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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Comença la sessió i en
el primer punt de l’ordre del dia tenim preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2122/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures per a la descontaminació dels pous
de Santa Gertrudis a Eivissa.

La primera és la relativa a mesures per a la descontaminació
dels pous de Santa Gertrudis a Eivissa i la formula la Sra.
Marián Suárez Ferreiro. Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat mes de febrer el
conseller de Medi Ambient Sr. Jaume Font, va visitar Eivissa
per anunciar que els 25 pous del municipi de Santa Gertrudis
havien estat contaminats pel vessament de 30.000 litres de
combustible procedents d’una benzinera. Aquests pous ja
estaven recuperats i es deixava en mans de la natura la
culminació del seu procés de neteja. Els propietaris varen
mostrar públicament el seu desacord dient que els pous no
estaven nets, que el gasoil encara surava sobre l’aigua i que feia
olor de combustible.

La pregunta que fem a l’actual conseller de Medi Ambient
és la següent: quines mesures té pensades posar en marxa la
Conselleria de Medi Ambient per descontaminar els pous de
Santa Gertrudis d’Eivissa, que havien estat descontaminats,
segons l’anterior govern?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra.  Suárez. Té la paraula el Sr. Miquel Àngel
Grimalt.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, actualment s’està realitzant una oxidació puntual als
pous més problemàtics de Santa Gertrudis. Concretament
aquests darrers mesos s’hi han abocat oxidants químics que
tenen la funció de desfer les molècules dels hidrocarburs i els
converteixen en productes més innocus. Aquesta oxidació du
el seu temps, però s’hi han abocat oxidants químics aquests
darrers mesos.
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Les tasques que tenim previst fer durant els pròxims mesos,
a banda de continuar amb aquestes oxidacions puntuals en els
pous que encara presenten major concentració d’hidrocarburs,
són la reposició de les terres descontaminades i el seguiment i
el control de tot l’aqüífer, incloent-hi una explotació
experimental per veure com reacciona i com va evolucionant.

En resum, calculam que s’hi haurà de continuar fent feina
durant els propers dos anys, aproximadament, tot i que és cert
que entre un 85 i 90% de l’aqüífer es considera que ja està
descontaminat i, així i tot, l’aigua encara no és potable. Per
tant, s’haurà de continuant fent-hi feina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Vol la Sra. Suárez fer ús de la
paraula? 

I.2) Pregunta RGE núm. 2133/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures sanitàries en medicina primària
a Menorca.

Passam, doncs, a la següent pregunta. La formula el Sr.
Miquel Gascón i és sobre infraestructures sanitàries. Sr. Gascón
té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, una de les propostes
potser més engrescadores que hi ha en aquest govern és baixar
el nombre de cartilles a 1.500 per metge a medicina primària a
les Illes Balears. A Menorca això és inviable, per exemple a la
zona de Llevant, mentre no se solucionin problemes
d’infraestructura, atès que dalt Sant Joan no es poden
augmentar les plantilles perquè no hi hauria lloc per a aquest
personal.

Llavors volem preguntar-li quines mesures pensen prendre
quant a infraestructures a la part de Llevant de Menorca per
intentar disminuir el nombre de cartilles per metge i arribar a
les 1.500?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Per part del Govern té la
paraula el Sr. Thomàs.

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

Sra. Presidenta. Sr. Gascón, no li desvetllaré cap secret si
li dic que l’atenció primària ha estat una de les grans oblidades
de la passada legislatura. Com vostè sap, en el nostre programa
electoral vàrem apostar d’una manera ferma per fer i donar un
nou impuls a l’atenció primària. Pensam que l’atenció primària
és un dels fonamentals principals del nostre model sanitari i
assumim allò que s’han anomenat les estratègies AP21. Això

ens permetrà a tots recuperar, en part, el paper central que té
l’atenció primària i els nostres centres de salut.

Com vostè comenta, a l’illa de Menorca, específicament a
la zona de Llevant, hi ha un retard en infraestructures i en
dotació de personal. Després d’un diagnòstic ràpid de la
situació, no podem esperar i de forma immediata ja prenem
mesures, d’acord amb el gerent de l’Àrea de Menorca. Per
començar farem unes feines de reforma a l’edifici annex a
l’antic Hospital Verge del Toro, per dotar-lo d’una
infraestructura que pugui funcionar amb el menor temps
possible com un centre de salut, amb una dedicació per a
14.700 persones, allà on es podrà ubicar, a més d’atenció de
medicina de família, pediatria i infermeria, unitats d’atenció a
la dona, rehabilitació, salut bucodental i àrees de docència.
Això ens permetrà d’una forma molt curta en temps, habilitar
37 espais de consulta. Evidentment tot això ha de tenir un
augment de professionals sanitaris per intentar acostar-nos a la
mitjana que vostè comentava de 1.500 usuaris per professional
sanitari.

A més a més, li vull comunicar que esperam que dins el
primer quadrimestre de l’any que ve puguin estar finalitzades
les obres del Centre de Salut d’Es Castell.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.3) Pregunta RGE núm. 2134/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inundacions del metro de Palma (I).

La següent pregunta la formula la Sra. Rosa Maria Alberdi
sobre el tema del metro de Palma. Sra. Alberdi, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicens, les obres del
metro han estat una de les actuacions que hem seguit amb més
atenció, especialment qui li parla, entre altres coses perquè la
precipitació en què es varen fer varen ocasionar, o va semblar
que ocasionaren, greus problemes a les infraestructures
educatives que afectaven. 

No és aquest el tema de la meva pregunta. Des del passat
dia 22 el metro està aturat i s’ha afirmat per part del PP que es
podia haver tornat a endegar el seu servei, justament el dia
següent de les inundacions. La meva pregunta va en aquest
sentit, és certa aquesta afirmació del Partit Popular, que el
metro hagués pogut reiniciar immediatament el seu servei
després de les greus inundacions patides?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberdi. Sr. Vicens, té la paraula.
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EL CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Alberdi, no, li puc assegurar
que en absolut no és cert. No és cert, sobretot si acceptam que
les decisions polítiques han d’anar acompanyades d’un mínim
de seny. Crec que en aquest cas més que més. Jo som
plenament conscient que la mesura de tancar el metro, en
principi no és el que voldrien els ciutadans, el que voldrien els
ciutadans és que els serveis públics funcionin eficientment i de
manera adequada. 

Li puc assegurar que el primer interessat que el metro
funcioni som jo mateix i aquesta conselleria, de fet ja havíem
fet importants plans i convenis amb la Universitat i
l’Ajuntament per poder fer una distribució dels autocars dins la
mateixa Universitat i ja ho teníem tot en marxa. Ara bé, el que
és cert és que de vegades s’han d’assumir les responsabilitats,
s’ha d’assumir la realitat i sobretot les herències que tenim i
s’han d’afrontar amb molta responsabilitat i molta tranquilAlitat
i rigor. 

En aquest cas, després de dia 22 de setembre que hi va
haver la segona inundació, dia 23, l’endemà, vàrem prendre la
decisió de no tornar obrir el metro fins que hi hagi unes
mínimes garanties. De fet, el temps no ha fet més que donar-
nos la raó. Dos dies després hi va tornar haver una altra
tempesta, aquesta vegada més forta, la qual cosa és normal en
l’època en què estam i es va produir una tercera inundació. Per
tant, jo em deman què hagués passat si haguéssim obert el
metro i, per tant, crec que l’afirmació que es va fer des del
Partit Popular, que el dia següent es podia posar en marxa el
metro, doncs en principi hagués estat una terrible equivocació.

Maldament no hi hagués hagut aquesta altra tempesta, jo el
que plantejaria és com pot ser que una infraestructura que ha
costat el que ha costat als ciutadans de les Illes Balears, el que
no és de rebut és mirar el cel cada matí a veure si plourà o no
plourà i quin grau de perillositat hi ha hagut. Per tant, en
principi prendré la decisió d’obrir el metro quan hi hagi unes
mínimes garanties de seguretat i unes mínimes garanties que el
servei sigui digne i correcte. A partir d’aquí el que estam fent,
li ho puc assegurar, és fer molta feina perquè això sigui el més
aviat possible.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Sra. Alberdi, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sr. Vicens, moltes gràcies. Vostè es pregunta què hagués
passat si el metro hagués funcionat amb la pluja que hi va haver
dos dies després, però també ens ho preguntem els usuaris. Per
això li agraïm molt, no només l’esforç que s’està fent per
buscar les causes profundes d’aquestes anomalies que estan
succeint, sinó l’esforç per assegurar-nos que quan el tornem
utilitzar aquesta inversió realment no ens posi en perill. Li ho
agraeixo molt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberdi. Vol la paraula el Sr. Vicens? No.

I.4) Pregunta RGE núm. 2141/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a causes de la inundació de determinades estacions
del metro de Palma.

Doncs passarem a la següent pregunta, la formula el Sr.
Jaume Font i és sobre determinades estacions del metro de
Palma. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, una vegada que coneixem que no són causes
estructurals el tema de la inundació del metro i que vostè també
ho coneixia i no sé per què no ha donat a conèixer aquesta
informació, li demanam des del Grup Popular quines són les
causes reals de la inundació?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Vicens, té la paraula. 

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

Sr. Font, jo no sé a què es refereix vostè amb les causes
estructurals. El que li puc assegurar, Sr. Font, és que aquest
govern..., vostè em demana si coneixem les causes per les quals
s’inunden les estacions, determinades estacions. Jo per
començar li faré un petit aclariment, no són determinades
estacions, Sr. Font, en les tres inundacions s’han inundat totes
les estacions menys la de la UIB, perquè vegi l’extensió que té.

I tant que coneixem les causes que han inundat el metro! El
que m’estranya és que m’ho demani vostè. Això és el que
m’estranya. Són vostès els que han construït aquest metro i jo
crec que són vostès els que haurien de saber per què aquest
metro fa aigua per totes bandes. Jo el que li puc dir, i ja ho hem
dit moltes vegades, és que aquest metro el que fa és recollir
totes les pluvials del polígon, totes les pluvials de Son Sardina
i de moltes bandes que està soterrat. A més a més, el metro té
filtracions i deficiències estructurals i de disseny en gran part
del seu recorregut. Aquestes causes evidentment les coneixem.
El que m’estranya és que vostè no les conegui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vostè
ha tengut l’oportunitat de dir quines són les causes i no les ha
dit, vostè fa política. No voldria pensar, quan vostè hagi
“apedaçat” tot allò que nosaltres hem fet malament, que d’aquí
un any hi hagi una sola gotera perquè m’escoltarà! Vostè és poc
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responsable. Vostè està pensant amb l’amor de les tres
taronges. Està a punt de fer 100 dies de conseller. I li diré més,
el que s’ha de llevar és el paparró que du al damunt i assumir
la seva responsabilitat que és governar i tal vegada quan s’hagi
llevat el paparró que du al damunt i se’n temi que hi pot haver
qualque equivocació, s’ha d’arreglar i el que hi ha d’haver és
el metro funcionant per als ciutadans de Mallorca.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, les causes reals són ben
clares, no sé si ho ha entès, si vol li ho detall. Hi ha entrades
directes d’aigua per les boques de les estacions, pels pous de
ventilació, per les sortides d’emergència i senzillament perquè
no hi ha protecció o barreres suficients. Els elements
d’extracció o acumulació d’aigua són totalment insuficients,
bombes, pous, dipòsits. Hi ha filtracions a l’estructura i als
plafons de les estacions, hi ha importants filtracions al túnel. Hi
ha entrades d’aigua per defectes d’impermeabilització a les
superfícies. No hi ha colAlectors d’aigua, ni en (...), ni les
connexions que farien falta d’aigua. I no es varen executar les
mesures que inicialment estaven previstes en els projectes per
evitar les inundacions.

Miri, Sr. Font, vostè pot xerrar de paparrons i d’aquestes
cosetes que a vostè li agraden, però el que ha de fer és donar la
imatge als ciutadans que vostès assumeixen que varen fer un
metro que fa aigua per totes bandes. Això és el que ha de fer.
Cada dia apareixen noves dades de deficiències. L’altre dia hi
havia el sostre d’una de les estacions que baixava 40
centímetres i això ja ho havia detectat l’auditoria que estam
fent. Però vostès el que han de fer és respondre políticament al
fet que el metro és l’actual clavegueram del Polígon i de Son
Sardina. Vostès varen fer un metro que fa avergonyir tots els
mallorquins i que ha estat la befa de tot l’Estat, Sr. Font, i
només per prioritzar presses electorals. Vostès han fet un
decorat de metro per fer-se una foto i no estan donant
explicacions d’això.

I evidentment té tota la raó, nosaltres el que estam fent és
apedaçar el que vostès varen fer.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2135/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inundacions del metro de Palma (II).

La següent pregunta la formula el Sr. Francesc Dalmau del
Grup Parlamentari Socialista i també sobre inundacions del
metro. Sr. Dalmau, té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs sí, torna a ser una pregunta
en relació amb el metro. Sr. Conseller, és cert que les
inundacions del metro de Palma del passat dia 22 de setembre
només varen afectar els passos inferiors que connecten les
andanes, tal i com ha manifestat el Partit Popular, que encara
no es veu a l’oposició? Si estigués al Govern se’n temeria que
faria responsabilitat de les polítiques i no actuaria de manera
irresponsable dient que el metro es podria obrir el dia després
de les inundacions que varen succeir al metro de Palma.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Té la paraula el Sr. Vicens.

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

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Evidentment no és cert perquè
després d’aquestes inundacions el que va passar és que es varen
inundar..., vostè es refereix a la segona inundació, es varen
inundar una altra vegada tres estacions: Via Asima, Son
Castelló i també Son Fuster. A Son Fuster és allà on
s’acumulen més les aigües. I aquesta vegada va passar una cosa
que no va passar la primera i és que les aigües varen seguir a
Son Fuster, via avall, fins al punt més baix de la via. El punt
més baix de la via està entre Son Fuster i Son Costa, de tal
manera que els informes tècnics de Serveis Ferroviaris ens
diuen que l’aigua va fer allà un embassament i va créixer 50
centímetres per sobre la via. Si hagués passat alguns
centímetres més hagués anat cap a Palma i hagués inundat no
només la zona del tren, sinó fins i tot l’estació intermodal.

Per tant, jo crec que dir, després d’aquestes inundacions,
que senzillament s’ha inundat un pas inferior entre andanes és
faltar totalment a la veritat i és tenir una poca seriositat des del
Partit Popular. Crec que els ciutadans ho han pogut veure a
totes les imatges que s’han produït, és una cosa evident. Per
tant, el ridícul queda molt garantit. No m’estranya que em faci
aquesta pregunta perquè tothom s’estranya que veient en els
mitjans de comunicació una cosa, es puguin afirmar aquestes
qüestions.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula el
diputat?
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I.6) Pregunta RGE núm. 2142/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions al metro de Palma des de la inundació
del passat 21 d'agost.

Passarem doncs a la següent pregunta. La formula el Sr.
Joan Flaquer i és sobre el tema de les inundacions del passat 21
d’agost. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Mobilitat, efectivament dia 21 d’agost hi va
haver unes pluges considerables a Palma que varen provocar
aquests fets que comentam avui. Voldríem conèixer quines
actuacions de caràcter preventiu va dur a terme el seu
departament per tal d’evitar inundacions posteriors? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, les actuacions que
s’han duit a terme ja les vaig explicar a aquesta mateixa cambra
el passat 18 de setembre. De totes formes li agraesc
sincerament que em torni solAlicitar sobre aquest tema.

Les actuacions fetes per la conselleria resumidament es
basen, primer, en actuacions per esbrinar les causes de les
inundacions i identificar, localitzar les deficiències estructurals
i de disseny que varen comprovar que hi havia a les
instalAlacions del metro, i evidentment això du el seu temps.
Després, actuacions per revisar i reposar el material i els
dispositius danyats per les inundacions. Posteriorment,
actuacions per minimitzar el risc de les inundacions fins que es
facin les obres pertinents. I actuacions de planificació,
coordinació i de demanar tots els permisos oportuns per
començar les obres que, com sap vostè, varen començar un dia
després.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El cert, Sr. Conseller, és que vostè disposa d’un informe firmat
dia 23 d’agost per l’assistència tècnica del metro, aquest
informe a vostè li ha estat reclamat reiteradament pel Grup
Parlamentari Popular a través dels seus conductes
reglamentaris, i encara és l’hora que vostè hagi entregat aquest
informe i l’hagi mostrat a l’opinió pública. Això, Sr. Conseller,
almenys parla molt poc al seu favor. Parla molt poc de la seva
transparència i parla molt més del seu obscurantisme i de la
seva voluntat d’amagar informació a l’opinió pública.

Si vostè és el primer que reconeix la gravetat de les
qüestions que afecten el metro, vostè hauria de ser el primer
que hauria de donar llum i el primer que donàs a l’opinió
pública i al grup parlamentari que li ho reclama, les
explicacions per escrit que l’assistència tècnica li va donar dia
23 d’agost. I el més greu és que vostè des de dia 23 d’agost té
les recomanacions, els consells, les actuacions que aquesta
assistència tècnica li diu que ha de fer perquè això no es torni
a produir.

Nosaltres podem acceptar, som humans, que hem pogut
cometre qualque errada, ho podem acceptar, sí, sí, vostès també
en cometran, no es pensin que vostès siguin tan bons que no en
facin cap, alguna errada també tendran vostès, i nosaltres
podem acceptar els nostres. Tal vegada s’hagin de fer algunes
millores a les estacions de metro que nosaltres vàrem deixar
inaugurades, és possible. Ho volem reconèixer i admetre. Però
el que vostè no pot avui defugir és la seva responsabilitat des
de dia 21 d’agost. La responsabilitat de saber que havia de
prendre unes mesures i no les ha pres i que un mes després, no
parlam d’un dia ni dos, com ha parlat la Sra. Alberdi, un mes
després es torna a trobar amb el mateix problema. Per l’única
i senzilla raó que vostè, Sr. Conseller, fins ara ha demostrat ser
un conseller poc transparent i, a més, un conseller molt
negligent. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Vol fer ús de la paraula el Sr. Vicens?
Té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, aquest informe que
vostè diu és de l’assistència tècnica, per tant, és de part
interessada de qui va fer les obres, aquest informe està a
disposició de tothom, el té la premsa i que jo sàpiga els l’he
enviat a vostès.

A més a més..., mirin-ho, facin el favor. Li record i li
detallaré més les actuacions que s’han fet. S’ha solucionat
l’entrada de les aigües pluvials al centre de transformació situat
a la Plaça de Santa Elisabet, que és la que va fer botar tota la
qüestió de l’electricitat a l’anterior inundació. S’ha solucionat
la problemàtica dels accessos de seguretat. S’han revisat tots
els sistemes de bombeig d’aigües pluvials. S’ha treballat en la
neteja de les canonades. A l’estació de Son Sardina es varen
reparar les instalAlacions de bombeig. Es va procedir a la
revisió i la reparació dels ascensors. Es va fer la reparació del
centre de transformació. Es varen revisar tots els sistemes
d’enclavament, caixes, circuits, etcètera, també la resta
d’instalAlacions del túnel. Es varen fer les instalAlacions fixes,
neteja, comprovació de motors, fixació de via, elements
mecànics de desviaments, etcètera. Es varen demanar informes
a GESA i direccions d’obra. A més a més, es varen planificar
totes les obres que s’estan duent a terme durant aquest mes amb
reunions amb l’Ajuntament de Palma, nosaltres sí que ens
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coordinam amb l’Ajuntament de Palma i no donam la culpa a
l’anterior Ajuntament de Palma. A més, hi ha una solAlicitud
d’autoritzacions municipals pertinents.

Totes aquestes obres s’han iniciat o s’estan iniciant. Sembla
mentida que vostè digui aquí que no s’ha fet res. El que passa
és que si jo li estic donant unes explicacions hauria d’escoltar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller, s’ha acabat el temps.

I.7) Pregunta RGE núm. 2143/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tancament indefinit del
metro.

La següent pregunta la formula la Sra. Margalida Cabrer i
González i és sobre el tema de tancament indefinit del metro.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El conseller de Mobilitat ha
qualificat el metro de Palma de chapuza que té greus problemes
estructurals. Ens podria explicar quins són aquests problemes
estructurals?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies. Vostè em demana a mi..., em demana a mi...

(Algunes rialles)

...acompanyat de la retòrica pertinent, que li digui quins són
els problemes estructurals que té el metro? Això és increïble.
A mi em ve una temptació, evidentment no ho puc fer, de
capgirar el Reglament d’aquesta cambra i de fer-li jo la
pregunta a vostè. Vostè sabrà, és vostè qui ha fet el metro.

