanes més no passarà res. L’important és
que la decisió es prengui el més consensuada possible, que es
prengui la millor decisió possible, que es tenguin en compte
totes les qüestions, també les patrimonials, les especulatives,
les urbanístiques, les judicials, les econòmiques, les sanitàries,
totes en conjunt per prendre aquesta decisió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ens
trobam una altra vegada en aquesta cambra. Fa quatre anys,
quan començava l’anterior legislatura, el primer dia tal com
avui, el Grup Popular en boca del seu portaveu, en aquell
moment el Sr. Joan Huguet, presentava una proposició no de
llei demanant una “moratòria” de sis mesos per fer la
transferència de benestar social del Govern al Consell Insular
de Mallorca. El nostre grup, jo mateix, vaig defensar
l’abstenció i donar peu que el Govern fes això, atès que
pensàvem que d’entrada un govern ha de poder posicionar-se
en determinats punts importants, aquest de benestar social ho
era, atès que com vostès saben, són molts milers de milions i
també molta gent. 

Avui començam una altra legislatura i el Partit Popular ens
presenta una proposició on demana que urgentment es posi en
marxa, es reprengui l’Hospital de Son Espases. El Govern ha
dit que es prendrà dos mesos de moratòria, ja n’ha passat quasi
un i mig, per decidir-se. Personalment pens que podien haver
esperat quinze dies per veure quina era la resolució del Govern
i després podrien haver opinat. Però no, vostès tot d’una i amb
molta demagògia com és habitual, nosaltres pensam que motius
sanitaris n’hi ha, però en aquest cas un poquet marginalment,
hi ha altres motius, Sra. Castillo, que són urbanístics importants
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i que han estat rodant així des de fa dos anys. Per tant, no ens
digui ara que no. 

Però quan jo preparava aquesta proposició pensava què
passa amb Son Espases o què passa amb l’hospital de
referència de les Illes Balears des de fa tants d’anys? És evident
que aquest hospital, la nostra comunitat i els ciutadans, que és
el que se suposa que ens interessa a tots nosaltres, han patit
molt greument les conseqüències d’aquesta decisió. I per
ilAlustrar un poquet els nous que hi ha en aquesta cambra, els
altres ja ens hem cansat de sentir-ho moltes vegades, l’any 1997
el Sr. Romay Becaria deia que donaria 19.000 milions de
pessetes per infraestructures a Balears. El desembre del 99, el
Consell de Ministres, 11.800 milions de pessetes per al Plan
Director de Son Dureta, va sortir al pressupost, pla que
començarà el 2000 i acabarà el 2004, això ho deia aquell
senyor de Reina Esclaramunda, el Sr. Rodrigo de Santos,
director provincial. Invitació a la primera pedra, l’he ensenyada
moltes vegades, com a conseller m’invitaven dia 6 de març,
molt aviat, a les 9.15, primera pedra que no es va posar, ni la
primera, ni la segona, ni cap, com tots sabem. Se suspèn la
reforma perquè no resolia els problemes, fan un altre projecte
i de sobte passa una transferència el gener del 2002 amb uns
plànols d’una reforma, sense pressupost clar, feta per
l’INSALUD, Reina Esclaramunda, Rodrigo de Santos, i
després que l’INSALUD, això és per allò que deia abans la Sra.
Estaràs, d’allò que ha costat que és cert si no es fa Son Espases.

Però després que l’INSALUD s’hagués gastat entre
projectes, indemnitzacions, etcètera, uns 1.000 milions de
pessetes per al Son Dureta nou, el PP, amb tota la legitimitat
del món presenta en el seu programa electoral del 2003 un
projecte que du una opció d’un nou hospital. Ens ofereixen,
teòricament, a participar i a escollir els terrenys, feim diverses
reunions, l’exdirector provincial de l’INSALUD era el regidor
d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma i ens ofereix quatre
terrenys, alguns d’ells inviables com era la Base General
Asensio, perquè era evident que ja estava decidit quin era el
terreny quan nosaltres fèiem les reunions. Sembla ser, mai no
ha estat desmentit, que es va decidir un temps abans a un sopar
a Madrid entre diverses persones. Bé, en definitiva es decideix
Son Espases, comença el caramull de denúncies, com ha dit
algú en aquesta tribuna. Tenen l’adjudicació d’obra, una
empresa denuncia la manera com s’ha donat, arriba al Consell
Consultiu, que no hi havia d’haver arribat mai, al Consell
Consultiu guanya per 4 vots a 3 amb el vot de qualitat del
president Sr. Coll i per primera vegada el president és el ponent
d’un tema quan no ho havia estat mai. Un altre vot a favor, com
no podia ser d’altra manera, va ser el del Sr. Perera. 

Després de nou anys i mig d’espera, entre els quals va
governar un any i mig el pacte, són vostès ara..., no m’atrevesc
a qualificar-ho, diuen que s’ha de fer l’obra ja, ràpidament.
L’han retardada vuit anys des de l’any 99 i ara hem de córrer.
Després ens diuen que hem de tenir cura amb les restes
arqueològiques. Ja ho ha dit algú que m’ha precedit, n’han
tingut vostès, de cura? Ja en tindrem, no es preocupi que ja en
tindrem. I al final, com és habitual, quatre flors a sobre per dir
que tendrem el millor i més modern hospital d’Espanya. Miri,
nosaltres ens conformam amb tenir un gran hospital de les Illes
Balears, encara que no sigui el millor d’Espanya. Per cert, un
incís, això que ha dit de l’heliport de Menorca demani-ho i

veurà com li diuen que l’heliport de Menorca no és útil pel
tema dels vents i la via de cintura que hi passa pel costat. És
lamentable però és així.

Sobre l’exposició de motius d’aquesta proposició que vostè
fa, bé, jo crec que comparar Son Dureta actual amb Son
Espases acabat no és correcte. Parlar d’experiències
comparades i no parlar de l’Hospital Clínic de Barcelona no és
correcte. Malgrat tot jo li dic que és millor fer un hospital nou
que un vell i jo li ho dic perquè hi tenc experiència. Jo era
gerent de l’Hospital de Menorca quan es va reformar, no vàrem
tenir cap aspergilus afortunadament, però es va fer la reforma.
Jo avui arrib a l’aeroport i em trobo un cotxe nou enlloc del
meu que té nou anys, estaré molt content. Però no parlem ben
bé d’aquest tema. I vostès al final de la proposició parlen de
l’INSALUD com si no fos de ningú l’INSALUD. L’INSALUD
estava a Reina Esclaramunda i el Sr. Rodrigo de Santos ens feia
saber de qui era l’INSALUD sempre. Això era així.

Com deia al principi, nosaltres amb una competència tan
important com era benestar social ens vàrem abstenir. I aquest
govern encara no ha pres una decisió i vostès ja ens estan dient
el que hem de fer. El Govern ha dit que durant un mes farem un
estudi tècnic de viabilitat, aquest estudi tècnic ja està acabat,
dia 4 el varen entregar a Presidència i estarem un mes més i
amb aquest informe, altres valoracions polítiques dels grups
que conformen el multipartito, després s’haurà de prendre la
“decisió final” i punt. I serà després i no ara quan ho haguem
de decidir. Per ara el Govern no ha pres cap decisió, només ha
demanat dos mesos. El que passa és que vostès no estan
d’acord en res quan no governen. Si el Govern decideix que fa
Son Dureta, vostès diran jo no sé què. Si el Govern decideix
que fa Son Espases vostès diran això és el que dèiem nosaltres
i han tardat dos mesos. Vull dir que no té solució l’assumpte.

I per acabar i com va dir el conseller Thomàs a la seva
primera entrevista amb entitats sanitàries perquè es va reunir
amb les entitats sanitàries, s’han fet 3.000 enquestes, s’han
reunit amb el ColAlegi de Metges, el (...), gent a favor i gent en
contra, no és que hagin fet el que vostè demana. Deia el
conseller, i açò és important, “es prendrà la decisió pensant
molt més en el bé per a les nostres Illes que en les crítiques que
generarà qualsevol de les alternatives, valorant especialment les
necessitats la població”. Miri fa poc temps, a l’anterior
legislatura des d’aquesta tribuna vaig demanar que no es
comencés aquesta obra, en un dels molts debats que vàrem tenir
sobre aquest assumpte. Vàrem demanar que després de nou
anys podríem esperar quatre mesos i esperar que un govern nou
que tenia un recorregut de quatre anys comencés i prengués una
decisió. Vostès no ho varen voler. I és cert el que han dit avui,
ens hem topat amb la realitat, la realitat és que ni està prou alt
com per dir tirem endavant, ni està sense començar per dir no
val la pena començar-lo, estam en un intermedi. I jo avui en dia
som molt mal pensat i pens que açò està fet a posta, què vol que
li digui? Atado y bien atado. No ho sé.