El que li puc assegurar és que com anterior responsable de
la Conselleria d’Obres Públiques i, per tant, responsable
d’iniciar aquesta infraestructura i de posar en servei aquest
metro, devia saber vostè el que feia. En cas contrari és un poc
irresponsable. La qüestió és que hi ha una quantitat de
deficiències estructurals i de disseny, dic deficiències, no
problemes estructurals com diu vostè, deficiències tan greus i
tan nombroses, Sra. Diputada, que probablement just es podran
palAliar els problemes.

Jo crec que vostè el que ha fet ha estat condemnar la ciutat
de Palma a tenir un metro on cada vegada haurem de fer
apedaçaments. Això és el que passa. No sé com em fa aquesta
pregunta vostè. Vostè no sabia com s’ha fet el metro?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo crec que vostè està
permanentment enganyant els ciutadans de les Illes Balears, li
ho he de dir sincerament i avui n’és una mostra. Vostè tenia dia
21 d’agost dos camins, quan es va detectar el problema al
metro tenia el camí d’arreglar-ho, de començar a fer feina, o el
camí de no fer absolutament res. I vostè no va fer absolutament
res perquè a la vista està que no s’ha fet res. De la mateixa
manera que han fet el show mediàtic per mostrar contínuament
el pas inferior de Son Fuster, s’inunda tot, però només mostren
el pas inferior de Son Fuster. Per què no van a l’estació de
Jacint Verdaguer, Son Costa, a Camí dels Reis? 

Per això li dic, Sr. Conseller, que era la seva responsabilitat
i no ho va fer. I jo mantenc que vostè fa això per motius
estrictament polítics. Només això explica que vostè conegui les
causes de dia 23 d’agost, que són bàsicament un tema de
pluvials d’EMAYA, i continuï alarmant la població dient que
hi ha greus problemes estructurals i que són falsos. Ni vostè
mateix els detalla. És un tema bàsicament de pluvials i de
canalitzacions. Un problema estructural és quan cau un talús o
descarrila un tren i causa ferits que estan hospitalitzats.

(Aplaudiments)

Això és un problema estructural.

Sr. Conseller, jo li he de dir que vostè ha continuat
enganyant avui quan ha dit que ha contestat les preguntes
parlamentàries del Partit Popular. Jo crec que avui vostè ha
mentit a aquesta cambra d’una forma escandalosa. Nosaltres li
vàrem demanar a finals d’agost, ha passat el termini, vostè està
criticant l’anterior govern, sense donar la documentació, quan
la seva obligació és contestar les preguntes parlamentàries. Jo
crec sincerament que això no és ètic, Sr. Conseller.

Miri, Sr. Conseller, actuï, arregli el metro d’una vegada i
posi’l en funcionament. Demani la responsabilitat a les
empreses constructores, als tècnics, tot el que vulgui. Però per
favor, actuï. El que no pot fer, Sr. Conseller, és culpar l’anterior
govern de la seva inactivitat. Nosaltres podem assumir el que
sigui fins dia 21 d’agost, però la seva inactivitat de dia 21
d’agost ..., jo crec que vostè no és valent si vol culpar l’anterior
govern d’aquesta inactivitat, d’aquesta paràlisi seva.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, ara falta que amb el
problema que tenim en el metro i després d’haver estat la befa
de tot l’Estat, resulta que vostè estigui en qüestions de
terminologia. Miri, les deficiències estructurals i de disseny,
anomeni-les com vulgui, en el metro són més que evidents.
Manquen colAlectors adequats per recollir l’aigua. Manquen
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barreres i dispositius per aturar l’aigua. Hi ha infiltracions per
tot arreu, impermeabilització defectuosa, pendents
inadequades, manca de cobertures, pous de ventilació que
serveixen per conduir aigua, sortides d’emergència que
s’inunden, sostres que cedeixen, sistemes de bombes
insuficients, i cada dia surten coses noves.

Si tot això vostè troba que no són problemes al metro, jo
què vol que li digui, Sra. Cabrer? Això són problemes que
tenim a totes les estacions i podem seguir endavant. Fer una
obra com aquesta, amb presses i improvisacions, Sra. Cabrer,
per sortir a una foto abans de la campanya electoral, és d’una
irresponsabilitat i d’una temeritat inexplicables. I em tem que
vostè ha condemnat Palma a tenir un servei de metro que
sempre tendrà problemes i li ho diu un conseller d’aquest
govern, però també li ho diu un conseller que és del PSM i sap
vostè que el metro l’ha defensat sempre i mai no li ha posat cap
tipus de problema. Abans que vostè sabés que és un metro,
nosaltres ja dèiem que hi hauria d’haver metro. 

Però, Sra. Cabrer, resulta que el metro s’ha de fer bé i el
que no es pot fer és donar la culpa a un govern que just fa 100
dies que ha arribat perquè el seu metro és un autèntic colador.
Vostè, Sra. Cabrer, m’ha demanat la dimissió per aquest tema,
jo li demanaré a vostè que deixi la política, ho podria fer amb
aquests resultats, vists els resultats de la seva gestió.
Segurament molts de ciutadans no ho entendrien. El que passa
és que aquesta actitud que tenen vostès de manca de
colAlaboració pot rebentar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

I.8) Pregunta RGE núm. 2129/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a fira Art Colonge.

La següent pregunta la formula el Sr. Gabriel Barceló. Té
la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquests dies passats va tenir lloc
a Palma la celebració de la fira Art Colònia, una fira
internacional d’art, i voldria demanar a la consellera quina
incidència ha tengut aquesta celebració d’aquesta fira d’Art
Colònia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Govern...

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Tan la incidència com la valoració que realitza el
Govern de les Illes Balears de la primera edició d’Art Colònia
és positiva.

La fira, tot i ser una convocatòria nova, ha mostrat un bon
potencial d’atracció de colAleccionistes d’art d’un nivell molt
elevat, i les primeres estimacions que hem fet dels resultats
indiquen satisfacció entre els galeristes participants, un punt
vital per a la consolidació d’aquesta fira. 

L’assistència de públic ha estat de 8.500 persones, i a més
la fira ha disposat d’un notable ressò a la premsa general i
especialitzada de tot l’Estat, destacant precisament l’alt nivell
i la qualitat d’aquesta convocatòria. La fira també ha estat
seguida amb molt d’interès i amb molta d’atenció per la premsa
alemanya i internacional, destacant els lligams amb una de les
fires d’art contemporani més importants d’Europa.

Pensam que Art Colònia Palma és un esdeveniment que
mereix continuar tenint el suport d’aquest govern, que es
mantendrà i es potenciarà l’any que ve com un dels puntals a
Mallorca d’una setmana d’art que pugui esdevenir punt
d’atracció per al turisme cultural de tota Europa, la qual cosa
suposaria un èxit dins una estratègia de diversificació
econòmica de la comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Vol el Sr. Barceló fer ús de la paraula? No?

I.9) Pregunta RGE núm. 2136/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a infraestructures educatives a Eivissa.

Passarem, doncs, a la següent pregunta. És la número 9, i
per formular-la té la paraula el Sr. Josep Maria Costa. 

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, fa escasses
setmanes els diputats del Grup Socialista, juntament amb les
diputades d’Eivissa pel Canvi, ens vàrem reunir amb el
colAlectiu de directors de centres escolars a Eivissa, i ens varen
mostrar la preocupació per la situació de la infraestructura
educativa a Eivissa.

En el seu recent viatge i amb el temps que du a la
conselleria, podria dir-nos quina és la seva valoració de la
infraestructura educativa a Eivissa?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la representant del Govern.

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

Sra. Presidenta, Sr. Costa, la situació a Eivissa de les
instalAlacions educatives, sobretot de primària, és realment
preocupant. La massificació als centres públics, possiblement
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deguda a una falta de planificació en l’escolarització i a una
manca de previsió de futur, ens ha duit a veure unes ràtios
altíssimes.

A Vila hi ha cursos de nins de 3 anys amb 28 alumnes, la
resta amb 25; els alumnes de Vila, a més, han de traslladar-se
a altres municipis, a Puig d’en Valls, en concret, del municipi
de Santa Eulària, i a Sant Jordi, del municipi de Sant Josep. A
Sant Antoni els tres centres de primària estan també totalment
massificats, amb aules prefabricades, amb habilitació de
passadissos, de magatzems, amb desdoblament d’aules i ràtios
de 28 a 29 alumnes. A Sant Agustí no s’han tingut en compte
les necessitats i molt manco a Cala de Bou, on no hi ha cap
escola, hi ha un nombre elevat de població infantil i no estava
prevista la construcció de cap escola.

És evident que s’ha de revisar el mapa escolar i per això ja
hem iniciat converses amb els distints ajuntaments, en concret
també amb l’Ajuntament de Vila, i hi haurà possibilitat
d’aconseguir tres solars al municipi de Vila, més un altre a Sant
Antoni i a Santa Eulària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, consellera, realment per
una explicació extensa sobre la situació i que ens fa veure que
hi va haver a l’anterior legislatura una etapa d’improvisació i
de deixadesa que ens ha dut a una massificació a la
infraestructura educativa a Eivissa. 

Simplement acabaré dient que entre aquesta pregunta i el
metro hi ha un punt en comú, que és que, d’infraestructura
pública, el PP en sap poc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

Sra. Galmés, vol la paraula?

I.10) Pregunta RGE núm. 2140/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a continuïtat del centre d'alt rendiment de
tennis de Manacor.

Passam, doncs, a la següent pregunta. La formula el Sr.
Antoni Pastor, i el tema és el centre d’alt rendiment de tennis
a Manacor. Té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dia 9 del 12 del 2005 el
Govern de les Illes Balears, l’anterior president, l’Ajuntament

de Manacor i el Sr. Nadal varen firmar un protocol de
colAlaboració aquí on les parts es comprometien a una sèrie de
participacions. Per exemple el Sr. Nadal es comprometia a
assessorar en matèria esportiva el Govern, a participar en els
esdeveniments esportius que acordin puntualment les dues
parts, i a participar en el disseny d’un centre de tecnificació
esportiva de tennis a Manacor. El Govern es comprometia a
posar en marxa aquest centre de tecnificació i l’Ajuntament de
Manacor es comprometia a cedir els terrenys perquè aquest
centre de tecnificació fos una realitat.

Més endavant l’Ajuntament de Manacor va cedir els
terrenys perquè es pogués començar la construcció d’aquest
centre de tecnificació i avui ja estan en marxa les obres de la
primera fase. Ens agradaria saber, perquè hem tengut notícies
contradictòries i pareix que el Govern no veu molt clar donar
continuïtat a aquest projecte, ens agradaria saber en boca del
Govern què pensen fer amb aquesta segona fase de centre de
tecnificació de tennis de Manacor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Per part del Govern té la paraula
el Sr. Cañellas.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputats. Sr. Diputat, una
de les coses que té molt clar aquest govern és que manquen en
aquesta comunitat instalAlacions esportives tècniques per a la
pràctica de l’esports. Això ho tenim tots clar, no hi ha cap
problema i supòs que és una mesura que volem arreglar.
Llavors el que nosaltres tenim molt clar també és que allò que
volem és que els nostres esportives quedin a entrenar a
Mallorca i, per tant, volem posar en marxa no només un pla...,
a Balears, Balears... A Balears. Volem posar en marxa tot un
pla d’instalAlacions esportives per a la comunitat per poder fer
que els nostres esportistes s’entrenin aquí, i dintre d’aquest pla
tenim tota la intenció de continuar posant en marxa un centre
de tecnificació de tennis. 

Tenim un deute, etc., etc., això ho tenim, però el que
intentarem serà que el centre de tecnificació de tennis perquè
els nostres esportistes de tennis puguin entrenar aquí es faci i es
continuï.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. A mi el que m’agradaria és
que em contestàs la pregunta que li he fet. Pensen vostès licitar
i acabar aquest centre de tecnificació tal com està projectat?
Això és el que li he demanat. 

Jo si vostès fan comptes dur-lo endavant, fan comptes licitar
i fan comptes executar aquesta segona fase, idò no passa



174 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 7 / 2 d'octubre del 2007 

 

absolutament res; les informacions que han sortides idò tal
volta no serien certes. 

Jo he de dir que aquesta pregunta m’hagués agradat fer-la-hi
al Sr. President. De fet com a batle de Manacor fa més d’un
mes que vaig demanar hora al president del Govern perquè em
rebés com a batle i no m’ha rebut. Jo tenc l’avantatge que com
a doble funció de batle i diputat tenc l’oportunitat de formular
al Govern aquest tipus de preguntes, i aquest grup parlamentari
farà totes les preguntes dels batles del Partit Popular que el
president del Govern no vulgui rebre. Per tant li agrairia que
vostè, ara que té l’oportunitat, em contestàs si fa comptes posar
en marxa la segona fase.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Cañellas, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Miri, el gran avantatge, així com vostè és
batle de Manacor, és que jo he viscut 10 anys a un centre de
tecnificació i sé exactament com és un centre de tecnificació.
Llavors jo m’he repassat el projecte de dalt a baix i hi ha dues
fases. La primera realment és un centre de tecnificació, està
orientada únicament i exclusiva al tennis; la segona fase té una
piscina olímpica, té un macrogimnàs, té una macrobotiga
esportiva, i un cost de 13 milions d’euros. Jo no sé què és un
centre d’alta tecnificació amb aquests elements, perquè jo he
viscut a un i no teníem una botiga..., una macrobotiga esportiva
i molt manco un macrogimnàs. Si vol anam a la Blume, a
Madrid, que és un centre de tecnificació, el millor d’Espanya
segons diuen, i un dels millors del món, i miram com és el
gimnàs.

Després jo també entenc que estigui preocupat. El deute que
ens han deixat és un deute bastant alt i hem de pagar. El centre
de tecnificació està valorat en 3 milions d’euros. La segona
fase, aquesta de la piscina, aquesta de la macrobotiga
d’esports..., està valorada en 13 milions d’euros. Nosaltres, no
es preocupi, els nostres esportistes de tennis podran entrenar
aquí; el centre de tecnificació de tennis es farà, però serà un
centre de tecnificació de tennis, i el que farem serà reunir-nos
amb els tècnics, amb els entrenadors, si és necessari els durem
de fora, perquè jo també conec tothom que ha fet els centres de
tecnificació a Espanya, els durem aquí perquè ens expliquin
com es fan i, no es preocupi, el centre de tecnificació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

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

...de tennis es farà.

(Aldarull a la sala)

I.11) Pregunta RGE núm. 2132/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a futur del Palma Arena.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta, la formula el Sr. Bartomeu Vicens i
Mir. Té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Palma Arena és un dels millors
velòdroms d’Espanya i un dels millors d’Europa. La inversió
que s’ha fet és molt alta i ja bé pot justificar l’excelAlència
d’aquest centre. Per tant han sortit darrerament unes
polèmiques quant a la gestió del centre, i volíem demanar al
conseller quina orientació concreta pensa donar la Conselleria
d’Esports i Joventut a la gestió del Palma Arena.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyor
diputat, el Palma Arena és una realitat, és un edifici que tenim,
que està construït i que l’hem d’explotar, l’hem d’emprar; és un
edifici que ens ha costat més de 80 milions d’euros, és un
edifici multifuncional, és un edifici que molta de gent ens ha
estat demanant per emprar-lo, per utilitzar-lo, i nosaltres creim
que l’hem d’obrir a tota la ciutadania de les Illes Balears -
aquesta vegada no he dit Mallorca, he dit Illes Balears,
d’acord?

Quina és la idea? La idea és que òbviament és una
instalAlació esportiva que en un principi estava prevista tant per
a l’ús dels ciclistes com per a l’ús dels atletes, perquè enmig, en
el plànol, segons m’ha mostrat la Federació Balear d’Atletisme,
hi havia una pista. Llavors donarem -diguem- un ús prioritari a
aquests dos esports, amb un sèrie de convenis que firmarem
amb tots dos, però després també consideram que perquè
traguem rendiment a aquests més de 80 milions d’euros que ens
ha costat, el que hem d’intentar és que sigui multifuncional,
obert a tota la societat, tant cultural, com social, com ONG i
com qualsevol tipus d’activitat que es pugui fer allà dins.
Llavors intentarem cercar un ús multifuncional o que hi hagi
una prioritat amb uns convenis que firmarem tant per a
l’atletisme com per al ciclisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. Vol fer ús de la paraula? No?

I.12) Pregunta RGE núm. 2138/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a hospital de referència d'acord amb els
estàndards de qualitat.

Passarem, doncs, a la següent pregunta. La formula la Sra.
Maria Rosa Estaràs i Ferragut. Té la paraula.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Resten tres dies perquè el president
del Govern arribi a aquest termini de tres mesos que el dia del
debat d’investidura, dia 3 de juliol, com a presoner voluntari
d’aquest pacte d’esquerres i com a fruit d’aquest segrest i
d’aquest peatge que ha de pagar al pacte d’esquerres pugui
desvetllar la incògnita de si tendrem o no tendrem finalment
hospital de referència, de qualitat, que respongui a la
modernització i a l’excelAlència gestora, i jo li demanaria, Sr.
President, com a única portaveu de l’únic grup de l’oposició i
com a grup de centre, si vostè avui, al 47,4% de la població que
nosaltres representam, li pot avançar aquesta incògnita, aquest
secret tan ben guardat, que ha respost més a una campanya de
comunicació per convèncer els socis minoritaris que realment
a l’interès general que tots els ciutadans demanàvem i que posa
la salut per damunt de tot.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Té la paraula, per donar resposta, el
Sr. Antich.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Estic content
que vostè no estigui presonera a l’oposició i que hi estigui molt
bé. Jo el que li vull dir és que en relació a l’hospital,
efectivament, vostè ho ha dit, falten tres dies i per tant en el seu
moment, com se suposa i fora faltar a la cita, donarem la
resolució definitiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Estaràs? Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No és la portaveu Rosa Estaràs
que espera, són els malalts i els ciutadans d’aquestes illes que
esperen aquests 90 dies perquè vostè pugui decidir en nom de
tots els ciutadans de les Illes què passarà amb l’hospital de
referència.

(Aplaudiments)

Li he de dir que el Tribunal Superior de Justícia ha parlat
aquests dies i ha dit que no era possible aturar aquest hospital
perquè hi havia un interès públic important de tots aquests
malalts per continuar; ha parlat de gran pertorbació de l’interès
general aturar-ho. Allà on els jutges no ho aturen, Sr. President,
vostè ha tengut la gosadia d’aturar-ho, i simplement perquè, tal
com li vaig dir en el debat d’investidura, vostè és un president
dèbil, que està presoner de minories, i jo li demanaria aquí que
no ens hipotequi ni un dia més en mans de minories. 

Valor positivament la intervenció del Sr. Moragues,
conseller de Presidència, que va dir a una entrevista a un rotatiu

aquí, local, va dir i jo ho compartesc, potser que sigui l’única
persona que ha tengut seny en aquest procediment, va dir que
o bé es respon a la demanda d’un millor servei sanitari, o sigui
Son Espases -el pobre conseller ho ve dient des de fa 90 dies-,
o bé es respon a interessos minoritaris i partidistes d’alguns
representants del seu govern. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Jo crec que l’espectacle d’aquests 90 dies ha estat més que
lamentable i li deman sobretot que passi de la política de
protesta a la política de proposta, Sr. President. De protesta a
proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Petit aldarull a la sala)

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Jo li vull
recordar que els jutges han estat prop de sis mesos a resoldre
aquesta situació; per tant molt més que el que ha agafat aquest
govern, per cert dos mesos. I li vull recordar que aquest
hospital, l’hospital de referència, du un retard de quatre anys
gràcies al fet que vostès varen prendre una determinació en el
2003...

(Aldarull a la sala)

...de canviar de lloc, gastant molts de doblers i deixant
molts de doblers per les bardisses en relació amb tot el que ja
hi havia projectat en aquell moment.

Vostè m’ha parlat d’un dels plets que hi ha; per desgràcia
en aquesta història n’hi ha més, de plets. Vostès xuclen plets,
no sé què passa. Ara ens passa amb el metro i ens passa amb
moltes de les coses que estam trobant. Per cert, he sentit que
vostè deia que aniríem a Son Espases i que faríem una
liposucció; l’única liposucció que ha fet aquest govern fins ara
ha estat en el metro cada vegada que ha plogut, Sra. Estaràs.

Miri, jo li vull deixar una cosa clara: nosaltres prendrem la
millor solució pensant en la sanitat, pensant en l’especulació,
pensant en els accessos, pensant en el patrimoni, i per tant
pensant en els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, en
el 47% i en els altres, en tots.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

I.13) Pregunta RGE núm. 2139/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment de la disposició transitòria
novena de l'Estatut d'Autonomia.

La següent pregunta és sobre la disposició transitòria
novena de l’Estatut d’Autonomia, i la formula la Sra. Maria
Rosa Estaràs. Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ha fet una altra liposucció de 100
milions d’euros que han regalat a Madrid, i per això farem ara
la següent pregunta, president, que ve molt al fil d’aquesta
liposucció, més bé una generositat suïcida del nostre conseller
d’Economia.

La disposició transitòria novena que vostè i jo vàrem
negociar establia molt clar que havia de venir aquí la mitjana
d’inversions de l’Estat a les comunitats de règim comú. Ens
tocaven al voltant de 600 milions d’euros i vostè ho sap. N’hem
rebut 300, menys que a l’època Aznar, menys del que estava
previst en els plurianuals, i a més el conseller d’Economia es
permet el luxe de regalar 100 milions i després el conseller
d’Esports es queixa que no té doblers. 

Digui’m president, està satisfet amb aquesta negociació? De
qui té el consens?, el té de tot el seu govern? Qui cohesiona
aquest govern?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Li he de dir
que estic molt content de la negociació que hem fet, perquè ha
demostrat que efectivament 2.500 milions eren una llegenda
urbana, i que efectivament 2.800 són molts més doblers que els
2.500 que vostès sempre havien defensat.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President, vostè du anys aquí i jo també, i sabem que
cada un ha de comprometre en el dia a dia. Allò real i segur és
que després d’aquests 80 dies de govern i després d’aquesta

negociació vostè du a aquesta terra 300 milions, en regala 100
i en deixam de rebre 300. Allò cert i segur és que després no
està escrit enlloc; vostè ens parla de 2.800 milions d’euros però
vostè sap que la disposició transitòria novena de l’Estatut diu
taxativament que tot això, aquests doblers arriben de manera
transitòria -per això és transitòria- fins que s’aprovi una
modificació de la Llei de règim especial.

Què passa?, que vostè necessita set anys per fer aquesta
modificació del règim especial? S’ho pren vostè amb tanta
calma que necessita set anys? Ara és un govern monocolor, el
d’aquí i el de Madrid, i per tant en un any o dos vostè podria
tenir negociada la reforma d’aquesta llei de règim especial, que
quantificarà la insularitat que ha de venir a aquesta terra i que,
per tant, la dotarà. Mentrestant, si això es negocia en dos anys,
aquesta transitòria de 2.800 milions queda sense efecte, i
mentrestant vostè haurà perdut aquest any aquests 300 milions
d’euros; més que perdut, regalat. No em pareix que respongui
a la seriositat del que ha de ser un governant. 

Afegim a aquest tema que la Llei de pressuposts generals de
l’Estat diu que aquesta interpretació dels 300 milions i d’aquest
regal de 100 milions tenia el consens del Bloc, tenia el consens
del PSM, Esquerra Unida, Els Verds, Unió Mallorquina... No
puc creure que el PSM ni Unió Mallorquina, que s’han
caracteritzat per demanar el concert econòmic, avui es
conformin i hagin acceptat aquesta interpretació de la
disposició transitòria novena; hi han anat tot sols, Sr. Antich, i
vostè només té 20 escons; li falten els dels seus companys de
viatge.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Per tant, Sr. President, vostè no ha respost a l’interès
general de la ciutadania i li deman una rectificació via esmena
dels pressuposts general de l’Estat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Vostè, Sra.
Estaràs, està fent demagògia amb un assumpte que és molt
seriós, perquè vostè va ser la primera que va sortir i va dir que
si arribaven 2.500 milions en set anys vostè estava molt
contenta. I n’han arribat 2.800, de milions.

(Remor de veus)

2.800 firmats amb l’Estat. Però, a més, 2.800 de pressupost
executat. Vol dir que si el pressupost de l’any que ve no
s’executa tot les partides que no s’executen passen a l’any
vinent, per tant vol dir 2.800 efectius, i vol dir a més aquest
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acord que l’Estat obre negociacions pel gran deute, per aquest
pegat que ens varen deixar vostès de les carreteres antigues,
que són més de 300 milions que hipotequen aquesta comunitat,
que respon a aquesta política de que con Madrid o sin Madrid;
idò con Madrid o sin Madrid, 300 milions al deute d’aquesta
comunitat autònoma.

Nosaltres ho volem fer d’una altra manera. Efectivament,
nosaltres volem pactar, ens volem assegurar aquests 2.800, que
és una inversió extraordinària, i he vist avui per damunt el diari
que un exconseller del Partit Popular deia que era una mesura
molt intelAligent allò dels 100 milions. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 1656/07, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a transport aeri.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació del Grup Parlamentari
Popular sobre transport aeri. Té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
interpelAlam avui el conseller de Mobilitat en matèria de
transport aeri davant la urgència i la necessitat que després de
quatre anys d’un govern a Espanya presidit pel Sr. Rodríguez
Zapatero i d’un partit polític, el Partit Socialista Obrer
Espanyol, que varen prometre una nova declaració de servei
públic entre illes i que varen prometre una declaració de servei
públic amb la península, i a part de tot això s’han afartat
d’omplir-se la boca durant quatre anys dient que ho farien, idò
després de quasi quatre anys, quan el rellotge electoral està a
punt de concloure, no tan sols no s’ha fet res sinó que a més
hem vist empitjorada la nostra situació.

Ens crèiem que després de les eleccions de maig del 2007
seria una qüestió rapidíssima i seria una qüestió quasi d’estat,
però amb sorpresa observam que ni ho demanen, ni es
reuneixen, i silenci absolut sobre aquesta matèria. En el debat
d’investidura el Sr. Antich ni ho va mencionar, i va ser un
símptoma bastant preocupant, i mentre aquí, Sr. Conseller, no
hem fet més que empitjorar: apujades injustificades i unilaterals
de la tarifa entre illes, que ha arribat dels 72 euros fins als 85,
apujades que s’han fet sense consulta al Govern de les Illes
Balears, com era la seva obligació del ministeri, i que s’han
menjat literalment tot l’augment del descompte aeri, que ha
quedat en paper banyat. Incompliments quant a l’ocupació
superior del 75%; cancelAlacions i retards superiors als que
marca la declaració de servei públic, tot document en un estudi
que va haver d’elaborar el Govern de les Illes Balears per
encàrrec de la mesa del transport aeri de les Illes Balears i per
la manca de seguiment de la declaració que va reconèixer el
ministeri que no estava fent de la declaració entre illes,
document del qual varen fer entrega amb els consellers de
transports de Menorca i d’Eivissa al Ministeri de Foment.

Aquesta és la realitat del servei públic dependent de
l’Administració de l’Estat i on el Partit Socialista ens donava
lliçons de tot el que es faria. No tan sols en tres anys i sis mesos
no s’ha fet, sinó que a més s’ha permès a una companyia aèria
un incompliment flagrant de la declaració i s’han autoritzat
totes les pujades que ha demanat sense ni tan sols comunicar-ho
al Govern de les Illes Balears.

Però per si això no fos suficient, resulta que Eivissa i
Menorca, en les seves connexions amb la península, no tan sols
no s’ha fet la promesa de la declaració de servei públic, sinó
que des d’ahir operen amb Barcelona amb una companyia de
baix cost, Clickair, amb uns horaris i unes freqüències molt
pitjors dels que hi havia cada hivern, que ja era un tema
preocupant, i amb una qualitat en el servei molt qüestionable i
que no fa més que avançar en la línia de deteriorament que ha
marcat tota la legislatura, un empitjorament que es tradueix fins
i tot als absurd que per primera vegada en molts d’anys es nega
l’aplicació del descompte aeri als residents de les Illes Balears
més enllà dels trajectes a Barcelona. El servei s’acaba
d’estrenar i amb retards, hi ha hagut retards; ho diu la mateixa
companyia: “Clickair justifica la pérdida de servicios en el
precio de los billetes”. Per tant, pèrdua de serveis, com que els
menors de 14 anys no poden viatjar tot sols; pèrdua de serveis
com que la càrrega no arriba al destí final, amb la qual cosa
sobretot el que són els empresaris de Menorca i d’Eivissa hi
hauran d’anar el dia abans perquè no tenen temps de
descarregar tota la càrrega per tornar-la a carregar; i malalts de
l'ib-salut, que no tenen ara el conveni encara amb Clickair per
afrontar quan hagin de desplaçar-se a Barcelona i hauran de
justificar a posteriori. També per no dir que des d’ahir tampoc
des d’Eivissa a Madrid tenen el primer vol més enllà de les 12
del matí; per tant és impossible anar i tornar en el mateix dia.
Aquesta és la situació d’empitjorament.

També durant aquest any, el novembre passat, i amb acord
unànime de les forces polítiques de la Mesa del transport aeri,
el Govern va estudiar un nou model, el de 27,5 euros per
trajecte, que consisteix bàsicament i resumidament a traspassar
els doblers destinats a pagar el descompte aeri a la finançació
de la declaració de servei públic perquè es financiï directament
la companyia aèria, un model que no implica cap sobrecost al
Ministeri de Foment i que a més implicava que per primera
vegada es donaven solucions als emigrants, que també passaven
a pagar al tarifa de 27,5 euros. Aquesta és una altra: els
extracomunitaris, malgrat tot el que se’ls ha demanat i s’ha
promès en el Congrés, tampoc no se’ls ha donat cap solució.

Idò bé, aquest model de 27,5 euros va ser acceptat pel
Ministeri de Foment, va avalar la seva viabilitat, encara que no
va acceptat que ho fes directament el Govern de les Illes
Balears, que era el que nosaltres demanàvem perquè es tracta
d’un transport que afecta només les Illes i no afecta la
península. El ministeri va dir que ell ho posaria en marxa, i
després d’un any no hem sentit ni piu. No tan sols no hem sentit
ni piu, sinó que en els pressuposts generals de l’Estat no hi ha
cap partida, no figura cap partida que prevegi aquest canvi de
model a què s’havia compromès el Ministeri de Foment. Però
qui tampoc no ha dit ni piu en aquesta qüestió és el Govern de
les Illes Balears. Pareix com si volguessin dur aquest tema de
tapadet, jo crec que per arribar a les eleccions generals com es
pugui, i això sí, cada vegada amb un servei pitjor. Crec que ja
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som al límit, el temps s’acaba i crec que ja és hora de concretar
i veure la voluntat política d’acomplir o no el programa
electoral nacional del Partit Socialista Obrer Espanyol; i per
això, Sr. Conseller, m’agradaria demanar-li una sèrie de
preguntes concretes.

La primera seria: pensa demanar hora al Ministeri de
Foment per mantenir qualque reunió en transport aeri? Jo crec
que tres mesos són més que suficients per haver tengut les
reunions, però almenys demanar hora i, sobretot, quan Menorca
i Eivissa des d’ahir no tenen el descompte aeri garantit amb
Barcelona, tenen el servei pitjor que cap temporada d’hivern
han tengut.

Segona pregunta, Sr. Conseller: pensa recordar al Ministeri
de Foment que va un any es va acordar a una comissió mixta,
per unanimitat, que s’establiria un sistema de tarifa de 27,5
euros i que està a la vista de tothom que no s’ha fet res?

La tercera pregunta que m’agradaria que em contestàs seria
si pensa presentar qualque esmena al pressupost general de
l’Estat perquè s’apliqui aquest nou model de 27,5 euros.

La quarta pregunta que li demanaria és quan creu el
conseller que el Govern d’Espanya aprovarà la declaració de
servei públic amb la península. Vull recordar que també vàrem
fer una entrega, una proposta de declaració de servei públic de
les illes menors amb la península, consensuada amb la Mesa del
Transport Aeri, i també vull recordar que era una promesa
electoral.

La cinquena pregunta seria, Sr. Conseller, si pensa consentir
que aquesta temporada d’hivern es presti el servei entre les illes
a Barcelona amb una companyia de baix cost, sense garanties
de qualitat, i empitjorant els horaris de tots els hiverns, com si
no fossin o no haguessin estat suficientment dolents. No creu
que simplement el fet que es qüestioni que és una realitat el
descompti aeri, més enllà de Barcelona, ja és suficientment
càrrega de profunditat com perquè, evidentment, es digui al
ministeri que no hi ha d’haver cap renúncia d’Ibèria, que Ibèria
és obligada a prestar aquest servei?

I la sisena pregunta, també relacionada amb el transport aeri
i que també era una promesa del president Zapatero per a
aquesta legislatura, seria demanar-li per a quan la cogestió
aeroportuària. Perquè novament aquí, a les illes, no hem estat
aturats, i vostè ho sap, vàrem crear un comitè assessor en
matèria de cogestió aeroportuària, amb moltíssima participació
de totes les administracions, de tots els sectors econòmics i
socials, de tots els operadors que operen als tres aeroports de
les illes, i vàrem fer molts estudis, moltes reunions per arribar
a un acord comú, el qual no va ser gens fàcil. La societat civil
de les Illes Balears ho té clar, falta ara, evidentment que
s’estableixi abans de les eleccions generals aquesta cogestió
que realment jo crec que és molt important per als tres
aeroports de les illes.

Són sis preguntes, Sr. Conseller, molt clares i molt
concretes, perquè jo crec que a aquestes alçades de la
legislatura i amb tot el que hem sentit dins aquest Parlament, ja
no hi ha excusa: o és o no és, perquè si no és, evidentment
serem davant l’incompliment més flagrant d’una promesa, i

molt greu, perquè ha estat un engany cap als ciutadans de les
Illes Balears, d’omplir-se la boca a criticar i després amagar-se
i no acomplir aquests compromisos electorals. Vull recordar
manifestacions, plataformes, acords de plenari, per no parlar de
totes les manifestacions aprovades en el Consell Insular de
Menorca. Realment jo crec que és inexplicable que a octubre
del 2007 ens trobem sense res i amb les mans buides, en una
situació pitjor de la que ens trobàvem a l’any 2004.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, vagi acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Per tant, Sr. Conseller, esperam la seva contesta i esperam
que siguin concretes a les qüestions que nosaltres li demanam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull
agrair sincerament al Grup Parlamentari Popular que em doni
l’oportunitat de parlar d’un tema tan important i transcendent
per als ciutadans de les Illes Balears i per a aquesta Conselleria
de Mobilitat i Ordenació del Territori i sobretot per al Govern;
no dubti, Sra. Diputada, que el transport aeri, juntament amb el
marítim, és un tema fonamental, és bàsic per a la cohesió social
i territorial d’un país insular com és el nostre, i també es tracta
d’una qüestió estratègica per aconseguir un òptim
desenvolupament econòmic.

El nostre país, el qual, com hem dit, està dividit en quatre
territoris insulars, necessita garantir uns mitjans de transport
eficients per a la seva comunicació externa i interna. I d’altra
banda, una economia majoritàriament basada en l’activitat
turística també és evident que necessita unes connexions aèries
i unes infraestructures aeroportuàries realment àmplies i
operatives. Parlam del transport marítim i aeri, si bé cal
reconèixer que aquest darrer transport, perdó, aquest darrer sí,
aquest transport aeri, gràcies als avanços tecnològics que hi ha
hagut, s’ha convertit en el mitjà de transport majoritari per tal
que les connexions interinsulars siguin molt factibles les
interinsulars i les exteriors.

Finalment, dir que no és menys important l’important
l’impacte de l’activitat del transport aeri que genera sobre el
territori i també sobre el medi ambient i la qualitat de vida per
a tots els ciutadans, aspecte també que, evidentment, caldrà
sempre minimitzar i corregir adequadament. Per tot això que
acab de dir de manera molt resumida, és ben manifesta la
importància que el transport aeri té per a la nostra comunitat i
per tant per a aquest govern.
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També s’ha de destacar, per la seva potencialitat, com bé
vostè ha dit, que la reforma de l’Estatut ha obert les portes de
la participació de la comunitat autònoma a la gestió dels
aeroports, dels nostres aeroports, i que permet assumir també
competències en aeròdroms, heliports esportius i que no siguin
d’interès general. Aquest fet, per tant, converteix la polític del
transport aeri en l’eix de treball fonamental per a la Conselleria
de Mobilitat i Ordenació del Territori.

Conscients com he dit abans, per tant, d’aquest valor
estratègic d’aquest sector i de les possibilitats que comporta el
nou text estatutari, aquest govern ha creat una Direcció General
de Transport Aeri i Marítim que abans no existia. Entenem que
és un element indispensable per assumir noves competències,
per fer el seguiment del sector, per vetllar per unes bones
connexions interilles i també amb la resta de l’Estat, i per
ajudar a establir els criteris i les bases de cogestió aeroportuària
que hauríem de començar a tenir molt clares.

Però sobretot, Sra. Diputada, és un element fonamental per
als que pensam que el transport aeri, i també el marítim, són un
pilar ferm i inqüestionable del màxim autogovern d’aquesta
terra, d’aquest país. I en termes estratègics aquest país vol veu
pròpia i decisió, i capacitat de decisió, i com més millor. I en
aquest sentit, he de reconèixer, Sra. Diputada, la meva sorpresa
per la nulAla estructura organitzativa que atorgava l’anterior
conselleria en un tema tan important com és aquest; de fet, no
hi havia ni un sol funcionari dedicat plenament al tema i això
sens dubte contrasta amb l’enrenou polític que des d’aquesta
conselleria es va fer durant aquests anys.

La Direcció General de Transport Aeri i Marítim que hem
creat ha començat el seu camí dia 24 d’agost del 2007, ara no
fa ni quaranta dies, i ha desenvolupat tota una sèrie d’accions,
que entenc jo que vostè em demana a la interpelAlació quan
m’argumenta que volen saber la política de transport aeri
d’aquesta conselleria. Doncs miri, ha fet diversos, per
començar, durant aquests quaranta dies, ha fet diversos
contactes i reunions amb la companyia Air Nostrum per tractar
la millora de les freqüències i els horaris dels seus vols
interilles. D’aquestes converses s’han derivats conseqüències
molt positives; les ho record: s’ha aconseguit el compromís de
la companyia d’incrementar les freqüències de vols a l’hivern
a les illes, concretament el mateix nombre que els que operaven
durant l’estiu, és a dir, 10 freqüències entre Palma i Maó
diàries; 10 entre Palma i Eivissa i 4 setmanals entre Eivissa i
Maó, la qual cosa està en freqüències, Sra. Diputada, molt per
sobre les que s’indiquen a la declaració de servei públic que
vostè va establir, que eren de 4 a 5 diàries, depenent de l’època
de l’any.

També en el marc d’aquestes converses, s’han fet reunions
a Menorca i a Eivissa amb la companyia, la nostra direcció
general i els consellers respectius de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera. D’aquestes iniciatives també s’han aconseguit unes
millores considerables a les connexions amb la península, i tot
això li record que amb molt poc temps. És el cas de Menorca
que, per primera vegada, existirà l’oportunitat d’anar i tornar a
Madrid en el mateix dia, una reivindicació que Menorca feia
molt estona que feia; un avió d’Air Nostrum, a partir de dia 28
d’octubre, i que estarà basat a Menorca, sortirà a les set del
matí i tornarà a les vuit i mitja. Aquesta línia permet connectar

amb moltes destinacions europees i intercontinentals i, a més a
més, tant a l’anada com a l’anada, i a més a més hi ha un vol
directe cada dia a València també. En el cas d’Eivissa, en lloc
de tenir un sol vol diari a Madrid, se n’estableixen dos, a més
de tenir vols directes a València, Alacant i Màlaga. Entenem,
per tant, que aquestes millores representen un increment
notable en la qualitat del servei, sobretot per a Menorca i
Eivissa en què, efectivament, són les dues illes que més
pateixen la qüestió del transport aeri.

Per altra banda, l’anunci de la companyia Ibèria al qual
vostè es referia ha de deixar d’operar els vols entre les Illes
Balears i Barcelona, és efectivament així, i que passin a ser
coberts per la companyia de baix cost Clikair. Això també ens
ha obligat, com és evident, a analitzar tota aquesta qüestió i a
fer algunes actuacions. Aquest fet, com diu vostè, podria
significar una disminució de la qualitat del servei; també podria
tenir un perjudici en els interessos dels ciutadans per la
reducció dels descomptes o bé un empitjorament de freqüències
i horaris. Per tant, a pesar que l’ordenació del transport aeri,
com sap vostè, és exclusiva de l’Estat, la direcció general ha
contactat amb aquestes companyies per tal de solucionar les
possibles anomalies.

Fruit d’això, es va fer una reunió conjunta amb el director
general de Clikair i els consellers pertinents de Menorca,
Eivissa i Formentera, i existeix el compromís de la companyia
i també de les autoritats estatals de possibilitar ampliar el
descompte de resident a un segon vol si es fa escala i es fa,
evidentment, abans de dotze hores. La gestió dels equipatges,
intentar facilitar-la, i millorar els horaris els quals, de fet, ja
alguns, gràcies a aquesta reunió, ja s’han modificat, com és el
cas del vol que va entre Barcelona i Menorca, a fi de poder-lo
avançar. Segur que se seguirà treballant amb Clikair per
millorar molts altres aspectes, pot estar segur que estarem
damunt aquest tema. I s’ha establert una comunicació fluïda i
cordial amb aquesta companyia del tal manera que puguem
solucionar els problemes que vagin sortint.