Per acabar, el grup votarà en contra perquè el Govern l’únic
que ha fet és demanar dos mesos, dels quals ja n’han passat 1
mes i mig i el Govern decidirà el que cregui més oportú per al
bé dels ciutadans de les Illes Balears, de Mallorca en concret.
Després serà el moment de posicionar-nos la resta de partits.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Per part del grup proposant té
la paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de començar li demanaria
a qui em puc dirigir perquè crec que la interpretació del
Reglament de la cambra em permet dirigir-me a tots els que han
intervingut, però com que vostè abans ha dit al Sr. Flaquer que
no podia, m’agradaria saber-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si es tracta de diputats després els haurem de donar la
paraula en un torn incidental. Faci el que vostè cregui oportú.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

És a dir, em puc dirigir a tots els diputats que han
intervingut. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo la veritat és que he
tengut la sensació, no sé vostès, que tots els portaveus que han
pujat a aquesta tribuna avui, excepte el Sr. Gascón òbviament
del Partit Socialista, més que dirigir-se al Grup Parlamentari
Popular es dirigien al president de la comunitat autònoma. La
veritat és que m’he sentit un poc ignorada, per exemple la Sra.
Suárez deia que no podien votar a favor ni seguir l’hospital
perquè estava dins el pacte i que s’havia d’estudiar i altres
raons. La veritat és que no sé si seria millor que pugés el
president de la comunitat autònoma a contestar que fer-ho jo
mateixa. En qualsevol cas la presidenta del Parlament no ho
permetrà perquè no ho contempla el Reglament, em tocarà fer-
ho a mi.

Per tant, segueixin així, estan segrestats per la seva
demagògia. Ho han fet durant quatre anys i ho vaig dir i ho vaig
repetir, s’equivoquen i li ho vaig dir al Sr. Gascón,
s’equivoquen fent oposició a sanitat només en contra de
l’Hospital de Son Espases perquè no se sosté el debat que
vostès tenen, han fet demagògia. No m’hi puc dirigir, però jo
li diré al president de la comunitat autònoma que ens miri a
nosaltres, té 29 diputats. I no es preocupi, de totes les
intervencions, excepte el Sr. Barceló i la Sra. Suárez, el que
deien en contra és per votar a favor de la proposició no de llei.
Si volem l’opció que més interessa als ciutadans, l’opció més
ràpida i la millor sanitat per als ciutadans, no queda més opció
que continuar endavant aquest hospital. 

I ja està bé de xerrar d’especulació, de (...), quina comèdia!
Encara no han demostrat res. L’altre dia un sindicat
d’infermeria que va fer l’enquesta a Son Dureta, enquesta molt
rigorosa, seriosa i que reflectia quina és la voluntat dels
professionals de Son Dureta, igual que li ha escapat al Sr.
Gascón perquè és metge i sap perfectament que és millor fer un
nou hospital que una reforma, igual que ho fan a Eivissa que
fan un nou hospital enlloc d’una reforma. Aquest sindicat deia
amb molt bon criteri: “si no existen impedimentos serios y

objetivos que se impongan, el sentido común sobre el sentido
político”. Això és el més important i això és el que ens
demanen els ciutadans. I quins motius alAleguen per no
continuar aquest hospital? Conflictivitat judicial, ja els he
explicat que a Menorca va passar el mateix i ningú va aturar
l’hospital. 

No hi ha protecció del monestir, 200 metres quadrats, la
major de tota Mallorca. No tendré temps però tenc aquí la
relació, Raixa té un entorn de protecció d’entre 70 i 80 metres,
per exemple, o Sant Pere d’Escorca 25 i 100 metres. El
monestir en té 200, vàrem fer que tengués una bona protecció,
per tant, està protegit. Restes arqueològiques, hi ha ceràmica
del segle II i s’ha de protegir i que es dugui a un museu. Però
jo preferesc tenir un hospital públic de referència allà que anar
a contemplar la ceràmica del segle II i que pot estar a un museu
perfectament. Per tant, compatibilitat entre una cosa i l’altra.

Vàrem rompre el consens del 2003. No és cert, ens vàrem
presentar a unes eleccions l’any 2003 dient que faríem un nou
hospital i les vàrem guanyar. Això vol dir que els ciutadans
volien un nou hospital. Per tant, consens romput res. Per cert
Sr. Barceló, que no l’enganin, no estaria feta la reforma, ni tan
sols el que vostè diu. S’havia de modificar el Pla General de
Palma, encara que no estava modificat, s’havia de licitar, no hi
havia ni un euro per licitar. Per tant, a hores d’ara tal vegada
haurien començat les obres, però amb una projecció de 7, 8 o
9 anys per executar aquesta reforma. A més, la comparativa de
la reforma amb el nou també hi ha diferència, hi ha més
quiròfans, més consultes, més aparcaments i més superfície
hospitalària.

Sr. Gascón, vostè és metge i em diu “respectem el termini
que ha demanat el Govern”. No, i per què ho hem de respectar?
Nosaltres no ho hem acceptat mai, per què s’han suspès
aquestes obres? Estan perdent doblers, aquests mesos de
paralització és temps que perdem de tenir aquest nou hospital.
I els doblers que li costa als ciutadans, per cert, encara esper
que ho diguin. Quan ens costa aturar durant dos mesos aquest
hospital? No ho acceptam, no hi ha motius per aturar aquest
hospital. Si vostès tenen problemes dins el seu pacte de govern,
contin-li-ho a aquesta senyora hospitalitzada a Son Dureta i que
pateix la infraestructura que té. Contin-li-ho ...

(Aplaudiments)

...Això no interessa els ciutadans.

Acab. Jo crec sincerament, és la meva opinió personal des
de la meva experiència, és normal que no deixin xerrar el
conseller de Salut perquè diria el mateix que dic jo, té
experiència i a més és metge. Jo crec que tot això és una
campanya de comunicació del president de la comunitat
autònoma, ho posa difícil, per després capitalitzar l’èxit
d’aquest hospital i que els ciutadans es pensin que li ho deuen
a ell. La veritat és que no estam per això, estam per servir els
ciutadans, és igual si l’èxit és del Partit Popular, del Partit
Socialista, d’Unió Mallorquina, d’Esquerra, del PSM, és igual,
el més important és que tenim la possibilitat de gaudir d’una
xarxa hospitalària nova, fantàstica per als professionals i
usuaris i ho hem de fer perquè tenim aquesta responsabilitat.
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Per tant, vostès triïn. Seguirem estant al costat del president
si pren aquesta decisió, seguir amb les obres de Son Espases i
ho farem perquè creim que és el millor i el que es mereixen els
ciutadans. Donem la passa, siguem valents i facem feina entre
tots perquè la salut estigui per damunt de tot. Això és el que
entenen els ciutadans i és igual el que ens puguem dir aquí.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passarem a la votació. Passarem, doncs, a
la votació.

Falta gent. Si els pareix bé repetirem la votació.

El resultat que es marca és 28 sí; 28 no; zero abstencions
dels 56 presents. Per tant, hi ha un empat i es repetirà la
votació.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Jo li demanaria per ara i de cara al futur per millorar aquest
sistema de votació que vostè anunciés en cada moment quan
comença la votació i els diputats estaran pendents d’això. Si és
tan amable.

LA SRA. PRESIDENTA:

No es preocupi, els recordaré que començam la votació.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

És el que es feia fins ara.

LA SRA. MARI I MAYANS:

Presidenta, jo he votat i no s’ha marcat.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, tornarem votar i si no ho farem a mà alçada i revisarem
l’aparell. 

Passam a votació.

Resultat de la votació: sí 29; no 30. 

Per tant, queda rebutjada la proposició no de llei.

IV.3) Proposició no de llei RGE núm. 1634/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
petició d'ajuda i cooperació humanitària amb motiu del
terratrèmol que ha assolat el Perú.

I si els sembla bé passarem a la següent que és del Grup
Parlamentari Popular i defensarà...

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc permeteu-me que les meves primeres paraules
siguin de salutació per a la presidenta i la vicepresidenta de
l’Associació de Peruans que han assistit avui matí a aquest
debat i que així mateix s’ha fet molt tard al llarg del dia.
Gràcies per ser aquí.

(Aplaudiments)

Malgrat hagin passat un mes i dies quan la violència d’un
terratrèmol destruís part d’un país a Sud-Amèrica, el Perú, crec
i convindreu amb mi que no és mai tard per fer arribar a un
poble germà les nostres mostres de solidaritat i si més ho
podem fer donant-los una mà en forma d’ajuda més que més.

Des del Grup Popular en aquest parlament ja posàrem fil a
l’agulla des de tot d’una, però és avui, dins la primera sessió
parlamentària, quan presentam aquesta proposició no de llei,
amb la intenció que vostès li donin suport per tal que el poble,
els ciutadans d’aquell país, com més prest millor, aquest ajut
que el Parlament aprovi, i que serà una ajuda que arribarà allà
en nom de tots els ciutadans de les Illes Balears, del poble
mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc.

Ja sabem que les xifres són fredes i com més lluny en el
temps més refreden, però no podem oblidar que quan la terra va
sacsejar aquell país el passat 15 d’agost va deixar més de 520
morts, quasi 2.000 ferits greus i més de 250.000 persones que
s’han quedat sense sostre; a més, les infraestructures del país
han quedat greument minvades. Tots sabem que les prioritats
bàsiques perquè una societat pugui sortir endavant és garantir,
com a mínim, les infraestructures de sanitat, comunicació,
distribució d’aigua potable, electricitat; tot això són serveis que
les zones més afectades avui encara no han recuperat.