D’altra banda, amb el convenciment que la descentralització
envers els consells insulars és un camí adequat per millorar la
gestió pública, un altre punt d’actuació que hem tengut des de
la conselleria ha estat l’estreta coordinació amb els
responsables de mobilitat i transport dels consells de
Formentera, Eivissa i Menorca, de tal manera que alguns d’ells
ens han comentat que amb 100 dies han tengut més contactes
que amb quatre anys.

El passat 5 de setembre va tenir lloc la primera reunió de
coordinació on es varen poder analitzar els problemes del
sector aeri, l’entrada de la companyia Clikair, operar amb les
línies illes-península, i es varen poder consensuar les primeres
actuacions pel que fa al transport terrestre i a la mobilitat en
general. Aquestes reunions li puc assegurar que seran
periòdiques i vull destacar el compromís d’aquesta conselleria
d’atendre les preocupacions i les reivindicacions de cada illa i
presentar-les, si n’és el cas, davant les autoritats del Govern
estatal.

D’altra banda, també s’ha modificat la composició de la
Mesa del Transport Aeri, per tal d’incorporar el representant
del Consell de Formentera i també la futura Cambra de Comerç
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d’Eivissa i Formentera, incorporar el ColAlegi d’Enginyers
Aeronàutics el qual havia solAlicitat fa molt temps en
nombroses ocasions la seva incorporació, i adaptar la nova
estructura orgànica de la conselleria. Tot d’una que aquesta
surti publicada, la modificació de la Mesa, evidentment,
procedirem a convocar-la.

Pel que fa a la declaració d’obligació de servei públic, el
qual crec que és un tema bàsic, s’està elaborant un informe
tècnic sobre la situació dels vols interilles a Balears; una anàlisi
comparativa amb altres regions amb problemàtiques semblants,
una anàlisi de costos, l’estudi de les diverses possibilitats que
tenim per modificar aquesta mateixa declaració de servei
públic. I analitzam, juntament amb els consells insulars, la
possibilitat de millorar l’actual declaració de servei públic o de
canviar de model, ja que aquesta declaració de servei públic
que vostès varen aprovar no ha funcionat ni ha estat efectiva.
S’estan estudiant diverses possibilitats, però també volem tenir
molt clares les dades i conèixer molt bé la situació, perquè no
ens volem equivocar, així com ho varen fer vostès amb l’actual
declaració, tot i que molts de grups d’aquesta cambra ja els
advertiren que no era una bona declaració de servei públic, Sra.
Cabrer.

En aquest sentit, vull informar-la, ja que veig que vostè està
tan preocupada pel tema de les reunions amb Madrid, que en
els propers dies es farà una primera reunió amb la Direcció
General d’Aviació Civil, el Govern i els consells insulars, fins
i tot, possiblement, serà demà, dimecres; i evidentment
s’establiran les línies de treball pertinents en tots aquests
aspectes que acab de dir.

Per acabar, informar-la també sobre la línia d’intercanvi
d’experiències i cooperació que s’ha iniciat en matèria de
transport aeri, cogestió i transport en general, amb altres
comunitats autònomes, molt especialment amb Catalunya.

La reunió amb el conseller de Política Territorial de la
Generalitat, el Sr. Joaquim ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, vaig acabant, que se li ha acabat el temps.

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

Sí, Sra. Presidenta, ara acab. La reunió amb el conseller de
Política Territorial de la Generalitat va donar pas a una línia de
colAlaboració estreta amb aquest àmbit, amb la Generalitat, i
també amb la Direcció General de Transports del Govern de
Canàries, per avaluar la seva nova declaració d’obligació de
servei públic que es va establir el 2006.

Per tant, sintetitzant i per acabar, senyors diputats i
diputades, en molt poc temps, i no en quatre anys, s’ha avançat
molt a posar les bases per poder garantir un major control i una
planificació i una major implicació amb la capacitat de decisió
en matèria de transport aeri. Evidentment, ara el que cal és
desenvolupar totes aquestes línies i avançar amb les
connexions, amb un bon servei, amb la gestió aeroportuària i

amb la màxima assumpció de competències en matèria de
transport aeri.

Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Per fixar les posicions, tenen la
paraula, per part del Grup Mixt, la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i diputats. Sr.
Conseller, em dirigiré a vostè, perquè sembla que la Sra.
Cabrer s’ha equivocat i s’ha equivocat d’interpelAlat i mirava
cap a un altre lloc, jo em dirigiré a vostè. Bé, des d’Eivissa pel
Canvi pensam que totes les institucions, cadascuna d’acord amb
les seves competències, no han d’estalviar esforços per
aconseguir un transport aeri digne. L’alta dependència de les
illes respecte del transport aeri ens obliga a assegurar que
aquest sigui, des d’un punt de vista econòmic, eficient i de
qualitat, i des d’un punt de vista social, accessible. Aquesta
dependència és, a més, inversament proporcional a la dimensió
de les illes, amb la qual cosa Eivissa, Menorca i Formentera
requereixen una atenció suplementària. La dignitat del transport
passarà perquè la capacitat, continuïtat, regularitat i el preu del
servei aeri cobreixin les expectatives i necessitats de la
ciutadania.

Sr. Conseller, pensam que les actuacions que hem vist ara
de vostè i del seu departament apunten en una correcta i
assenyada direcció. Assenyalarem sis punts: en primer lloc, la
creació de la nova Direcció General de Transport Aeri i
Marítim que tants dubtes crea a l’oposició, a nosaltres ens
sembla un encert i un exemple de la importància que es dóna a
aquesta qüestió.

En segon lloc, també, l’anunci de la revisió de la declaració
de servei públic dels vols interinsulars del (...). Crec que és
unànime el reconeixement que aquesta va ser una dolenta
negociació, i vostè ho ha dit, i que no ha acomplert els seus
objectius pel que fa a les freqüències i tarifes assequibles per
als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Així mateix,
l’estudi de la declaració de servei públic, els vols a la
península, ens resulta encoratjador. És ben sabut, i vostè també
ho sap, que som Eivissa i Menorca i Formentera les que més
patim aquesta situació.

En tercer lloc, valoram positivament l’anunci de la
negociació per tal d’aconseguir la cogestió aeroportuària entre
la comunitat autònoma i l’administració central. Així com, en
quart lloc, completar el procés de gestió única dels aeroports i
heliports esportius no qualificats d’interès general.

Ens aturarem un moment a les negociacions amb la
companyia aèria Clikair, perquè ens sembla que és molt
important que es mantinguin els estàndards de qualitat i tarifes
en els vols a la península i que, fins i tot, es contempli
l’ampliació de les freqüències. En aquestes negociacions hem
valorat molt positivament la presència dels consellers de
mobilitat dels consells insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera, no obstant això li volem transmetre la nostra
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inquietud i preocupació de les declaracions del director general
de Clikair a diversos mitjans de comunicació aquest cap de
setmana, en relació amb la dificultat, i vostè ja ho ha esmentat,
per a l’aplicació del descompte de residents a segons trajectes.
Confiam en les seves gestions per tal que aquest assumpte sigui
resolt aviat.

En sisè lloc, i també ho ha esmentat, les negociacions amb
la companyia Air Nostrum per tal de mantenir i millorar els
serveis a l’hivern. Efectivament, el manteniment de les
freqüències Eivissa-Palma de l’estiu a l’hivern, així com la ruta
Eivissa-Maó ens resulta una bona notícia.

Així doncs, valoram positivament les actuacions de la
conselleria no només perquè hi hagi un plantejament coincident
amb el nostre, sinó perquè, a més, respon en gran part a
l’esperit d’alguns texts bàsics per a aquesta comunitat; em
referiré a tres: en primer lloc, el Règim Especial de Balears que
fa referència a la necessitat de compensar el fet insular en la
seva introducció en el Títol I; en segon lloc, el nou Estatut
d’Autonomia, com vostè ha citat, els articles 30 i 32, i després
tot un seguit d’iniciatives parlamentàries que van ser aprovades
per gairebé unanimitat en aquesta cambra; només esmentaré les
proposicions no de llei de la passada legislatura del 24 de
febrer, 20 d’abril i 18 de maig del 2004.

Per tant, aquest tema, i ja acab, requereix l’esforç i la
unanimitat de tots els grups parlamentaris i observam que hi ha
hagut moments claus en què s’ha aconseguit aquesta postura
comuna. Esperem que aquesta legislatura pugui ser la del
consens en la consecució d’un transport aeri digne per a les
Illes Balears i mostrem la nostra predisposició en aquest sentit.
Així mateix, encoratgem el Sr. Conseller i el seu departament
perquè això sigui possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. El fet i la
polèmica i la discussió sobre el transport aeri no és nova i és
d’una periodicitat més o menys sostinguda. També és cert que
el fet insular repercuteix a tots els àmbits de la nostra societat
i comporta, hi estarem d’acord tots els partits, uns costos
excessius a la ciutadania illenca en comparació amb els
ciutadans de la península. És una demanda antiga de les
institucions i dels ciutadans que a Balears necessitam
compensar aquesta insularitat. Des del meu grup, Unió
Mallorquina, es farà feina i es lluitarà perquè hi hagi un
equilibri entre tots els ciutadans que pertanyen a l’Estat. Aquest
pronunciament constitucional de la igualtat de drets entre tots
els ciutadans espanyols, en aquest cas del transport, no hem
aconseguit que sigui una realitat i crec que és feina de tots que
ho sigui.

El transport aeri, també, entre les illes és un greuge
comparatiu quant a la matèria econòmica, quant a la
competitivitat, una altra vegada més, no només per als
ciutadans, sinó també per als empresaris, aquesta realitat de la

igualtat entre tots els empresaris de l’Estat espanyol no la tenim
dins l’economia de les Balears.

A més, s’ha dit, i ho hem de repetir, que els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, del nostre país, tenen a la
vegada una doble insularitat, és a dir la discontinuïtat territorial
fa que, a més, patim una doble insularitat entre illes, i encara
agreuja més el problema.

Per això, cal recordar, moltes vegades se cita la Constitució
per a altre coses, també cal recordar que l’article 138 de la
Constitució Espanyola parla de l’atenció que s’ha de tenir del
fet insular, i avui per avui també molt poca atenció ha tengut
aquest fet insular pels diferents governs centrals, tant d’un color
com de l’altre. Aquest article de la Constitució és una de les
fites importants a les quals hem de donar contingut i que, a
més, ha agafat l’Estatut d’Autonomia fent referència al REB;
que és bo recordar que dins el REB es preveien bastants
maneres, bastants formes de palAliar de qualque manera aquesta
insularitat.

Aquest reconeixement el podem materialitzar de diferents
maneres, a través de les tarifes úniques, a través de la
declaració de servei públic, a través dels descomptes, però més
o menys l’experiència que han tengut dels diferents governs del
nostre país ens fa veure que a mesura que pugen els
descomptes, també moltes vegades pugen els preus. O que el
servei públic tendim moltes vegades a uns monopolis que són
mals de controlar per l’administració, i l’administració
autonòmica. Des d’Unió Mallorquina, des del grup, s’ha
proposat moltes vegades una quantitat fixa, que aniria
directament al ciutadà i que a la vegada afavoriria la
competència entre les diferents companyies aèries, la qual cosa,
per ventura, seria una solució. Però ja sigui d’una manera o de
l’altra, els ciutadans de les nostres illes tenen dret a veure, a
sentir materialment dins les seves butxaques aquesta palAliació
d’aquesta insularitat, i fins ara només ho hem sentit damunt el
paper, però no a la butxaca.

S’ha parlat aquí, tant per part de la Sra. Cabrer com del Sr.
Conseller, que hi havia una matèria que no podem oblidar que
és la cogestió dels aeroports. El grup nacionalista, per a Unió
Mallorquina, aquesta és una matèria que no és colAlateral amb
el que parlam avui del transport aeri, sinó que entra directament
en el que és la insularitat, el que és la competència de les
nostres empreses i el que és, en definitiva, un major
autogovern. L’Estatut ja ens parla d’aquesta possibilitat de
cogestió, però és que, a més, el pacte que es va subscriure de
govern també parla d’aconseguir aquesta cogestió. Per al meu
grup, per a Unió Mallorquina, serà una de les fites importants
en el pacte.

Aquesta cogestió vol dir, evidentment, afavorir les nostres
comunicacions, afavorir la competitivitat turística i la
competitivitat de les empreses; en definitiva, la capacitat de
gestió dels nostres recursos que generen els aeroports, que són
molts, moltíssims recursos que generen els aeroports de les
nostres illes.

Per tant, des d’Unió Mallorquina donarem suport perquè es
desenvolupi aquest Estatut d’Autonomia i no només l’Estatut
d’Autonomia sinó la constitució quant a palAliar la insularitat,
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la gestió dels aeroports, el problema dels preus dels viatges.
Creim també, i en això donarem suport al Govern, en el sentit
que és necessari revisar aquesta declaració de servei públic,
perquè s’ha demostrat que no afecta de manera positiva
l’economia real, els problemes que tenim els ciutadans avui per
avui, i, sobretot, mirar de seguir una vigilància dia a dia en
aquesta millora del servei públic, perquè les companyies aèries
van canviant quasi dia a dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Presidenta. Acab, per tant traslladar la feina i el
suport al govern per millorar tot el que sigui i palAliar el tema
de la insularitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que estam davant un dels
debats que s’han repetit molt al llarg de la passada legislatura
i que, lògicament, s’han de seguir repetint, perquè, i és una
obvietat, el transport tant aeri com marítim és d’una
importància cabdal a causa del fet insular. La nostra insularitat,
si el transport aeri i marítim per tot és evidentment
absolutament important i necessari, en el nostre cas, i repetesc
que és una obvietat, és absolutament bàsic de cara a la nostra
economia, de cara al trasllat de persones i mercaderies.

Per tant, i vista d’això, en el seu dia es va fer una declaració
de servei públic que, des del primer moment, ha demostrat tenir
tota una sèrie de problemàtiques. Evidentment, en primer lloc,
tal com denunciava el meu grup en el seu moment també, el fet
de ser insuficient; per una banda, només permetia la connexió
entre illes, no es contempla la connexió de les illes amb la
península. Per altra banda s’ha provocat com hem vist també en
moltes ocasions l’increment de tarifes, la insuficiència moltes
vegades del servei. En definitiva, es va presentar com la gran
solució del transport aeri a les Illes Balears i al final no ha
significat tots aquests avanços que esperàvem i que tots
desitjàvem. 

Per tant, ens sembla important que en aquests moments des
del Govern s’estigui plantejant, no millorar la declaració de
servei públic, sinó fins i tot el canvi de model. Crec que és
important estudiar-ho bé, estudiar aquest possible canvi de
model, sempre tenint en compte que les competències són de
l’Estat i que, per tant, des d’aquí s’ha de dur la iniciativa, des
d’aquí s’ha pitjar perquè sigui així, però sempre tenint en
compte que li correspon a l’Estat. I aquest canvi de model ens
sembla molt interessant que es prengui com a model, per
exemple el de Canàries. Creim que és interessant, per tant,
veure com ho han resolt allà i traslladar-ho en la mesura

possible, en el cas de les Illes Balears. És veritat que en aquests
moments hi ha una proposta que va fer en el seu moment
l’anterior president, dels 27,5 euros per vol, ha de ser estudiada
evidentment, per les notícies que nosaltres tenim però no es va
fer cap passa a Madrid, més enllà d’uns primers contactes i per
tant, creim que la cosa està molt endarrerida i en aquests
moments simplement en fase d’estudi. Ens pareix interessant,
com deim, estudiar-ho, però sempre tenint en compte que s’ha
d’anar més enllà.

És evident que necessitam millorar freqüències, necessitam
millorar tarifes. És evident que la situació de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera és especialment greu, la doble
insularitat les afecta i realment ens conhorta sentir el conseller
que aquests dos mesos i mig, pràcticament tres, des de
l’arribada del nou equip de Govern, s’han tengut contínuament
contactes amb les diverses companyies, Air Nostrum, com la
nova companyia que ha entrat ara, Clickair, per tal de millorar
aquestes freqüències, millorar tot el que sigui el servei i
evidentment resoldre les problemàtiques que ens hem trobat.
Una d’elles és evidentment el tema dels descomptes, aquest
tema és molt important perquè és evident que molts dels vols
que es fan cap a la península passen per Madrid o passen per
Barcelona, no són vols directes i evidentment aquest segon vol
s’ha de reclamar que tengui descompte i s’ha de solucionar
aquesta qüestió. El tema dels equipatges, el tema de la millora
dels horaris. En definitiva, crec que el Sr. Conseller ja ha fet un
repàs de totes aquestes qüestions, ha fet un repàs de totes les
gestions que s’han fet i ens sembla per tant, molt interessant.

Una altra qüestió en què evidentment des del BLOC, PSM-
Verds tendran el nostre suport i és el de la cogestió
aeroportuària. L’article 32 del nou Estatut d’Autonomia
planteja com a nova competència de les Illes Balears la
cogestió aeroportuària. És evident que en aquest tema s’ha
d’anar avançant, és evident que en aquests moments arreu de
l’Estat encara és un tema que s’està plantejant. Hem vist altres
autonomies que estan fent passes en aquest sentit i ens sembla
molt interessant que en aquest moment ja s’hagi establert un
contacte concret amb Catalunya per tal d’unificar esforços, per
tal de compartir experiències en aquest sentit. Creim que és
absolutament bàsic per a la nostra economia, els aeroports de
Palma, Menorca i d’Eivissa són aeroports importantíssims per
a la nostra economia, per aquí entra la major part del turisme
que ens arriba. Per tant, és indispensable que la comunitat
autònoma formi part de la gestió dels aeroports.

I un últim tema que voldria apuntar i que a més ja s’ha
debatut en aquesta cambra i s’ha aprovat instar el Govern de
l’Estat perquè faci les modificacions legislatives pertinents per
resoldre un altre problema que afecta els ciutadans de les Illes
Balears, els descomptes aeris dels ciutadans extracomunitaris
que viuen aquí, que fan feina aquí i que en aquests moments no
poden tenir aquests descomptes per una legislació que no
contempla aquest supòsit.

En definitiva, tendrà el nostre suport per a totes aquestes
qüestions i esperam que siguin resoltes adequadament per un
millor servei del transport aeri i marítim a les Illes Balears.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc volem transmetre al conseller tot el nostre suport
per la feina que està realitzant i pels esforços que està fent per
tal de millorar les condicions aeri que tenim a Balears i que no
són massa bones. El nostre grup subscriu plenament les línies
de treball que ens ha apuntat el conseller. Des del 2003 en què
va entrar en vigor la declaració d’obligació de servei públic, els
ciutadans de les Illes Balears ens hem hagut d’enfrontar a dos
problemes, per un costat el transport aeri en si mateix amb les
seves tarifes i freqüències totalment inadequades. Per una altra,
la pròpia declaració que no ha solucionat els nostres problemes
i sembla que es va fer a propòsit per fracassar. Com diríem
colAloquialment aquesta declaració està feta amb els peus.

És una declaració feta a contracor dels que estaven
governant en aquells moments i que durant quatre anys ens
havíem demostrat a tots que no tenien cap interès per aquest
tema. De llavors ençà no ens vàrem cansar de dir, argumentar
i repetir que aquesta declaració de servei públic estava mal feta,
mal dissenyada i que no solucionava els problemes dels
ciutadans de les Illes Balears. Miri Sr. Conseller, l’any 99 es
varen començar a sentir clams dels sectors més sensibilitzats de
la nostra societat a favor d’una declaració d’obligació de servei
públic, per als vols que unien les illes i elles amb la península.
Una declaració d’aquest tipus havia de ser una intervenció de
l’Estat en el negoci del transport aeri, per tal de defensar els
interessos dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes front als
plantejaments de pura i simplement rendibilitat econòmica.
Recordem que per aquell temps governava el Sr. Aznar a
Espanya i el Sr. Matas acabava de fer-ho a Balears, a favor del
Sr. Antich. El Partit Popular va necessitar quatre anys per
entendre que s’havia de fer una declaració d’obligació de servei
públic. Totes les iniciatives que sortien de les Illes Balears amb
aquesta finalitat es trobaven amb la negativa de Madrid.

L’any 2003 sembla que el Sr. Aznar i el Sr. Matas, ara sí
president de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es
varen entendre i varen impulsar i aprovar la declaració de
servei públic que tenim ara i que tots coneixem i que tots estam
d’acord en què no ens satisfà. Idò bé, aquesta ocasió el Partit
Popular va tardar tres anys per entendre que aquesta declaració
era una chapuza, com havíem estat denunciant des de
l’oposició i també ho havien fet algunes organitzacions
ciutadanes. Crec, Sr. Conseller, que el govern del Partit Popular
ràpid no ho va ser massa, jo diria més bé que eren lents en
prendre decisions i discrets amb els resultats. Encara que ben
pensat no sabem si açò és pitjor del que podria passar perquè
quan treballen ràpid i amb presses ens deixen aigua a coll, com
en el metro de Palma.