Les principals ONG que fan feina en aquell país per donar
assistència als damnificats, fan crides a la societat per tal que
no ens oblidem de la situació que es viu allà, avui que ja no són
portada als mitjans de comunicació. És per això que crec que
ara és l’hora d’oblidar els colors polítics i fer un front comú per
tal que l’ajuda que demanen sigui una realitat, és el moment de
posar en pràctica tots aquells desitjos de germanor, solidaritat,
globalitat, que tantes vegades hem defensat; és hora de
demostrar a tots els ciutadans que davant les desgràcies de
qualsevol poble sabem oblidar les nostres diferències polítiques
i fer un front comú, perquè, malgrat tot, el que realment som és
una comunitat autònoma sensible i solidària que sabem
estendre la mà quan és necessari.

Per tot això vàrem presentar aquesta proposició no de llei,
per avui ser debatuda; primer, per mostrar el nostre condol i
mostres d’estima als habitants del Perú. Segon, si bé sabem que
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el Govern de les Illes Balears ha colAlaborat amb Càritas,
Metges Mundi, Creu Roja, Apotecaris Solidaris, Congregació
de Trinitàries i ha aportat 150.000 euros com a ajuda urgent,
creim que encara és insuficient: no podem oblidar que parlam
de més de 80.000 famílies que en qüestió de minuts han quedat
sense res, no sols han perdut familiars, la qual cosa és
insubstituïble, ho han perdut tot. Per tant, instam el Govern que
segueixi amb els projectes de reconstrucció de les zones;
aprofitam que tenim persones de Balears que fa molts anys que
són allà amb la seva tasca de missioneres, que són les persones
que coneixen de primera mà qui més ho necessitarà.

Per tant, deman, en nom del Grup Parlamentari Popular, el
vot favorable perquè aquesta proposició pugui anar endavant
i la nostra ajuda una realitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per fixar posicions tenen torn el Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i
diputades, representants de la Casa del Perú. Bé, les diputades
d’Eivissa pel Canvi som conscients de la importància i les
conseqüències del tràgic terratrèmol del passat 14 d’agost per
al poble peruà, el qual va suposar els esmentats morts i ferits,
a més de milers de damnificats. Compartim amb la senyora
diputada i amb tots vosaltres la rellevància que té l’ajuda
internacional en situacions com aquestes i la necessitat que
aquesta arribi aviat, però no hem d’oblidar que tan important
com arribar ràpid, al primer moment, és que aquesta ajuda sigui
sostinguda en el temps.

Compartim així mateix la consideració del caràcter solidari
de la ciutadania de les Illes Balears, per tant estam en
disposició de votar afirmativament el primer punt d’aquesta
proposició. Ara bé, pensem que aquesta proposició, en la seva
formulació i tal com ha estat registrada, arriba tard pel que fa
als restants tres punts, amb la qual cosa o bé s’haurien de
modificar o s’haurien de retirar, o si no, hauríem de votar
negativament. I és que pensem que les accions que es demanen
al Govern balear, insisteixo, tal com ha estat registrada aquesta
proposició, ja han estat complertes mitjançant la Direcció
General de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials, a
més, considerem que amb la rapidesa i immediatesa que
requereix una catàstrofe com aquesta.

Es va fixar una partida pressupostària inicial de 150.000
euros, com ha esmentat ja; una segona de 50.000, i sabem de la
convocatòria extraordinària d’emergències amb formularis
simplificats per agilitar la concessió d’ajudes a ONG que
treballen a la zona. Es van establir mecanismes de coordinació
entre el Govern i els diferents fons de cooperació a nivell
autonòmic i es van posar en marxa mecanismes de coordinació

entre Govern i AECI, Agència Espanyola de Cooperació
Internacional, a nivell estatal i d’aquesta amb la Unió Europea.

Pel que fa al manteniment de l’ajuda que hem destacat fa
uns moments, tenim constància que la feina continua a través
dels fons de cooperació de les diferents illes, fons de
cooperació que compten amb la participació i fons econòmics
d’ajuntaments, consells i Govern. En conseqüència, reiterem
que no podríem votar a favor dels punts 2, 3 i 4, tal com està
registrada aquesta proposició.