En definitiva, Sr. Conseller, açò de l’aigua no és el tema
d’avui i vostè ja en va servit. El nostre principal problema en
aquests moments és que tenim una declaració d’obligació de
servei públic que no satisfà les nostres necessitats. Per tant, Sr.
Conseller, té tot el suport del nostre grup per iniciar els tràmits

amb el Ministeri de Foment, que és el competent, i redactar una
nova declaració que tengui en compte tot allò que s’ha vingut
reivindicant els darrers anys, més freqüències, tarifes més
econòmiques i que s’incloguin els vols amb la península. Sr.
Conseller, el nostre grup vol que s’entri en una via de solució
dels problemes amb el transport aeri i entenem que açò passa
per l’aprovació d’una nova declaració. En aquest procés però,
volem que s’escoltin els colAlectius d’afectats, els sectors
professionals, els partits d’aquesta cambra per descomptat i a
qui calgui. En definitiva, demanam que acabi amb l’estil
prepotent, desconsiderat i irresponsable dels anteriors
governants. L’acord i el consens han de ser eines d’ara en
endavant, res de treure conills de dins el capell, res de
campanyes mediàtiques que només venien fum. Serietat i feina,
Sr. Conseller. Amb açò hauria de bastar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. En de rèplica té la paraula
l’autora de la interpelAlació per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Mirin,
que no se’n temin que estan governant a les Illes Balears és
preocupant, però que no se’n donin compte que fa quatre anys
que governen a Espanya..., jo crec que realment la demagògia,
el que s’ha de sentir aquí és absolutament increïble. Han estat
quatre anys criticant..., quatre anys, dotze anys criticant el Sr.
Aznar i ara continuen criticant el Sr. Aznar després de quatre
anys de Govern del Sr. Zapatero. Jo crec que realment és
increïble com s’arriba a enganyar els ciutadans de les Illes
Balears per partit d’esquerres i per part del Partit Socialista
Obrer Espanyol. 

Han estat enganyant els ciutadans de les Illes Balears durant
quatre anys. Han tengut temps suficient per modificar la
declaració de servei públic entre illes, a Menorca l’acord es
duia a cada plenari, els tenim aquí i no s’ha fet res. Han tengut
quatre anys per fer una declaració de servei públic amb la
península i no s’ha fet absolutament res. L’únic que hem vist és
tolerar un incompliment de la declaració per part d’una
companyia aeri, per part del Ministeri de Foment, fer pujades
injustificades de 72 a 85 euros, sense consultar el Govern de les
Illes Balears. I ara ens trobam pitjor que mai, perquè les
relacions amb la península, Eivissa i Menorca tenen el pitjor
servei que poden tenir. I són vostès que estan tolerant que una
companyia de baix cost estigui qüestionant una cosa tan
fonamental com és el descompte aeri dels ciutadans d’Eivissa
i de Menorca. Per tant, jo crec que la cara dura que s’ha
demostrat aquí avui és impresentable, no és digna d’aquest
Parlament la cara dura que després de quatre anys vostès pugin
aquí encara a reclamar...

(Alguns aplaudiments)

...a justificar i a criticar el Sr. Aznar.

Jo he vist que el Sr. Conseller ni prenia notes del que jo li
demanava, duia una intervenció i li era exactament igual, com
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ha demostrat aquests tres mesos, és el conseller que de moment
passa a la història en transport aeri per tolerar els
incompliments de la declaració de servei públic i per tolerar
que entri la companyia Clickair des d’ahir i per tolerar que no
hi hagi descomptes aeris, ni càrrega. Aquesta és la situació que
trobam. 

Vostè justifica l’estructura orgànica d’una direcció general.
Miri, justifiqui el que sigui, deu tenir problemes de consciència
per haver creat tants d’alts càrrecs a la seva conselleria. I és que
realment cada dia en surten més, ara n’hi ha dos a SFM, dos al
Consorci, una coordinadora..., jo ja no sé què li he d’explicar.
Però que vostè estigui..., sobretot perquè ve d’un partit
nacionalista, defensant els incompliments electorals del Partit
Socialista Obrer Espanyol, vostè defensa els incompliments
electorals del Partit Socialista Obrer Espanyol, enlloc de
reclamar el que s’havia promès per a aquestes Illes. Defensant
Air Nostrum, defensant una companyia aèria. Jo li dic que es
posi del costat dels consumidors. Vostè estudia els informes
que es varen fer perquè no els feia el Ministeri de Foment,
sobre retards, sobre cancelAlacions, sobreocupació. Vostè
estudiï això i posi’s al costat dels consumidors. I que ara
defensi a Clickair, quan la pròpia companyia surt i diu que el
servei és dolent, però el preu és bo. Què vol que li digui, Sr.
Conseller? Vostè no s’ha de posar de la banda de les
companyies aèries, s’ha de posar de la banda dels consumidors
i sobretot quan estam en una situació pitjor que mai.

Vostè també diu falsedats, que hi ha més freqüències que
les quatre o cinc de la declaració. Les quatre o cinc de la
declaració es fan amb reactors de 150 places, vostè no diu
l’ocupació que exigeix, s’han de fer nou o deu freqüències per
complir amb la declaració, perquè els avions són de 50 places.
Ha de dir tota la veritat, perquè ja estam cansats de què no
digui la veritat. Això és el que diu la declaració, tantes
freqüències i tantes places. Vostè té avions petits i ha de posar
nou o deu freqüències perquè en cas contrari no es compleix la
declaració.

Jo crec que han estat quatre anys de mentides als ciutadans
de les Illes Balears. Vostès no es poden passar tota la vida
criticant els anteriors governs. Jo crec que qui ha tengut quatre
anys és el Govern d’Espanya, però per complir el que havien
promès, s’han omplert la boca aquí de dir que hi havia una
nova declaració de servei públic, una declaració de servei
públic a la península, que el Sr. Aznar, el Sr. Matas, la Sra.
Cabrer... Passen quatre anys, vostè arriba aquí com si no
hagués passat res en aquest Parlament i ens xerra de reunions,
d’estructura orgànica. No és aquest el tema, vostè no m’ha
contestat cap de les preguntes que jo li he fet. No m’ha
contestat si exigirà que en el pressupost general de l’Estat hi
hagi els 27,5 euros. No m’ha contestat si farà implantar els 27,5
euros, que no era un estudi, va ser un acord unànime d’una
comissió mixta, allà on hi era present també el Consell de
Menorca i el d’Eivissa. No m’ha contestat la declaració de
servei públic amb la península. No m’ha contestat sobre la
cogestió aeroportuària. I el problema és que queden sis mesos
o menys perquè el que s’havia promès als ciutadans de les Illes
Balears per part del Partit Socialista sigui una realitat. 

Amb vostè, Sr. Conseller, li he de dir que estam pitjor que
mai. Han arribat vostès i han empitjorat perquè a més, justifica

allò que és injustificable. Li torn a repetir, posi’s al costat del
consumidor, faci complir al Partit Socialista Obrer Espanyol les
seves promeses electorals en quatre mesos, perquè en cas
contrari vostès mai més no tendran credibilitat en transport aeri.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Vicens, té un temps de 5 minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, un
dels objectius que té aquesta conselleria, com he dit abans, és
vetllar perquè hi hagi unes bones comunicacions aèries i
marítimes entre les illes i la península i això vol dir
evidentment: freqüències suficients, bons horaris, qualitat de
servei i vol dir serveis eficients i fer un seguiment continuat de
tot plegat. 

Com he dit abans, estam estudiant possibles millores de la
situació actual i si és el cas, farem un canvi de model. Ens
comprometem a dialogar molt amb Madrid i si és el cas també
exigir a Madrid el que faci falta, no en faltaria d’altra! I és
evident que la condició insular determina molt negativament la
mobilitat dels nostres ciutadans. És evident que hi ha d’haver
compensacions, Sra. Diputada, compensacions clares i aquestes
únicament poden venir si milloram els instruments que l’actual,
la que va aprovar vostè, no acaba de ser molt adequat, com tots
deim i el finançament per subvencionar els costos de les
companyies. Les solucions vendran per aquí.

Per tant, propostes com les que han fet les senyores i
senyors diputats d’avui, uns descomptes d’un segon vol si hi ha
escala, crec que això ja està quasi arreglat per allò que em
diuen. Ampliar els descomptes de residents als no comunitaris,
o bé si fa falta ampliar la declaració dels vols amb la península
en alguns casos, com puguin ser els de Menorca a l’hivern.
Algunes d’aquestes propostes s’han de plantejar i han de poder
ser ateses. S’ha d’avançar en aquest sentit i possibles models
alternatius s’han d’estudiar i avaluar amb seriositat i rigor. Això
és evident. Però també és evident, Sra. Cabrer, que amb menys
de 100 dies no podem arreglar allò que vostè ha estat incapaç
de fer en quatre anys. Vostès desvien excessivament l’atenció
en el tema d’aprofitar un model que varen presentar vostès i
que resulta evidentment demagògic i electoralista poc abans de
les eleccions. 

Vostè, Sra. Cabrer, va aprovar una declaració de servei
públic el novembre del 2003 i segurament es basava, com ha
dit abans un diputat del Grup Socialista, segurament es basava
en una declaració prèvia que hi havia del 2002, però que hi
havia unes grans deficiències, reduïa vostè notablement la
capacitat mínima anual del nombre de passatgers, passava de
750.000 seients a 350.000, la qual cosa ha provocat faltes
puntuals de seients, sense que l’operador hagi infringit la
declaració. Per altra banda, vostè augmentava
considerablement la tarifa màxima, passava a ser de 72 euros
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en aquell moment, cosa que tothom li deia que era excessiva,
era un 25% més cara que la que es proposava en el pacte de
progrés. A més a més, vostè eliminava garanties en forma de
fiança exigides a l’operador per impedir que aquest abandoni
el servei amb facilitat. I així podríem seguir.

Sra. Cabrer, la declaració que vostè va proposar i que
finalment es va aprovar, vostè la qualificava de molt positiva,
de grans avanços per a aquesta comunitat. I resulta que
immediatament després, just sis mesos després del canvi de
Govern a l’Estat, vostè ja passa a criticar-la. Aquesta falta de
coherència jo crec que és preocupant, Sra. Diputada. Comença
a criticar les tarifes i les condicions de la mateixa declaració
com si vostè no hagués tengut cap responsabilitat en l ‘acord
d’aquesta declaració i això ho fa sis mesos després. Hi ha una
pujada de tarifes dos mesos després i a vostè li pareix
perfectament normal.

Miri, el grau de surrealisme i d’incoherència en què cau
vostè arriba al següent. Vostè diu que tenia una gran satisfacció
en la declaració de servei públic que vostè va aprovar i aquesta
declaració de servei públic suposava una tarifa de 48 euros per
resident, és a dir, un 33% sobre 72; 48 euros per resident. I ara
mateix aquesta mateixa tarifa és de 42,5 euros per resident
perquè s’aplica el 50%. Per tant, vostè tenia una gran
satisfacció amb una tarifa de 48 i ara em diu vostè que està
molt insatisfeta amb una tarifa de 42,5; uns anys després i 6
euros més barata. Per favor! Sra. Cabrer, hem de ser molt més
seriosos en aquestes coses, la política i els polítics han de tenir
més alçada, molta més. I no pensar-se, Sra. Diputada, que els
ciutadans no saben diferenciar allò que és treballar per als seus
interessos o allò que és riure-se’n dels seus interessos. 

Vostè parla del model de 27,5 euros. Aquest model no ha
estat acceptat per l’Estat i fa falta que ens ho comenti...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Vicens.

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

Acab. Implica un traspàs de competències i implica moltes
coses que posen dubtes seriosos sobre aquest finançament. Si
vol, amb més temps li ho explic.

Miri, Sra. Cabrer, en això i també en el cas del metro, jo li
vull dir una cosa, deixi’ns fer feina a nosaltres, la farem
encertadament o no, pot estar segura, tothom té el dret
d’equivocar-se, això ho veurem en acabar, però li ho dic amb
tota humilitat, no li ho dic amb la prepotència que normalment
la desborda. Deixi’ns fer feina i li ho deman amb molta
tranquilAlitat, però amb molta fermesa, li deman, Sra. Cabrer,
que deixi de donar la culpa al Govern dels seus propis
fracassos. Deixi’ns fer feina, Sra. Cabrer, almenys deixi fer, i
amb una oposició constructiva i si no és capaç d’això, almenys
deixi’ns fer als que volem treballar en positiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

III. Moció RGE núm. 2045/07, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política educativa del
Govern, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
1647/07.

I seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la política educativa del
Govern. Per defensar la moció té la paraula el Sr. Fiol per un
temps de 10 minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Alguns
dels que som aquí, assistírem ahir a la inauguració del curs
universitari, el curs acadèmic de la Universitat, la consellera
tenia altres ocupacions que li varen impedir acompanyar-nos.
Però els qui érem al paranimf de la Universitat de les Illes
Balears vàrem gaudir de la conferència d’obertura del curs per
part del Dr. Lluís Mas sobre els nous conceptes de cosmologia.
Jo m’apropiaré d’algunes de les coses que va dir, naturalment
en sentit figurat, per traslladar-les a aquesta galàxia Antich que
s’està constituint en aquest moment. No sabem si la consellera
d’Educació serà una doble estrella, una supernova tipus primer
A -llenguatge absolutament nou- o un púlsar. Sap què és un
púlsar, consellera? No és cap insult, un púlsar és una estrella de
neutrons. No sabem quin paper ocuparà vostè dins aquesta
galàxia.

(Aplaudiments)

M’interessa parlar d’un altre concepte, en sentit figurat, per
suposat, que va introduir el Dr. Mas i és la matèria fosca. La
matèria fosca es divideix en bariònica i no bariònica. La
bariònica és aquella que no veim, però arribarem a veure,
aquesta és la que m’interessa, la que no veim però arribarem a
veure...

(Rialles i aplaudiments)

La intervenció de la consellera dia 18 de setembre aquí va
ser matèria fosca no bariònica perquè no vàrem entendre res del
que ens va dir i no va acceptar cap dels compromisos que en
aquell moment es plantejaven. Vaig plantejar diverses coses a
la intervenció de dia 18 de setembre i vaig pujar al final del
debat per ventura més decebut d’allò que la situació mereixia.
Jo estic segur que hi ha esforç, hi ha ganes, hi ha interès per fer
coses. Però en la matèria que ens ocupa avui principal, la
moció subsegüent a aquella interpelAlació, jo crec que hi haurà
dificultats i que realment no avançarem. Si vol dir qualque
cosa, pugi i digui-m’ho, el Govern pot xerrar quan vulgui, Sra.
Consellera. Si es dirigeix a mi, pugui i demani la paraula, obri
un torn incidental, però no m’interrompi, Sra. Presidenta, per
favor!

A la moció es plantegen tres qüestions, fàcils, jo crec que
raonables i molt defensables al nostre mode de veure. En
primer lloc demanam crec que d’una forma molt correcta i
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educada que la consellera reconsideri l’ordre de dia 11 de
setembre, per la qual declarava la suspensió de la continuació
del procés de trilingüisme i declarava que només aquells
centres que havien començat l’any anterior podrien continuar
de forma experimental, però que els 40 i busques que enguany
ho havien solAlicitat no ho podrien fer. S’ajornava per diversos
motius, un d’ells per cert la manca de recursos econòmics, pel
que es veu ens sobren, però en aquell moment es va emprar
aquest argument per paralitzar aquell projecte. Molt bé. Un
obstacle, ja ho vaig dir l’altre dia i ho torn a dir avui, salvable
amb els pressuposts que s’estan fent aquests dies, es
presentaran ben aviat en aquesta cambra i s’aprovaran perquè
dia 1 de gener entrin en vigor. Una excusa, per tant, poc
rigorosa, crec que és així, crec que hi ha altres raons de fons
per impedir que progressi aquest projecte.

Punt 1. Es demana que es reconsideri aquesta resolució, es
deixi sense efecte i es permeti que aquests 40 i busques centres
que havien demanat enguany de poder participar d’aquest
projecte hi puguin participar. Bé, aquesta és la primera de les
qüestions que es pretén a la moció i es reclama l’aprovació de
la cambra.

Punt 2. Com que també és matèria fosca la política que està
fent sobre aquest tema d’elecció de primera llengua
d’ensenyament i no va aconseguir de cap de les maneres una
declaració clara del Govern sobre aquesta qüestió, vaig dir que
m’arribava el rumor, la gent conta, i demanava que el Govern
es posicionàs sobre aquest tema i digués miri, el tema de la
lliure de lectoescriptura, aprendre a llegir i escriure, estam
d’acord amb vostès, no hi estam, volem que continuï aquest
projecte, volem que s’aturi. A mi em diuen, no sé si és veritat
perquè ningú no ho ha volgut explicar, la consellera no ho va
voler explicar aquí dia 18, deman si ho vol explicar avui que ho
expliqui, que aquest projecte no continuarà, no es vol imposar
aquest projecte. Jo vull subratllar que aquest és un projecte que
respon, primer a una demanda social, hi ha pares i mares que
pretenen que els seus fills aprenguin a llegir i escriure en
castellà, tenen dret a això. Ho diu la Constitució Espanyola, la
Llei de normalització lingüística i, ja ho vaig dir l’altre dia,
abundat jurisprudència. Paralitzar aquest procés em pareix una
falta de serietat i una falta de compliment de les lleis.

I després es demana una cosa que crec que és raonable. Tots
acceptam, tothom ho ha dit i nosaltres els primers, que el
trilingüisme a l’anterior legislatura va tenir un caràcter
experimental, entre altres coses perquè no era una promesa
electoral i era impossible aplicar-ho a tothom i també perquè
pensàvem que havia de tenir una evolució positiva. En aquests
moments molts de partits, el Partit Popular segur i crec que el
PSOE també però no estic tan segur, vàrem dir que
implantaríem el trilingüisme; hi ha declaracions del Sr. Antich
sobre el particular on diu que a la legislatura, si governa,
s’implantarà el trilingüisme. Molt bé, els demanam que en el
termini de tres mesos es presenti en aquesta cambra, si és
possible, un document per obrir un debat sobre aquesta qüestió
perquè ens preocupa un aspecte que és el que nosaltres creim
que en el fons paralitzarà aquest projecte.

Ens preocupen aquells centres que han fet un procés
d’immersió lingüística, que són molts, a més, són molts, són la
majoria, en aquests moments, i naturalment dins aquests centres

hi ha resistència i és lògic que n’hi hagi, acceptar que...
Naturalment, si es pretén que una tercera llengua entri dins els
centres qualcú haurà de cedir, qualque banda haurà de cedir i
s’haurà de revisar aquest concepte, i això té un impacte,
vulguem o no vulguem, sobre el decret de mínims, millor dit,
sobre una interpretació extensiva d’un article del decret del
mínims, l’article 11, que és el que va permetre, jo crec que
desafortunadament, una generalització quasi total de la
immersió lingüística. 

Jo crec que aquesta posició i aquesta situació es revisava
perfectament a través del decret de trilingüisme, i és vera que
el decret de trilingüisme només era un pont per arribar a una
nova realitat, això ho havíem dit, aquí m’ho han sentit dir els
que són vells en aquesta casa o fa temps que estan en aquesta
casa, moltes vegades; aquest era un pont per arribar a una
generalització d’aquesta utilització d’una llengua estrangera.
Però naturalment el Govern tendrà la responsabilitat de veure
com pot fer aplicar, com pot desenvolupar tot aquest programa
i totes aquestes normes a centres on ja hi havia resistències.
Perquè, clar, aquí es diu amb molta facilitat que els centres
concertats tenen més tendència que els públics a acceptar o a
demanar el trilingüisme, i normalment s’utilitza un argument en
el qual jo no crec: tenen més mitjans, tenen més possibilitats...,
i en tenen més ganes, perquè naturalment -i això sí que ho sé
per pròpia experiència- el decret que vàrem elaborar sobre
aquest particular sí que va generar molta resistència a molts de
centres públics. 

Molt bé, ara és el moment de revisar aquesta situació,
perquè naturalment darrere tot això hi ha un interès que jo crec
que és legítim: l’interès per aconseguir que els nostres alumnes,
quan acabin la seva formació obligatòria, coneguin les llengües
oficials de la nostra comunitat i també coneguin una tercera
llengua. Això no és una qüestió capritxosa que nosaltres
plantejàssim, la majoria de comunitats autònomes ho estan fent,
a moltes comunitats ja duen temps fent això. Naturalment això
és problemàtic, implementar una llengua estrangera dins horaris
escolars és un procés complex, complex per als alumnes i
també per als professors, i també per a l’Administració,
naturalment, i s’ha de fer d’una forma progressiva i d’una
forma acurada.