No volem acabar sense fer una referència a la nostra
sorpresa en trobar que la primera proposició no de llei
registrada per part del Partit Popular en aquesta legislatura ha
estat en matèria de cooperació. I deim això perquè, i permeteu-
me la crítica ara que veig l’anterior consellera d’Immigració,
permeteu-me una petita crítica perquè aquesta sensibilitat no la
vam poder apreciar al llarg de la legislatura passada, i només
faré dos esments: d’una banda, quan vam veure com
pràcticament, entre cometes, desapareixien 2,3 milions d’euros
de la convocatòria del 2006 per a projectes ordinaris de les
ONG, i jo vaig ser present al Consell de Cooperació on decidia
això; o una referència més local, quan la majoria dels
ajuntaments del Partit Popular no es van voler incorporar, i de
fet encara no hi estan, al principal referent de cooperació
descentralitzada a l’illa d’Eivissa que és el fons pitiús.

Per tant, volem pensar que aquesta proposició suposa un
indici del seu canvi de sensibilitat respecte del món de la
cooperació al desenvolupament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Sí, President, molt breument, perquè el fons de la
proposició no de llei ens pareix bé, hi ha coses que pel que es
veu ja s’han fet i per tant, per part del nostre grup, si es canvia
el tempus, en lloc de dir que es posi i fa, es parli de les coses
que s’han fet, no hi ha cap problema en arribar a una
transacció. Sabem que s’ha reunit l’Agència de Cooperació
Internacional, la consellera ha tengut reunions i de fet ja aquest
mes d’agost va partir ajuda.

Per tant, per a no repetir arguments, per ser pràctics, posam
el grup a disposició per arribar a una transacció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel BLOC, té la paraula el Sr.
Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
Desglossant aquesta proposta per punts per a no fer-ho massa
llarg, nosaltres donam suport lògicament al punt primer, el punt
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primer és una expressió de condol i solidaritat amb el poble de
Perú i, com no pot ser d’una altra manera, nosaltres pensam que
el Parlament de les Illes Balears, com a representant del poble
de les Illes Balears té aquest deure, perquè, a més, el tendria en
qualsevol cas i en qualsevol situació i en qualsevol poble que
hagués patits un terratrèmol d’aquestes característiques, però
especialment amb el Perú que és un poble d’Amèrica llatina i
que, a més, és un poble, un país amb el qual hi ha lligams de
cooperació amb Mallorca molt profunds i des de fa molts anys.
Per tant, res més lògic que donar suport a aquest punt primer
que és l’expressió de solidaritat.

Respecte de la resta de punts, jo el que diria, bàsicament per
sintetitzar-ho, és que insten el Govern a fer coses que ja ha fet.
Per tant, nosaltres no acabam d’entendre la necessitat d’una
proposició no de llei que insta el Govern a fer coses que ja ha
fet: insta el Govern a posar-se a treballar, a posar-se a fer feina,
i nosaltres hem recaptat la informació per preparar aquesta
resposta i hem sabut que el terratrèmol de Perú va ser dia 15
d’agost, si no ho record malament, i dia 17 ja hi va haver unes
primeres reunions, es va anar a Madrid per tenir una primera
reunió amb l’AECI i hi va haver una reunió entre el Govern
balear, el Fons de Cooperació i l’Ajuntament de Palma.

Per cert, una altra cosa que fa aquesta proposició no de llei
és instar el Govern a coordinar-se amb la resta
d’administracions. Això s’ha fet amb una mesura que no ho
havia fet el govern anterior en quatre anys, en els quatre anys
anteriors mai no s’havien reunit a una mateixa taula Govern,
Fons de Cooperació i Ajuntament de Palma, ni una sola
vegada, una cosa que pareix tan lògica, tan elemental com
reunir-se els governs amb el Fons de Cooperació, amb
l’Ajuntament de Palma, per donar solució a una situació
concreta com aquesta emergència, no s’havia fet anteriorment.
Per tant, ens ve una mica de nou que ens instin a coordinar-nos.

S’insta també a habilitar una partida, ja ho ha dit la pròpia
representant del Partit Popular que ha presentat aquesta
proposició no de llei, la partida s’ha habilitat, a més una
quantitat tan important com 150.000 euros, que, lògicament, si
es fa una feina de continuació i no només de donar suport a la
qüestió puntual ara del terratrèmol, podrà ser incrementada en
el futur.

Per tant, s’ha respost de manera ràpida, s’ha respost de
manera coordinada, coordinada entre el Govern i el Fons,
coordinada amb l’AECI, que és una qüestió molt important, i
fins i tot la proposició no de llei parla de coordinar-se amb la
Unió Europea, i això també s’ha fet, perquè a la reunió amb
l’AECI es va parlar de correspondre solidàriament i
conjuntament i coordinadament per part dels diferents països de
la Unió Europea.