El que no es pot pretendre és fer meravelles, i jo vaticín que
a la presa de posició dels grups aquí qualcú ens explicarà que
hem de fer meravelles. No; el que no podem fer és fer més
hores de classe, les hores són les que diu la llei i les que hem de
complir. Per tant s’haurà de comprimir, cedir, recompondre i
revisar, agradi o no agradi, aquests plantejaments. Si és vol.
Altra qüestió és que no es vulgui fer, que és el que jo sospit; jo
crec que el problema de fons és que el conjunt del Govern, amb
independència del que pretengui la consellera, que no pos en
dubte ni ho he posat mai les seves bones intencions, crec que
dins el conjunt del Govern pesa molt la idea que no es pot
renunciar ni un minut a català, i això farà força dins aquest
govern, això farà força, i sense renunciar ni un minut a català
és impossible que es pugui aplicar extensivament el creixement
del tema del trilingüisme.

Per això suggerim i demanam que es presenti en aquesta
cambra -aquesta és la proposta que sotmetem a la consideració
de tots els grups- que es presenti a la cambra un esborrany, un
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document que ens permeti generar un debat fructífer sobre
aquesta qüestió en un moment on, donada la primera passa que
es va donar l’anterior legislatura de, amb caràcter experimental,
començar a avançar en el tema del trilingüisme, ara ja fer un
salt, intentar que el concepte es generalitzi i que, com tantes
vegades s’ha dit per part dels grups de l’esquerra, com tantes
vegades s’ha dit en aquesta cambra, que deixi de ser una cosa
que només arriba a uns i que arribi a tots. Els convoc a això.
Vostè que tantes ha pujat a aquesta tribuna a tirar-me en cara
que això no arribava a tothom, que arribi a tothom. Aquí ens
trobarem, però a tothom, a tots els centres, eh?, a tots, els que
han fet immersió també, que són la majoria, i per tant nosaltres
esperam que si es pot acordar, si es pot fer aquest acord, podria
ser la primera passa per a un cert pacte sobre la matèria al qual
nosaltres -vull dir-ho i ja ho vaig dir l’altre- estam oberts, si és
un pacte raonable, si és un pacte que defensi els interessos
generals de tots els estudiants de les Illes Balears, que és l’únic
que ens mou a presentar aquesta moció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol.

(Aplaudiments)

Per a fixació de posicions té la paraula, pel Grup Mixt, la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el Sr.
Fiol ens torna amenitzar amb una moció a favor del tan infamat
projecte del trilingüisme, i ens ve a dir a l’exposició de motius
que les persones que ens hi oposam, que som la majoria, patim
d’apriorismes i som demagogs. Ens proposa tot seguit una
moció repartida en tres punts, tots els quals, des del nostre punt
de vista, flaquegen per tots els costats.

En primer lloc, Sr. Fiol, proposa mantenir el projecte del
trilingüisme que va fer l’anterior govern del Partit Popular,
aquest projecte que va ser fortament contestat a tot el món de
l’educació i no només des del món de l’educació sinó que
també va comptar amb el rebuig d’autoritats més importants; ho
sap. El grup d’alt nivell que ha de fer un seguiment de la Carta
Europea de les llengües del Consell Europeu va dir que aquest
projecte tenia una sèrie de defectes. El primer..., i que a més li
record que vostè no es va dignar rebre aquest grup d’alt nivell,
cosa que com a mínim varen fer els seus correligionaris del
País Valencià. Així i tot varen tenir prou informació i varen dir
aquest veredicte. Per què aquest vell projecte, ara ja vell, no
s’adeia amb la Carta Europea de les llengües minoritàries?
Perquè senzillament un rònec 30% d’ensenyament en català, la
llengua minoritzada al nostre país no garanteix el ple
coneixement d’aquesta llengua per part de tots els nostres
estudiants, ho sap bé, i aquest sí que és un objectiu clarament
especificat a la nostra legislació i també a la legislació europea.

En segon lloc, una de les crítiques que també va fer i que
apareixen en aquest grup d’alt nivell que estudia les llengües
minoritàries, també va dir que no garantia la cohesió social, i

amb ella el Sr. Fiol i el Grup Popular tornen a la càrrega amb
la proposta que s’estableixin dues línies. Ho fa a través de la
proposta de l’elecció de la llengua per part dels pares i de les
mares. Per què, Sr. Fiol, s’ha de promoure que els nostres
infants, que han de viure junts en una societat cohesionada, per
què, Sr. Fiol, s’han d’educar separats? Si hem de viure junts,
senyores i senyors diputats, ens hem d’educar junts; no fa falta
ser un astre de la pedagogia per entendre aquest punt
fonamental. A més el segon punt de l’ordre del dia entra en
contradicció amb el punt 1 d’aquesta moció. Primer diuen que
l’ensenyament ha de ser trilingüe, i després que els pares han de
poder elegir la llengua de l’educació dels infants. En què
quedam? Vuit línies són massa poques línies per entrar en
aquesta contradicció.

Per acabar de rematar crec llegir entre línies l’existència
d’una espècie d’amenaça vetllada als centres que tenen
projectes d’immersió lingüística. Diu que hem de prestar
especial atenció als centres que tenen en marxa aquests
projectes d’immersió. Com comprendrà, això venint del Partit
Popular com a mínim ens ha de causar preocupació. Volen dir
senyors del PP, conseller Fiol o exconseller Fiol -perdó-, que
hem de desmantellar la mica de xarxa d’ensenyament regular
en llengua catalana que amb penes i treballs al llarg d’aquests
anys s’ha anant formant en aquesta comunitat autònoma? Ha
costat massa esforç i és massa important i en depèn el nostre
futur colAlectiu.

En el seu moment la major part del món educatiu i de la
societat de les Illes Balears ja es va oposar a aquest projecte:
directors de centres, sindicats, experts del Consell d’Europa,
etc. Per tant li demanaria que en comptes de continuar picant
sobre ferro fred, d’intentar tirar un projecte que no compta amb
el suport del món educatiu ni de la societat i que, a més, només
beneficiava uns centres concrets, amb un pressupost d’educació
tan reduït que no permet aquest tipus d’alegries, sobretot que
no permet o no hauria de permetre que es beneficiïn uns centres
per damunt dels altres, s’hauria d’haver preocupat quan era
conseller de deixar l’educació a les Illes Balears en unes
condicions millors. En quines condicions? Un petit botó de
mostra. A mi no em fa gràcia. Quart de primària, escoles
d’Eivissa: Can Misses, 28 alumnes més alumnat de necessitats
educatives; Sa Graduada, 27; Sa Real, 27; La Consolació, 28;
Poeta Villangómez també amb 28; totes elles, a més, amb
alumnat de necessitats educatives específiques. Sant Antoni,
Les Trinitàries amb 29; Vara de Rei, 26; Sant Ferran de
Formentera, 26. I a més imagini’s aquesta situació amb dos
mestres dins cada aula fent classes en dues llengües diferents,
amb tot l’alumnat de nova incorporació, de població
immigrada, i comptant, a més, amb l’alumnat de necessitats
educatives específiques. Com es pot gestionar aquest caos,
aquest poti-poti que ens ha deixat? Aquesta és la seva herència.
I, Sr. Fiol, la consellera actual no té cap vareta màgica per
poder solucionar aquest desgavell, ni en un mes, ni en dos, ni
en tres, ni en cinc.

En aquestes circumstàncies ningú, per tant, no s’ha
d’estranyar de l’índex de fracàs escolar a les Illes Balears. No
només és normal que estiguem a la cua del fracàs escolar de
l’Estat espanyol sinó que també, si ens comparàssim amb
Finlàndia o Suècia, sinó també amb Marroc o Algèria, potser
també hi continuaríem estant.
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Per tant, consellera Galmés, el vostre govern, el nostre
govern té una tasca ben dura per davant. Hem de redreçar el
que el PP ens ha deixat baix de tot. Hem de canviar les coses i
fer que l’educació sigui per a nosaltres una prioritat, com vós
mateixa heu manifestat diverses vegades. És imprescindible
augmentar les dotacions pressupostàries per a educació, i hem
d’aconseguir al final d’aquesta legislatura haver millorat les
condicions del món educatiu per poder estar orgullosos de la
feina feta. Però no només per això: per no haver de crear
cortines de fum, com fa ara el PP amb la moció aquesta que
presenta avui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputat, Sr. Fiol, li
alab el seu gust per l’astronomia; sempre és interessant viatjar
un poc pel cel. El Grup d’Unió Mallorquina no som a la lluna,
som a les Illes Balears, i ens agradaria tocar amb els peus les
Illes Balears...

(Remor de veus)

...i ens agradaria tocar amb peus plans els problemes que
tenim a les Illes Balears, i els problemes que tenen els nostres
escolars que han començat fa molt poc.

Jo no he sentit parlar del tema del trilingüisme. He sentit
parlar de fracàs escolar, he sentit parlar de nous equipaments,
he sentit parlar de recursos docents, de problemes
d’insuficiència d’escoles, etc. Però si volem anar al fons de la
qüestió, i jo crec que hi hem d’anar, perquè vostès ho demanen,
tornam parlar de trilingüisme..., el tema de la llengua és curiós:
tothom diu que no n’hem de fer un ús partidista, no, no, això
són temes que no n’hem de fer un ús partidista, no hem de crear
conflicte, però determinada gent presenta una i una altra vegada
temes, interpelAlacions i mocions sobre aquest tema, que
curiosament sempre acabam parlant que si català, que si no...,
curiosament. En aquests temes el meu grup, el grup
nacionalista, és molt clar, sempre ho ha estat. Primer, i a més
crec que vostè, membre del Partit Popular, un partit de seny, de
compliment de la llei i de l’ordre, el primer que hem de fer és
complir la llei, complir la llei; això és una cosa evident, i una
persona de formació jurídica com té vostè i és un gran
professional crec que en això estarem tots d’acord, complir la
llei. Tenim una llei de normalització lingüística, que va ser
aprovada el temps del govern també del Partit Popular, però
per la consellera en aquell moment de Cultura i ara presidenta
del Parlament, la Llei de normalització lingüística. Després
també, amb un altre govern també del Partit Popular, el decret
de mínims. Són dues lleis que jo crec que vostès faran seves.
Bé, començant per aquí nosaltres, la nostra proposta és
simplement mantenir i complir aquesta llei.

Que el fons de la qüestió del decret Fiol, és a dir,
implementar el coneixement de l’anglès és bo? Hi estam tots

d’acord, li ho vàrem dir el primer dia; no només hi estam
d’acord sinó que creim que és imprescindible dins
l’ensenyament modern, és imprescindible, fins i tot ho serà
cada vegada més dins el món laboral, però sense perjudici,
l’aplicació s’ha de fer sense perjudici del decret de mínims, i el
decret de mínims té un mínim molt clar, (...), que és el 50% en
la nostra llengua; ho té molt clar. Si no li agrada, digui-ho; si a
vostè no li agrada aquest decret, digui-ho, però no faci una altra
cosa per llevar hores d’ensenyament en anglès a través del seu
decret. Això és la nostra postura, ni més ni manco: anglès sí, tot
el que faci falta; compliment de la Llei de normalització
lingüística i compliment del decret de mínims, que són dues
lleis que no estan fetes per determinats grups que vulguin
rompre la unitat de la llengua, que siguin radicals...; no, no,
estan fetes per lleis que jo crec que avui en dia són acceptades
per tothom.

Una vegada dit això, després hi ha una sèrie de mancances
que en això coincidirem que s’ha de prosperar, o sigui que els
centres podran aplicar més anglès complint aquest decret de
mínims si tenen més recursos, si tenen recursos. Després hi ha
un tema que jo crec que és obvi, que és tan obvi que discutir-ho
crec que és intentar almenys embullar. Si aprendre anglès és bo,
i jo crec que tots hi coincidim, per què només n’ha d’aprendre
una part de l’alumnat?, per què ha de dependre dels recursos
que tengui un centre? Si és bo facem que tots els centres puguin
tenir recursos; si és bo, que jo crec que és bo, facem que no hi
hagi una educació de primera en anglès i una de segona sense
tant d’anglès. Per tant si deim que és bo, per què reduir-ho a 42
centres de 386, és a dir, el 10%, i tornar a incidir que hi hagi
dos tipus d’ensenyament, un modern, un de qualitat, etc., en
anglès, i l’altre 90%?, és que no és bo que aprenguin anglès?
Idò facem aquest model.

Hi ha una cosa que no..., Sr. Fiol, en el fons ja li dic que
coincidim, però hi ha una cosa que en això és un poc..., posa en
evidència el que va passar amb el decret. És a dir, vostè ha dit
aquí que això del trilingüisme era un tema que encara era
experimental. Si és un tema experimental facem un programa
pilot; hagués fet un programa pilot, que era allò que li
demanava el Consell Escolar, no faci un decret. O sigui, amb
experiments no facem decrets, que és massa seriós, fer un
decret. Si hem de fer experiments feim un programa pilot, no
facem decrets.

La majoria social, no el meu grup, la majoria social estarà
d’acord amb vostè, amb la consellera, amb tothom que s’ha de
potenciar l’anglès; insistim: s’ha de potenciar l’anglès, però,
primer punt, respecte al principi d’igualtat, d’igualtat, tothom
ha de tenir els mateixos drets; per què?, perquè es bo que
aprenguin anglès, per tant és bo per a tots, no per a uns sí i per
a altres no. Segon, no podem anar en contra de la Llei de
normalització lingüística ni del decret de mínims, que això -i
valgui la redundància- marca uns mínims claríssims, que és
aquest 50%; quin problema hi ha?, les altres dues llengües que
s’ho reparteixin. Vostè diu un pacte; idò ja el té, pel meu grup
ja el té. Compliment de la llei, igualtat per a tothom i complir
el 50% del seguiment en llengua catalana que diu el decret de
mínims, i a més serà un compliment total de la legalitat.

Per tant, insistesc, per part del Grup d’Unió Mallorquina, si
de veres volem fer això, primer recursos, avui en dia sense
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recursos econòmics, sense recursos humans no es pot fer
ensenyament, no es pot fer política seriosa; i anglès, endavant,
però sense cap pas enrere en la nostra llengua, en la llengua
catalana.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té el Sr. Llauger la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, nosaltres, la gent del BLOC per Mallorca i del PSM-
Verds de Menorca, també en volem, d’anglès per a tothom, per
si algú tenia algun dubte nosaltres també volem que els nostres
estudiants entenguin l’anglès, que parlin l’anglès, que llegeixin
l’anglès i que escriguin l’anglès. Vagi això per endavant,
perquè, tots els arguments que parlen de necessitat de conèixer
bé l’anglès en un món globalitzat i molt competitiu, nosaltres
els feim nostres. Ara bé, nosaltres volem dues coses més: volem
que es faci ben fet i volem que es faci sense perjudici d’aquest
altre gran objectiu que tenim com a país i que no és altre que la
protecció del català i el seu ple tractament com a llengua pròpia
del país.

Nosaltres volem -i això ho hem dit durant la nostra
campanya electoral i ho recordàvem fa 15 dies en aquesta
mateixa cambra- anglès per a tothom, i òbviament nosaltres el
volem amb recursos i amb garanties. Aquesta moció que ara
ens ocupa proposa que la Conselleria d’Educació deixi sense
efecte la resolució del passat 11 de setembre que congela
l’aplicació a 42 nous centres de l’anomenat decret de
trilingüisme fet pel govern anterior. Jo crec que val la pena
llegir aquesta resolució abans de decidir si l’hem de deixar o no
sense efecte. La resolució diu que l’adscripció de nous centres
al programa s’havia fet sense complir les exigències del mateix
decret 52/2006 pel que respecta a la justificació de l’existència
en els centres de professorat capacitat per posar en marxa el
programa. Se’ns està proposant, per tant, que mantenguem la
participació en el programa de trilingüisme de centres que no
han justificat disposar del personal necessari? La resolució
també diu que l’equip anterior preveia l’ampliació del
programa de trilingüisme sense que existissin les partides
pressupostàries necessàries per a formació de professorat i per
a formació de personal auxiliar de conversa que també
estableix el mateix decret 52/2006. Se’ns està proposant -
deman una altra vegada, per tant- que mantinguem la
participació en el programa de trilingüisme de centres els quals
no poden dotar de personal necessari?

La política educativa exigeix, primer de tot i prèviament a
qualsevol plantejament ideològic, fer les coses ben fetes. Fer
programes sense condicions, sense recursos, sense garanties, és
l’equivalent educatiu a fer línies de metro que s’inunden amb
les primeres gotes de la temporada.

Nosaltres no volem l’extensió del trilingüisme tal com el va
concebre el govern anterior. Pensam que és indispensable un
esforç per millorar l’ensenyament de llengües estrangeres. És

urgent, a més, però volem que arribi a tots els nostres
estudiants. Aquest és el repte, i en l’exigència d’aquest anglès
per a tothom és on se situa el Grup Parlamentari del BLOC per
Mallorca i PSM-Verds de Menorca. Ens alegram, d’altra
banda, que el PP avui en aquesta cambra s’hagi sumat a aquesta
demanda d’universalització de la millora de l’ensenyament de
l’anglès per als nostres estudiants.

També volem, i ho repetim sovint, que l’avanç en
l’aprenentatge de l’anglès no vagi en detriment de
l’ensenyament en català. Dir que el trilingüisme del govern
anterior suposa pèrdua de la presència del català com a llengua
vehicular de l’ensenyament no és ni simplificació, ni
apriorisme, ni demagògia; és una simple constatació de fets.
Una escola de les Illes Balears que es regeixi pel decret de
mínims té molt clar quines són les normes pel que fa a la
utilització del català com a llengua vehicular de l’ensenyament:
un mínim d’un 50%. Les normes estan clares si algú es regeix
pel decret de mínims: mínim del 50%. En canvi una escola que
es regeixi pel decret de trilingüisme ha d’aplicar un càlcul molt
diferent; hi ha entre una cinquena i una tercera part que s’ha de
fer en llengua estrangera, i pel que fa a la resta, la meitat s’ha
de fer en castellà i la meitat s’ha de fer en català, repartides de
manera equitativa és el que diu el text del decret, és a dir que
en aquest cas allò que es farà en català és la meitat del 70 o
80% que no s’imparteix en llengua estrangera. En conclusió,
per tant, passam d’un mínim del 50% en català a un 35 o un
40%, que no és un mínim sinó que pràcticament és un màxim.
Si això no és un retrocés de la utilització del català, que baixi
Mossèn Alcover i que ho vegi. I nosaltres pensam, Sr. Fiol, que
aquesta és la matèria fosca que ja començam a veure del decret
de trilingüisme.

Pel que fa a això que aquesta moció anomena la lliure
elecció de llengua, seria convenient en educació defugir de
l’apelAlació fàcil a la llibertat de pares i d’alumnes. Formar
éssers lliures és un dels objectius del procés educatiu, sense
dubte; pel camí, però, els alumnes no trien si han d’estudiar o
no matemàtiques; no trien el contingut de l’àrea de ciències de
la naturalesa; ni trien quantes flexions els farà fer el professor
d’educació física. Hem de fer de la qüestió de la llengua
vehicular a l’ensenyament un plantejament basat en objectius
a assolir, i l’objectiu a assolir és la plena competència de
l’alumnat en les dues llengües. El Sr. Fiol també ha fet
referència a aquest objectiu: la plena competència de l’alumnat
en la competència de les dues llengües. És obvi que per assolir
aquesta competència en les dues llengües el camí que s’ha de
seguir és la utilització del català com a llengua vehicular
principal; dit d’una altra manera, els nostres alumnes
catalanoparlants no han deixat mai d’aprendre el castellà,
mentre que els nostres alumnes castellanoparlants només ara
comencen a aprendre català després d’un llarg provés d’avanç
del català com a llengua vehicular. No seria bo que tornàssim
enrere això per culpa de plantejaments que, ara sí, serien
simplificadors, apriorístics i demagògics.

Fer del català la llengua vehicular a l’ensenyament és un
dels eixos d’un procés de normalització lingüística que es
marca l’objectiu de protegir la nostra llengua catalana i fer-ne
un eix vertebrador de la convivència. Posar el català a l’abast
de tothom no pot ser mai una discriminació; tot al contrari, és
la millor manera de garantir que el català és la llengua amb què
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tots i totes, venguin d’allà on venguin, se sentin identificats
com a ciutadans de les Illes Balears.

En conseqüència el nostre vot serà contrari a aquesta moció.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Fiol, jo tampoc no vaig
poder anar ahir a la conferència del professor Mas, i miri que
ho sento, perquè m’hagués agradat molt. De totes maneres
aquesta afició per la cosmologia a vostè no li ve d’ara; ja la
tenen fa molt de temps, aquesta afició, perquè jo recordo que
l’any 2005 van dedicar aquestes estrelles fugisseres que eren en
Michael Douglas, la Kournikova i... -ara no me’n recordo- i la
Claudia Shiffer, uns diners que eren del propi pressupost
d’educació. I a més em sembla que vostès també tenen
experiència en supernoves que esclaten, no?

(Aldarull a la sala)

O sigui que, experiència, ja en van tenint. El problema és
que els interessos d’aquestes estrelles mediàtiques que vostès
han pagat moltes vegades amb diners de l’educació estan tan
allunyats dels interessos d’aquesta comunitat educativa que els
hem de mesurar en anys llum i nosaltres estem amb una altra
cosa. Em sap greu..., i si la té, sí que li agrairé que me la deixi,
la conferència, eh? Moltes gràcies. Però, vaja, a mi també
m’agrada molt la cosmologia.

Passo a presentar la posició del Partit Socialista en la moció
subsegüent a la interpelAlació que es va debatre el passat dia 18,
que tracta..., que encara que el nom era de política educativa
del Govern, igualment com el nom de la moció, en realitat el
Partit Popular l’ha centrada en l’ensenyament de les llengües,
en el dret dels pares i de les mares a triar la llengua del primer
ensenyament però també el compliment de la nostra llei de
normalització lingüística, i a l’ensenyament de les llengües
estrangeres. 

Vull recordar que aquestes dues normatives varen crear
greus conflictes i van crear molt malestar en la comunitat
educativa, a part que no aconseguírem mai que vostè ens
expliqués, Sr. Fiol, quan era conseller, quines eren les bases
pedagògiques que justificaven aquestes dues mesures tan
importants. Dic això perquè a mi sempre em va cridar molt
l’atenció que vostè pogués dir en aquesta cambra i a les
comissions, quan les teníem, que aquestes mesures tenien un
motiu polític sense justificar la base pedagògica, quan això no
ho consentiríem a cap altra conselleria, a cap altra; no
consentiríem a la Conselleria de Mobilitat que ens digués “per
decisió política fem un metro que no funciona”; no
consentiríem a la Conselleria de Sanitat que digués “fem unes
mesures que no tenen a veure amb el benestar de les persones”.
I en canvi hem hagut de consentir aquí que vostè no ens
expliqués mai els motius pels quals, pedagògicament, en
aquesta conselleria, que és d’educació, s’utilitzessin unes

mesures que atemptaven contra els principis pedagògics que
nosaltres mateixos ens hem establert.

Desafortunadament, a l’hora de defensar aquesta posició
hauré de repetir moltes de les argumentacions que ja han dit, jo
procuraré ser breu de totes maneres. Però només vull dir que,
en aquest sentit de repetir les argumentacions, m’hauran de
perdonar les diputades i els diputats perquè aquí sí que hem
referiré a una altra estrella, el que passa que afortunadament
viva, que és el Joan Manel Serrat, el Joan Manel Serrat a una
cançó que diu “El problema de la veritat és que no té remei”;
per tant, tots aquests arguments que jo repetiré formen part
d’aquesta veritat que molts pensem que és que sustenta les
nostres posicions.

En el primer punt ens demana el Partit Popular que es
reconsideri el punt de vista sobre la suspensió del programa de
trilingüisme. Jo vull fer una breu memòria, perquè m’ha tocat
viure-ho, respecte d’aquest anomenat decret de trilingüisme. El
decret no garantia el dret a tothom, i vostè ara ens demana que
en el pla que presentem sí que el garantim aquest dret a tothom,
sí, molt bé. El model de selecció de centres tenia una palesa
manca de garanties d’objectivitat, ja que no incloïa cap
component específic relacionat amb llengües estrangeres. Però,
a més, el decret de trilingüisme atemptava contra els principis
bàsics del decret de mínims i la Llei de normalització
lingüística. Ja ho han dit aquí, però jo ho vull tornar dir, feia un
tractament de les llengües estrangeres exactament igual que les
llengües de la nostra comunitat. Tampoc no es va tenir present
la realitat multilingüe de les nostres aules, que fa que hi hagi
d’haver un esforç especial per aconseguir que aquesta llengua
oficial, que és el català, serveixi com a cohesionador d’aquestes
persones que no sabem moltes vegades ni el català, ni tampoc
el castellà, però hem d’aconseguir això, hem de fer un esforç.

Per fi la hipotètica generalització de l’aplicació del decret
és inviable, per la senzilla raó que no hi ha recursos humans
disponibles. Vostè, Sr. Fiol, s’omple la boca de dir a la
consellera i de dir-nos a tots que haguéssim tingut l’oportunitat,
ara la tenim a l’aprovació dels nous pressuposts, però
l’oportunitat la va perdre vostè l’any passat, quan ja sabia que
volia ampliar i no solament no va més diners a aquest apartat
sinó que va baixar, tal com li vaig dir i li vaig recordar amb
dades l’altre dia, les quals també tinc aquí però no les vull
repetir, les partides que tenien a veure amb la formació del
professorat i amb les iniciatives de viatges a l’estranger.

Creiem que la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears ha de mantenir fermament aquesta decisió
respecte de la suspensió del programa de trilingüisme, perquè
ens sembla que ha estat una mesura presa de forma molt
acurada, i ens sembla que en aquest moment respon de la millor
manera a l’actual situació.

El segon punt de la moció, i aquí també em permetrà, Sr.
Fiol, que li recordi un parell de qüestions que vostè i jo ja hem
tingut ocasió de discutir aquí, en aquesta cambra, moltes
vegades. El Pla d’elecció de llengua va venir a crear problemes
on no hi eren; és clar que considerem bo garantir el dret dels
pares a triar la llengua del primer ensenyament, però, com li
vaig demanar tantes vegades i no vaig obtenir mai cap resposta,
no hagués estat millor que aquests problemes, si sorgien, que jo
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no vaig tenir constància de cap problema concret a la nostra
comunitat autònoma, perquè vostè es referia sempre a qüestions
que tenien a veure amb la Generalitat de Catalunya; dic, no
hagués estat més adient que aquests problemes puntuals, els
que s’haguessin produïts, s’haguessin resolt en el moment que
es produïen i a cadascun dels llocs? No hagués estat molt més
adient, molt més eficaç, molt més d’acord amb el que
significava aquest problema per a la nostra comunitat?

La Sra. Marí ja ha explicat el que va passar en el 2005 amb
l’Any Europeu de les Llengües, però el proppassat 26 de
setembre, no sé si ho he llegit en el diari, va ser també el dia
oficial de les llengües, i aquesta vegada la Comissió de la
Comunitat Europea, molt poc sospitosa d’afavorir llengües
minoritàries, va declarar com a excelAlent i digne d’imitació el
model d’immersió lingüística, i així mateix el model de
promoció del català a les empreses i l’administració pública
que es du a Catalunya, com a exemple del que és, a partir d’un
model d’immersió, una promoció seriosa del català.

Nosaltres estem d’acord amb totes les mesures que
promoguin iniciatives que aportin noves possibilitats als
ciutadans d’elecció -jo ja li he dit moltes vegades això: sempre
estarem d’acord amb això, sempre hi estarem d’acord-; quan
vostè diu: és que els criteris són importants perquè augmentem
els drets, Sr. Fiol, no augmentem els drets, senzillament estem
fent partidisme d’una qüestió que no n’hauríem de fer.
L’actitud de la conselleria, de totes maneres, en aquest cas,
donat que sí que hi estam d’acord, amb promoure tot el que
tingui a veure amb la nostra Llei de normalització, ha estat
condicionada més per motius de disponibilitat que de voluntat.
Li recordo que amb totes les discussions que hem tingut i quan
em preparava la contestació d’aquesta moció mirava la
Comissió de finançament del sistema sanitari educatiu a la qual
vaig tenir l’oportunitat de treballar, de participar-hi, i vostès
ens deien, paraules textuals, “qualsevol projecte sense doblers
és paper banyat”, i així estam, Sr. Conseller, Sr. Fiol -costa
molt de canviar aquest xip, eh, Sr. Fiol, costa molt de canviar
aquest xip.

Li repeteixo, la raó de dir-li que no al segon punt de la
moció és molt senzilla, no hi havia destinada cap partida
pressupostària a aquesta ampliació de centres. De totes
maneres, no s’amoïni Sr. Fiol, encara que no li puguem
acceptar el segon punt de la seva moció, des de la Conselleria
d’Educació seguirem treballant fort, fermament, per
desenvolupar al màxim aquesta Llei nostra de normalització
lingüística que contempla aquest dret que a vostè l’amoïna tant.

Quant al tercer punt, a mi, quan el vaig llegir, home, em va
semblar que estava bé aquesta petició, perquè vostè estava
canviant completament -això serà aquesta cosa de la rotació
celest també el que li passa, Sr. Fiol, eh, que va canviant, no?-,
perquè el que ens demana ara a nosaltres és el que nosaltres li
demanàvem a vostè. Faci una cosa, ampliada per a tothom, que
asseguri el dret de tots al mateix, faci-ho; li acceptaríem aquest
tercer punt de la moció si la Sra. Consellera i aquest Partit
Socialista, amb la seva presa de posició l’altre dia a la
interpelAlació, no s’hagués compromès ja a fer aquest pla, ja
s’ha compromès a fer aquest pla. Un pla econòmicament
assumible el qual garantirà el dret a la igualtat d’oportunitats de
tot l’alumnat, però que també assegurarà la formació del

professorat i assegurarà la igualtat d’oportunitats per a tots els
centres i a tots els nins i nines.

En definitiva, Sr. Fiol, ja s’està treballant des de la
conselleria en aquesta línia. Li insisteixo que nosaltres no
volem mesurar-nos per les mesures cosmològiques que vostè
em sembla que volia mesurar-se, ni som a la matèria negra, ni
estam amb radiacions ni amb supernoves que ens esclaten a les
mans; volem fer un treball com ja fem, coordinadament amb el
sector educatiu i, per descomptat, aprofitant les experiències
existents. Sr. Fiol, deixi treballar la conselleria, no li posem
terminis a una feina que ja es fa i estic segura que no hi haurà
motius per amoïnar-se.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberdi. Pel grup proposant, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula el Sr. Fiol, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Reprenent la conferència del Sr. Mas, ens trobam davant una
paradoxa còsmica, aquí tothom surt a dir que vol anglès per a
tothom, però no hi ha anglès per a ningú i cada vegada n’hi ha
menys, això és la veritat real en què ens trobam.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Me deixi explicar, aquest és el moment d’avui, escolti,
llavors, si es fan uns plans extraordinaris benvinguts siguin,
encara que no entenc molt bé que no vostè no vulgui aprovar
una moció que fa el Grup Popular simplement perquè la
consellera ja ho fa, si ja ho fa ens suporti la moció, o es tracta
de guanyar-nos perquè sí? No passi pena, són un més, poden
guanyar tots els pics que vulguin, l’argument és un poquet dèbil
al meu mode de veure i, sincerament, li volia dir.

Aquí tornam a sentir coses amb les quals no estic d’acord
i vull subratllar amb el poc temps que tenc. Mirin, el dret de
triar l’idioma d’aprendre a llegir i a escriure és un dret que és
a la Constitució Espanyola, a la Llei de normalització
lingüística i que hi ha molta de jurisprudència que suporta, i
quan nosaltres vàrem arribar ens trobàvem que aquest dret era
molt difícil d’acomplir, i vàrem posar en marxa un pla pilot,
contràriament a moltes veus que demanaven que a tots els
centres fos possible, caríssim, molt mal de mantenir, molt
difícil, vàrem dir, bé, que hi hagi una part de l’oferta que
contempli aquesta possibilitat. I això és el que vàrem fer,
disposar una sèrie de centres on això era possible. I l’únic que
demanam és que es continuï amb aquest criteri per a aquells
que vulguin triar i sense perjudici que tots els alumnes que
estudien a les Illes Balears hagin de conèixer i dominar les dues
llengües oficials.

Clar, aquí entra en joc un segon element que s’hi passa un
poc per damunt i fa que algunes persones, duites per la bona fe,
com el Sr. Vicens, no percebin la profunditat i la dificultat, si
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m’ho permet, amb tres segons li dic: el problema no és el decret
de mínims que digui el 50% en català, el problema és que, això
seria si en lloc de dir-se de mínims es digués de màxims, el
problema és que hi ha un article que permet la immersió
lingüística i la majoria de centres no estan en el 50%. Jo li
pactaria, si vol feim una moció demà mateix, que digui que tots
els centres estaran al 50%, miri el que li dic, a mi em va bé, a
mi em va bé, el problema és que en aquests moments el 90%
dels centres no estan en el 50% de català, estan en molt més,
estan en una immersió.

Per tant, per introduir una tercera llengua, per introduir
anglès, doncs naturalment la llengua que ha de patir és el
català, però és que això és una obvietat de tal magnitud -això
sí que és còsmic-, això es veu d’una hora enfora. I mentre surti
aquí gent que suporta el govern a dir que la clau de tot
l’assumpte és no cedir ni un milAlímetre, ni un minut de català,
en el fons el que se’ns diu amb tota claredat és que l’aplicació
del trilingüisme en els centres on hi ha immersió és impossible.
Això és la realitat de les coses i n’hi podem donar de voltes a
aquest assumpte totes les que vulguin, però aquesta és la
realitat de les coses. Vostè capeja dient que no, però és que
m’agradaria que pujàs aquí a explicar per què no, és que és així
com jo li dic aquesta qüestió, és que m’agradaria que qualcú
pujàs aquí a dir-me que no és ver el que dic, que sé de què parl.
I sé que, efectivament, Sra. Diputada, el decret Fiol, com se’m
va dir, afortunadament o desgraciadament, m’és igual, era i
tenia, i ho vaig dir aquí moltes vegades, un caràcter
experimental, i que naturalment tenia la pretensió
d’universalitzar-se, i per tant per això nosaltres proposam ara
que això es faci així i ho vàrem proposar al programa electoral
quan ens presentàrem a les eleccions, universalitzar. Què per
ventura s’haurà de fer un pla que digui que el primer any no es
pot fer per a ...? Clar que sí, progressivament, d’una forma
evolutiva, per suposat; però nosaltres no som sospitosos de no
haver defensat això.

Jo vull insistir en aquesta qüestió perquè, clar, hi ha un cert
desconeixement per part de l’opinió pública quan es parla del
decret de mínims, i es diu decret de mínims, el 50%, no és ver,
si el decret de mínims no és el 50%, si el decret de mínims,
amb una aplicació, jo crec que equivocada, de l’article 11 és
immersió lingüística en el 90% dels centres. I la bondat que té
precisament un decret que regula aquesta qüestió és que, bé,
doncs permet la introducció d’una tercera llengua, permet que
els alumnes coneguin una tercera llengua i reequilibra aquesta
situació que és equivocada.

Jo vull insistir que parlam de drets individuals, aquí es puja
a dir, i no és el primer pic, que som davant veritats
pedagògiques; no senyor, som davant drets individuals i el dret
a l’ensenyança és un dret individual, i el dret a triar la llengua
i elegir la llengua d’aprendre a llegir i a escriure és un dret
individual i cap administració no ho pot bloquejar ni ho pot
impedir. És que, escolti, és que els valors pedagògics no poden
estar per damunt això, i comparar això amb les hores que es
fan, amb les flexions que et fan fer a gimnàstica, dins una aula
de gimnàstica, em pareix senzillament ridícul, i ho vull dir,
perquè em pareix absolutament distorsionar el plantejament del
problema.

Naturalment que aquí els nostres plantejaments, Sra.
Diputada, han vengut per motius polítics, naturalment, perquè
ens impulsen motius polítics, perquè representam una part de
la societat la qual té uns valors polítics i que pretén que aquests
valors s’apliquin, i som perfectament conscients que quan no
governam naturalment hem d’estar al que el govern digui, però
naturalment el paper de l’oposició és suggerir, proposar, que
l’únic que avui feim és consecutivament a una interpelAlació
una moció on proposam una sèrie de coses.

Bé, la primera, podria entendre que em votarà en contra ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Trenta segons, Sra. Presidenta. Podria entendre que a la
primera hi votin en contra perquè vostès li tenen molta ràbia a
aquest decret i els va molt malament, no volen que 42 centres
més aprenguin anglès aquest curs, perfecte, ho puc entendre.

De la segona, ja em costa més de creure, perquè el PSOE ha
defensat sempre el dret a la lliure elecció de llengua, que jo
sàpiga, d’aprendre a llegir i a escriure sense perjudici de
conèixer les altres llengües oficials, ja em sorprenia més.

I de la tercera, senzillament, vostè ha explicat molt bé
perquè no ens donarien suport, no ens donaran suport perquè
volen guanyar totes les votacions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Passarem a les votacions. Procedirem a la
votació.

Vots a favor, 29; vots en contra, 29; abstencions, 0. Per tant,
queda rebutjada la moció.

(Remor de veus)

Queda empatada i per tant repetirem la votació, encara que
el Sr. Font ens havia dit que no seria l’ocasió.

Repetim la votació.

Sí, Sr. Alorda.

(Intervenció inaudible)

Bé, si els ho sembla, suspendrem per un temps d’un minut
i procedirem a la tercera votació, com diu el Reglament.

Si els sembla bé a les senyores i als senyors diputats,
tornaríem iniciar les votacions.

(Remor de veus i algunes rialles)
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Vots a favor, 29; vots en contra, 30; abstencions, 0. I per
tant queda rebutjada la moció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1776/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finalització de les obres de les autovies d'Eivissa a
l'aeroport i d'Eivissa a Sant Antoni.

I passam al següent punt de l’ordre del dia que correspon a
la Proposició no de llei número 1776 i per defensar-la veig que
té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Realment espectacular resulten bona part de les
infraestructures estrella de la passada legislatura, i quan dic
espectaculars vull dir que són, que resulten espectacularment
desastroses i conflictives, i entre aquestes infraestructures està
clar que s’hi troben les dues autovies a l’illa d’Eivissa, dues
autovies que al dia d’avui resulta innegable l’impacte negatiu
que econòmica, social i territorialment han provocat. Són dos
projectes tan polèmics com innecessaris i que l’anterior govern
del Partit Popular va intentar deixar acabats abans de les
eleccions a tota costa. No ho va aconseguir, ara bé, sí va arribar
fins aquell punt sense retorn on les coses estan per acabar, però
tampoc no hi ha possibilitat d’esborrar-les del mapa, com seria
desitjable.

Les ànsies electorals, els interessos empresarials i la
ineptitud dels passats governants va fer que es posassin en
marxa i en servei unes infraestructures inacabades i mal
executades en bona part d’allò que suposava obra acabada.
Però això no ens ha de sorprendre, a més molts de vostès
recordaran les crítiques que des de l’oposició els passats quatre
anys veníem fent quant que s’executaven aquestes obres amb
molta pressa i amb molt poca atenció, tant per part de
l’empresa com per part dels polítics de torn. I jo record que en
aquell moment la resposta de la consellera en aquell moment
era que les obres s’executaven conforme amb els projectes i
conforme amb la normativa vigent; queda clar que al dia d’avui
aquesta frase és pura ciència ficció, perquè d’això res de res. I
clar, com dic, el temps acaba posant cadascú al seu lloc i ens ha
acabat donant la raó a nosaltres: no varen saber acabar les
obres, i això que varen passar per damunt qui va fer falta per
aconseguir-ho i varen deixar molts de problemes sense
resoldre. I anem per parts analitzant alguns d’aquests
problemes.

Un primer embolic amb el qual s’ha trobat aquest govern és
l’autovia de l’aeroport inacabada en el seu darrer tram. Aquí,
senyores i senyors diputats, es va fer autèntica deixadesa de
funcions per part de la consellera en aquell moment; s’utilitzà
aquell projecte per fer oposició al Govern de Madrid des de la
conselleria del Govern balear, es va tardar més d’un any, de fet
més d’un any després de conèixer per escrit la impossibilitat
d’executar el projecte tal com estava previst, ocupant terrenys
que eren propietat d’AENA, com dic, més d’un any després no
s’havia cercat ni una sola alternativa al projecte inicial,
segurament perquè alguna d’aquestes alternatives o potser les
úniques que quedaven suposaven ocupar part de terres que eren

dels amics dels governants i per suposat aquestes eren
intocables.

Un segon gran problema que s’ha trobat aquest govern: el
drenatge d’aquesta mateixa autovia. Clarament insuficient per
a una infraestructura en funcionament i que està executada en
bona part en trinxera i amb unes previsions en el projecte
francament ridícules. Per concretar, un dels punts d’aquest
drenatge acaba molt prop d’una zona turística, urbanitzada,
amb diversos establiments hotelers i amb plena temporada
d’estiu ha tengut les conseqüències que ha tengut. Un segon
punt de drenatge resulta que acaba enmig del camp i allà es
queda i ja s’apanyarà el propietari d’aquelles terres amb el que
li pugui passar.

I a la vista de tot això, què és que passa? Que així com
cauen quatre gotes resulta que aquesta fastuosa autovia queda
inservible, queda inservible perquè s’ha de tancar, perquè
l’única solució seria reconvertir els cotxes en embarcacions i
això és una solució una mica complicada. Exactament igual que
passa amb el metro, el qual s’ha hagut de tancar per resoldre els
problemes que deixaren els governants del Partit Popular, i
també l’alternativa no era més que convertir el tren en un tren
subaquàtic, i tampoc no era qüestió d’això.