Per tant, nosaltres pensam que, tal com al primer punt ja
hem dit que li donam suport, la resta de punts nosaltres pensam
que és una matèria amb la qual aquesta Cambra, aquest
Parlament s’hauria de manifestar de forma unànime, però
nosaltres no voldríem una proposició no de llei que instàs el
Govern a posar-se a treballar i no ho voldríem perquè ja s’hi ha
posat; i no voldríem una proposició no de llei que es digui que
es posi a fer tal cosa. Voldríem, en qualsevol cas, una
proposició no de llei que digués que s’ha de continuar

treballant, que s’ha d’anar endavant amb aquest treball i en
aquest sentit jo crec que, encara queda un grup per intervenir,
crec que hi ha lloc per a la transacció i l’ideal seria que sortís
una manifestació de solidaritat amb Perú i de voluntat de fer-hi
feina unànime per part d’aquesta Cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el seu representant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Davant la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular arrel del terratrèmol que va tenir lloc el
mes d’agost a Perú i en la qual s’insta el Govern de les Illes
Balears i fins i tot el Govern d’Espanya a promoure ajuda
humanitària per palAliar els danys ocasionats per aquesta greu
catàstrofe, el Grup Socialista vol manifestar que comparteix la
sensibilitat del Grup Popular que va lliurar la proposició al
Parlament només als tres dies d’ocorreguts els fets.

No obstant, a causa que el període parlamentari ha
començat un mes més tard, es fa evident que les actuacions que
eren necessàries per part del Govern ja s’han produït, atesa la
situació d’emergència viscuda per aquell país, tal com
passarem a exposar més endavant i tal com hem pogut veure als
mitjans de comunicació aquestes darreres setmanes. No obstant
açò, mai no és tard perquè la nostra institució, el Parlament de
les Illes Balears, se sumi a les mostres d’estimació i condol
que, tal com s’expressa al text de la proposta del Grup Popular,
ha manifestat la comunitat internacional per als habitants del
Perú, els quals han estat víctimes del terratrèmol i han perdut
els seus familiars i les seves pertinences.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
també vol ser partícip d’aquesta iniciativa que el Grup Popular
demana a la Cambra a la primera part de la proposició,
igualment que també hem d’expressar la nostra solidaritat amb
Sumatra, per exemple, afectada aquests dies per repetits
terratrèmols, en els quals sembla que no s’ha produït un
nombre tan elevat de víctimes humanes, o per aquells països
africans que han soferts uns greus aiguats també fa uns dies. La
solidaritat amb aquests països i la seva gent, els quals són
víctimes de desastres naturals de gran magnitud, és obligada
per part de persones i institucions que som conscients del
patiment produït per la pèrdua colAlectiva que representa un
sinistre com el viscut recentment a Perú, sinistres que, a més,
sembla que sempre castiguen aquells països, i dins aquells
països, la part de la societat que és més vulnerable, que tenen
menys renda i menys possibilitats de refer-se. Açò fa necessari
que la comunitat internacional actuï, no únicament amb ajuda
humanitària en el moment de l’emergència, sinó també, i no és
menys important, sinó més important diria jo, després aportant
mecanismes de reconstrucció i reestructuració de la vida del
país.
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Però com és natural a hores d’ara, la segona proposta de la
proposició no de llei ja es veu amb retard en el dia d’avui, atès
que difícilment podem instar el Govern de les Illes Balears que,
tal com diu el seu text, es posi a treballar per ajudar Perú i els
afectats i habilita una partida pressupostària extraordinària, o
que utilitzi la prevista per a emergències com aquesta, a través
de l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears,
quan ja s’han pres aquestes mesures, tal com tots hem pogut
seguir simplement pels mitjans de comunicació. Efectivament,
el Govern va reaccionar immediatament convocant les
organitzacions no governamentals de les Illes que treballen a la
regió afectada, a més dels tres fons de cooperació i
l’Ajuntament de Palma, a una reunió per tal de coordinar
l’ajuda d’emergència a Perú. Inicialment, i ja el dia 20 d’agost,
va partir cap al Perú la primera remesa d’ajuda del Govern de
les Illes Balears en coordinació amb el Govern central, i també
es va fixar una quantitat de 150.000 euros, com ja s’ha dit aquí,
en aquesta primera fase, obrint una convocatòria extraordinària
d’emergències per tal que les ONG poguessin presentar
projectes. A més, també es varen simplificar els formularis de
solAlicitud per tal d’agilitar la concessió de les ajudes.

I donat que hi va haver solAlicituds per una quantitat més
elevada que els esmentats 150.000 euros, es va habilitar una
quantitat suplementària d’altres 50.000 euros, a més d’habilitar-
se mecanismes de coordinació amb altres agents de cooperació,
el Fons, l’Ajuntament de Palma, per donar sortida a totes les
solAlicituds d’ajuda humanitària rebudes.

Atès açò, el Grup Socialista no pot aprovar aquest punt per
extemporani, tal com es planteja a la proposició.

Quant a la tercera proposta de la proposició, que és que posi
en marxa el dispositiu de coordinació d’emergència d’acord
amb altres administracions de l’Estat, organitzacions
humanitàries, Protecció Civil, etcètera, per tal d’unir esforços
sobre l’ajuda que s’enviarà segons les necessitats reals de la
població afectada, sabem, per fonts del Govern de les Illes
Balears que açò ja s’està fent i que un representant de
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears va
assistir a una reunió convocada per l’Agència Espanyola de
Cooperació a Madrid, per coordinar les accions d’emergència
per al terratrèmol, la qual cosa fa que tampoc no poguéssim
donar suport a aquest punt pel mateix motiu que l’anterior.

Per altra banda, a l’esmentada reunió amb l’AECI, també es
va tractar sobre la coordinació de l’ajuda humanitària per part
de la Unió Europea i, per tant, la quarta proposta, que és instar
el Govern d’Espanya a coordinar amb la resta d’estats de la
Unió Europea les accions d’ajuda i cooperació humanitàries,
també ha quedat assumit davant les diverses accions dutes a
terme des del Govern de les Illes Balears i des del Govern
espanyol.

Però ara, senyores i senyors diputats, ve la part més difícil
en matèria de cooperació internacional, i és la segona fase de
l’ajuda i que el Govern de les Illes Balears va preveure per al
mes de setembre. Perquè el problema no és únicament que hi
hagi una resposta immediata a les situacions d’emergència i
que, a més, en un primer moment de caos i confusió l’ajuda
sigui efectiva, sinó també que en una segona fase la cooperació
serveixi per suportar el treball de reconstrucció de la zona

afectada i que les víctimes actuals puguin entreveure un futur
dins el seu drama quotidià.

Atès açò, senyors diputats, senyores diputades, el Grup
Socialista, per les raons ja esgrimides en aquesta intervenció,
proposa al Grup Popular la modificació del text de la
proposició no de llei, per fer possible el vot favorable de la
nostra formació en una matèria que hauria de ser forçosament
de consens. Aquesta modificació o transacció significaria
eliminar del text la segona proposta, relativa a l’habilitació de
la partida pressupostària, i afegir a la resta de propostes, és a
dir, la tercera i quarta, substituir les paraules que diguin que “el
Govern balear posi en marxa” per “el Govern balear continuï
amb el dispositiu de coordinació...”, etcètera, tant a la primera
com a la segona.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Doncs, Sra. Soler té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, diuen que el
requisit de l’èxit és la promptitud en les decisions i jo crec que
aquí el Grup Parlamentari Popular va demostrar una resposta
ràpida, amb els mitjans que tenia en el seu moment, que és que
dos dies després d’haver passat aquest terratrèmol a Perú va
presentar aquesta proposició no de llei. Efectivament, no s’ha
pogut dur fins avui a aquesta sessió plenària, per tant és evident
que, com que no s’ha duit fins avui, hi ha propostes dins la
proposició que estan una mica desfasades, com pugui ser
l’apartat 2.

Però mantenim evidentment l’apartat 1. Acceptam la
transacció dels apartats 3 i 4, com ho ha fet la diputada
socialista. Si bé vull dir que supòs que és un costum d’aquesta
Cambra presentar esmenes in voce o fer transaccions, si bé vull
dir que m’havia preparat que les proposicions no de llei,
l’article 164.2 estableix que quan hi ha una proposició no de
llei presentada 24 hores abans s’hi poden presentar esmenes; jo
estava convençuda que els grups haguessin fet la seva tasca,
haguessin presentat esmenes per poder actualitzar ja aquesta
proposició i venir actualitzada aquí a la Cambra. No ha estat
així, però supòs que així com s’aplica el Reglament en altres
temes, també s’aplicarà d’aquí en endavant en aquests temes.

Per tant, moltíssimes gràcies pel seu vot favorable si
accepten la transacció, perquè al cap i a la fi per l’únic que hem
de fer feina és per al benefici dels ciutadans del Perú. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Conclòs el debat, procediríem a
la votació.



Me diu el Lletrat que l’acord seria retirar el punt 2 i
acceptar les esmenes al 3 i 4 presentades pel Grup Socialista.
Entenen tots els grups que això és així?

Doncs, si els pareix bé, per assentiment? Doncs, s’aprova
per assentiment.

(Aplaudiments a la sala)

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