Però, vists tots els mèrits que es fan, vist el resultat
d’aquestes infraestructures, el que passa és que es podria
proposar, i ho faríem des del nostre grup, que s’atorgàs a
l’exconsellera, avui diputada, un nou títol honorífic, i és el
d’almirall, perquè està aconseguint que una part de l’interior de
les nostres illes al dia d’avui quasi quasi sigui navegable, i això
té el seu mèrit, jo crec que s’ha de premiar amb un títol.

Un tercer absurd en què s’ha trobat aquest govern, s’ha
trobat en la situació d’un fals túnel a l’autovia de Sant Antoni.
És curiós, perquè quan a tota Europa s’intenta eliminar o no
construir nous túnels, per la problemàtica que tot això suposa,
aquí resulta que ho feim tot a l’inrevés, allà on no fa falta un
túnel n’hem de fer un, hi farem una trinxera, llavors la taparem
i farem un túnel, però aquí hem de fer a l’inrevés de tot el que
fan la resta, i per tant aquí ens n’inventam un. Aquesta
megalomania de l’anterior govern del Partit Popular ens va dur
a barbaritats com aquesta, i a més és així perquè ja ni
tècnicament ni territorialment es justifica una obra com la que
estava projectada, amb un impacte brutal i un cost elevadíssim.
Segurament aquest darrer, el del cost elevadíssim, és el que per
al Partit Popular justificava la necessitat d’aquesta
infraestructura, perquè a qualcú li anava bé que això figuràs
així.

Un quart problema amb el qual s’ha trobat, i també sense
resoldre: el traçat definitiu de la ronda sud de Sant Antoni,
inclòs al projecte de l’autovia de Sant Antoni, i que resulta que
fins i tot pocs dies abans de les passades eleccions ni la
conselleria del Govern ni la conselleria del consell insular
sabien quin era el traçat definitiu d’aquesta ronda sud. I això
malgrat que hi ha tot un llistat d’expedients d’expropiació en
marxa per executar aquesta obra, però no feien res en aquests
terrenys que ja estaven expropiats i per un altre costat prenien
mides i tenien gent treballant damunt terres en què ni tan sols
s’havia avisat els propietaris que podien ser objecte
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d’expropiació per executar aquesta obra. Clar, això creava un
ambient de preocupació a l’entorn d’aquests propietaris.

Dit això, queda molt clar que les autovies a l’illa d’Eivissa,
tal com varen ser projectades i executades, són i eren
innecessàries; que no han servit per resoldre molts dels
problemes que tenia la xarxa viària de l’illa, sinó que el que han
fet és crear nous problemes, per tant es fa absolutament
necessària la seva revisió per tal d’adaptar allò que està pendent
d’execució i rectificar tot allò que es va deixar mal acabat.

A la proposta de resolució feim esment a les tres o quatre
coses que proposam que s’han de modificar. S’ha de cercar per
a aquest darrer tram de l’autovia a l’aeroport una alternativa de
menor impacte territorial, integrada a l’entorn, igualment
segura que la que s’hagués pogut tenir previst inicialment i que
garanteixi l’enllaç amb aquest tram d’autovia que queda.

S’ha de resoldre definitivament el tema del drenatge, perquè
és greu; però no s’ha de resoldre només a l’autovia sinó també
a les conseqüències que suposa per a l’entorn d’aquesta
autovia.

I s’ha d’eliminar definitivament aquesta meitat del túnel de
Sant Rafel, la qual s’ha pogut comprovar que resulta totalment
innecessària i que és extremadament costosa.

Finalment, i tal com ja s’ha fet des del Consell d’Eivissa i
des de la Conselleria d’Obres Públiques del mateix govern, vull
afegir-me, en nom del nostre Grup Parlamentari Socialista, a
les disculpes a tots aquells afectats, perjudicats directament o
indirectament per l’execució d’aquestes obres. I al mateix
temps vull exigir al Grup Popular, del qual forma part al dia
d’avui, l’exconsellera d’Obres Públiques i màxima responsable
d’aquests impactes i d’aquestes ferides socials i territorials,
provocades per les seves autovies, que faci el mateix i que
també demani disculpes en el seu torn d’intervenció.

Vull agrair també a l’actual conseller el canvi de tarannà
respecte d’aquestes persones perjudicades i afectades. Ahir,
afortunadament, vàrem tenir un bon exemple d’aquest canvi, es
va obrir una oficina a l’illa d’Eivissa per prestar l’atenció que
pertoca a tots aquests afectats; a partir d’ara s’intentarà ajudar,
i no s’amagarà el cap des del Govern, com es feia abans, abans
quan anaves al consell insular a preguntar com està el meu
problema, perquè realment hi havia molta gent que tenia
problemes, deien, no, no, això no és cosa nostra, has d’anar a
Palma, i quan un venia a Palma els d’aquí també s’amagaven
per tal de no rebre els afectats i prestar-los l’atenció que tenien.
Així, estaven tots en una situació realment escandalosa,
afortunadament les coses han canviat i al dia d’avui aquest
govern sí que els presta l’atenció i estic segur que en breu ells
veuran també les conseqüències d’aquest nou, aquesta nova
manera de fer política, no es fa política d’esquena als afectats,
d’esquena a la societat, es fa política per a la societat i aquest
és un canvi substancial.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per a fixació de posicions, té la paraula
la Sra. Suárez pel Grup Mixt.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades i diputats. Sr.
Boned, Eivissa pel Canvi defensa un model de mobilitat ben
diferent de l’impulsat pel Partit Popular a la darrera legislatura
i que va més enllà d’una diferència en la proposta viària. El
nostre model de mobilitat pretén promoure la sostenibilitat
territorial i la seguretat viària i aquesta passa per una xarxa
viària adequada, respectuosa amb l’entorn, dimensionada i que
afavoreixi modes de transport més sostenibles
mediambientalment i més justos socialment. Però,
malauradament, no estam avui per parlar d’aquest model sinó
dels desafortunats resultats del model del Partit Popular i de les
autovies de l’aeroport a Eivissa i d’Eivissa a Sant Antoni. I dic
autovies perquè ho són, ho deien els projectes, ho deia el
director general de la conselleria i el codi de la circulació; així
i tot, el desaparegut expresident Matas, l’exconsellera Matutes
i l’exconsellera Cabrer van trigar a reconèixer que ho eren i ho
van fer a la meitat de l’any passat.

Estam avui per tractar de donar solució a greus problemes
pendents d’unes autovies les quals, a més de ser
infraestructures absolutament inadequades per a l’illa d’Eivissa
i ineficaces per a la resolució dels problemes viaris, han estat
mal executades com a conseqüència de les presses electorals.
La teoria que l’oposició a les autovies cessaria en el moment en
què estiguessin acabades i que això tendria una altra adopció
electoral favorable per al Partit Popular va fer que s’augmentàs
el ritme de feina, però alhora la imprecisió i la comissió
d’errades que era estam pagant. Crec que aquesta història té
notables semblances amb el que passa al metro de Palma. Així
mateix, és cert que el ritme d’execució ha estat suficient perquè
sigui gairebé impossible tornar enrera una bona part del que
està fet i que l’única sortida sigui tractar de concloure els
projectes. Això sí, el plantejament d’Eivissa pel Canvi serà
optar per solucions que minimitzin l’impacte ambiental i social
d’aquestes sobredimensionades infraestructures.

Passem ara a fixar la posició i a analitzar les tres propostes
contingudes en el text. El túnel de Sant Rafel: aquest és un bon
exemple de la irracionalitat dels projectes d’autovies d’Eivissa
i podem començar per explicar la seva inutilitat. Si acudim al
diccionari, trobarem que un túnel és un pas soterrani, obert
artificialment per establir una comunicació a través d’una
muntanya, un riu o un altre obstacle. Doncs bé, per als que no
coneixen la ubicació d’aquest túnel, els diré que cap dels
accidents geogràfics esmentats i cap obstacle existeixen a Sant
Rafel, l’única coincidència amb la definició és que és artificial,
tan artificial que s’ha hagut d’excavar per poder colAlocar-ho i
després cobrir-ho. Això sí, el projecte contempla la creació
damunt del túnel de rotondes i vies de servei que connecten les
dues discoteques de la zona, Privilege i Amnesia, un bon
exemple del servei als interessos particulars en lloc dels
generals.

El túnel de Sant Rafel, per tant, no tenia cap justificació
tècnica. Com deia el Sr. Boned, mentre a Europa s’abandona la
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construcció de túnels, per la seva perillositat, aquí se’n
construeix un de fals que no travessa absolutament res. A això
s’hi ha d’afegir el seu cost monumental, gairebé el 50% del cost
d’execució de l’obra de l’autovia Eivissa-Sant Antoni. I a més
el rebuig dels veïns del poble. Deia un destacat representant
d’una associació veïnal, el següent: “Amb el túnel Sant Rafel
passarà a ser un trist senyal de trànsit, indicant una sortida
d’autovia a dos quilòmetres abans d’arribar al nucli del poble,
aproximadament a l’alçada de la discoteca Amnesia.” A tot
això hi hem d’afegir les denúncies fetes per la plataforma i
l’oposició de llavors sobre l’incompliment de la normativa
europea de seguretat, en concret la Directiva 2004/54, de 29
d’abril, qüestió que haurà de ser revisada i solucionada.

Tampoc no pensam que sigui un detall menor el cost de
manteniment del túnel. Ara, quan només està construït gairebé
la meitat, el cost d’enllumenat podria ascendir a més de
350.000 euros a l’any i la corresponent traducció en l’emissió
de tones de gas d’efecte hivernacle.

Per totes aquestes raons coincidim amb la proposta del
Grup Parlamentari Socialista, en el sentit d’eliminar el tram que
resta per construir del fals túnel de Sant Rafel.

No voldríem tancar aquest apartat sense fer un esment als
expropiats de la zona, els quals ara mateix han quedat
pràcticament aïllats. S’haurà d’assegurar la comunicació dels
veïns amb l’autovia i el poble i s’haurà de revisar la seva
situació com a expropiats. En aquest sentit, estam segures que
l’Oficina d’Atenció als Expropiats, oberta pel Govern ahir
mateix, a la seu del consell insular, els atendrà convenientment.
Per cert, que volem aprofitar per felicitar el Govern per aquesta
iniciativa la qual mostra un canvi fonamental en l’atenció als
expropiats i expropiades, en relació amb la que van viure a la
passada legislatura; ells encara esperen les disculpes del Sr.
Palau i de la Sra. Cabrer.

Pel que fa al tram final de l’autovia de l’aeroport. Si el cas
anterior el definíem com a irracional aquest mereix el
qualificatiu de surrealista, amb un protagonisme destacat de
l’anterior president del consell insular, Sr. Palau, i de la Sra.
Cabrer. El projecte de l’autovia Eivissa-Aeroport preveia en el
seu tram final dues vies en cada sentit; a l’octubre de l’any
passat el Sr. Palau es va despenjar amb unes declaracions a
premsa que deien que aquest tram s’havia, paraules textuals,
“perfilat”, i passava a tenir un carril per sentit, un vial de servei
a la part nord, carril bici, faroles, arbres i àmplies voreres. I
adduïa que, com tothom sap, el problema de la circulació no es
produeix entre l’aeroport i la rotonda de l’hipòdrom. Poc
després la Plataforma antiautopista va denunciar que aquesta
reducció del projecte responia a un interès del president i del
consell d’afavorir determinats empresaris del Partit Popular,
entre ells el mateix Sr. Palau i el llavors batle de Sant Josep,
empresaris que tenien les seves empreses a un dels marges de
la carretera susceptibles de ser expropiats. Una vegada més els
interessos particulars per damunt dels generals.

A partir d’aquí es desencadenaren declaracions diverses de
la consellera d’Eivissa i del govern que anaven des de
l’afirmació que es desdoblaria, però més endavant perquè no
era superurgent, Sra. Matutes dixit, altres de la Sra. Cabrer,
acusant AENA de no voler cedir els terrenys, qüestió que era

coneguda, com ha dit també el Sr. Boned, des del 2005, però
que ni s’havia fet pública ni havia provocat fins llavors cap
modificació del projecte.

D’altra banda, ens trobam amb el problema, i els sonarà
molt familiar, (...) d’aquesta autovia soterrada, possiblement el
millor exemple d’unes obres fetes a corre cuita electoral. El
passat 9 d’agost, unes pluges de 48 litres per metre quadrat van
inutilitzar dos carrils d’aquesta autovia durant sis hores, i el 27
del mateix mes, amb pluges de 28 litres per metre quadrat, es
va haver de tancar al llarg de set hores. El soterrament
d’aquesta autovia no tenia cap justificació tècnica i sí una raó
particular molt evident: la necessitat de terra per fer un camp de
golf molt prop del Sr. Matutes. No pensam que sigui casualitat
trobar una notícia al diari que deia “La UTE Accesos Ibiza, Sra.
Cabrer, que construye la autovía al aeropuerto, alertó a
finales de 2005 del riesgo de tener graves problemas con las
pluviales en caso de continuar con el proyecto inicial de hacer
la carretera bajo rasante. El Govern balear denegó las
modificaciones e insistió en continuar.”

Davant tant surrealisme, o més aviat, excés de realitat, toca
posar un poc de seny. Nosaltres coincidim amb el contingut
d’aquesta proposició la qual reflecteix la proposta expressada
pel conseller de Mobilitat del Consell d’Eivissa i el conseller
d’Obres Públiques del Govern, en el sentit que s’ha de
minimitzar la part final de l’aeroport, amb el manteniment de
dos carrils, ben ensemblada amb la part ja feta i acomplint les
normes constructives i de seguretat vial. Com hem explicat, ens
sembla prioritari resoldre de manera efectiva els problemes de
drenatge d’aquesta autovia.

Per concloure, dos breus comentaris: esperam que les
auditories tècniques i econòmiques que es faran sobre les
autovies donin llum sobre aspectes més que dubtosos del seu
disseny i finançament. D’altra, dir que el Sr. Conseller sap molt
bé que els problemes d’aquestes innecessàries i mal fetes
autovies no s’acaben amb la solució dels tres punts continguts
en aquesta proposició, esperam que siguin resolts i que aviat
puguem parlar d’una altra mobilitat a Eivissa.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup d’Unió Mallorquina és perfectament conscient que el
tema de les autovies a Eivissa va polaritzar molt la legislatura
passada i ha estat objecte de grans debats electorals durant les
eleccions, el que passa és que aquest grup també és conscient
que aquest és el moment de donar solucions, de mirar cap al
futur i no estar ancorats a mirar en el passat. La proposta que se
sotmet a votació, precisament dóna solucions, mira al futur, diu
coses concretes que s’han de fer de cara a la finalització d’unes
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infraestructures que s’han anat executant al llarg de la
legislatura passada.

Aquest grup és conscient també que la definició dels
projectes concrets evidentment no és funció d’aquest Parlament
sinó del Pla director sectorial de Carreteres, competència del
consell insular, i evidentment del projecte concret d’execució
de l’obra. Tot i això és evident que també en aquests moments
l’opinió pública de les Illes Balears viu un debat sobre la
projecció i execució indeguda d’infraestructures i equipaments
molt importants per a la nostra societat. Des d’aquest punt de
vista, des de la preocupació que aquestes infraestructures i
aquests equipaments s’executin correctament, serveixin
l’objectiu al qual han de servir i per tant prestin el servei que
pertoca, és un motiu més que evident i més que suficient perquè
el nostre grup doni suport a aquesta proposició.

A més a més, el nostre grup vol manifestar, com ha estat la
seva línia coherent al llarg dels anys, que consideram que
l’execució, la modernització de les infraestructures de les Illes
Balears és un objectiu a compartir, és un objectiu a assolir i,
lògicament, aquest objectiu a acomplir i a assolir s’ha de fer
intentant que tengui la menor repercussió sobre el territori i per
tant intentant provocar el menor impacte possible en el nostre
territori. Dubtam que aquestes infraestructures hagin tengut
molt en compte aquest impacte territorial molt fort que
provoquen a un territori dèbil, com és en aquest cas el de l’illa
d’Eivissa. Per tant, amb aquest objectiu d’intentar que la
infraestructura no plantegi problemes, sobretot en la qüestió del
drenatge, que pensam que ja és preocupant i que realment la
situació del metro no ajuda i no convida a ser massa optimistes,
i per tant al que ens convida és a ser cauts, a tenir previsió i
analitzar les coses amb profunditat, des d’aquest punt de vista,
dic, Unió Mallorquina donarà suport a aquesta proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC, té
la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc, expressar la nostra satisfacció i la
nostra felicitació al Grup Socialista per tornar dur ara un canvi
de tarannà, de sensibilitat a aquest tema tan rellevant per a tota
l’anterior legislatura i que ha quedat, jo crec que quedarà també
com a un problema dins l’illa d’Eivissa, però que ara s’ha
d’afrontar. Crec que és bo que després d’unes eleccions,
després d’un canvi de govern, hi hagi aquest compromís amb
el nou tarannà, amb la nova sensibilitat i tot i que hi hagi
herències enverinades, i Déu ens guard d’un ja està fet, siguem
capaços de ser respectuosos amb els compromisos electorals i
reaccionar en la mesura d’allò que es va dir.

Per tant, hi ha un canvi de model en la mesura d’allò
possible, d’aquest model desenvolupista que practicava el Partit
Popular cap a un model de falta de rigor, com també s’ha vist,
cap a un que sigui més respectuós. Confiam que aquesta idea
d’òperes, autopistes i jo crec que també d’inundacions que ens

remetrien cap a un model de Fitz Carraldo, el qual no va acabar
bé, per cert, la idea de fer-hi aquest model de transformació,
confiem que quedi definitivament enterrat, i ara hi ha un marge,
sempre hi ha un marge per reconduir les coses.

Nosaltres compartim el marge de maniobra que hi ha en
aquest tema, amb un altre creim que hi ha bastant més marge de
maniobra del que el Grup Socialista pareix que tengui, en
aquest coincidim plenament amb els quatre punts, que és
finalitzar unes obres no acabades; minimitzar el seu impacte
social i territorial, evidentment; modificar el projecte, perquè
hi som a temps, d’Eivissa-Aeroport, en el darrer tram; aquests
drenatges i aquestes inundacions que també jo crec que, com
que el Partit Popular ens anima a seguir parlant de les
inundacions desgraciades que es produeixen a les
infraestructures, on jo crec que realment fan infraestructures a
mida humana, com a mínim, certament, semblen que també el
cos humà el 80% és aigua i per ventura aquesta és l’equiparació
que poden tenir aquestes infraestructures que ens han deixat i
que realment és una herència, com deia, enverinada.

La transparència, la informació, la celeritat en la tramitació,
el respecte als ciutadans, crec que també és aquest altre element
importantíssim en la tramitació i nosaltres li donarem suport.
Per ventura ens hi han faltat altres compromisos en aquesta
proposició, però que supòs que hi haurà ocasió, com és la
millora d’altres traçats, no quedar només en aquests punts que
han estat els rellevants, els estrella, també hi ha millores dins la
xarxa secundària que serien molt importants, i el transport
públic.

Tenim una autèntica mala herència, aquests 500 milions
d’euros destinats a dues infraestructures en aquestes autopistes,
serà molt mal de fer compensar-los en inversions equiparables,
500 milions d’euros són molts de doblers, que podrien
demostrar que un model alternatiu, ambiciós, potent, realment
és possible. Quan un s’ha de trobar que ha de gestionar
l’herència que es troba, realment de vegades una mica el model
ja està establert, però creim que encara hi ha prou marge de
maniobra.

En aquest sentit els animam, no oblidin el compromís, que
no sigui possible aquell retret que feia Matzini a Carles Albert
o que l’advertia, allò de què els prínceps obliden sovint les
seves promeses, però l’advertia al poble mai. I jo confiï que en
el cas d’Eivissa queda clar que hi ha una reacció clara respecte
de l’actuació que hi va haver a l’anterior legislatura i voldríem
que això fos extensible a tota la intervenció d’aquest govern.

Per últim, ja que també, un acte de, s’ha dit, demanar
disculpes a tota la gent afectada; jo crec que també s’ha de fer
un reconeixement que en bona mesura aquest canvi de filosofia,
el qual crec que serà bo per a tots els illencs, es deu a una
mobilització ciutadana, es deu a les plataformes i també jo des
d’aquí els voldria donar, els voldria agrair, perquè crec que
també a cadascú se li ha de donar el seu mèrit. Ara ens
recordava els Sr. Fiol aquella gran injustícia a la Sra. Jocelyn
Bell, que fa quaranta anys, quan va descobrir els púlsars, que
en principi es pensaven si eren radiacions d’extraterrestres,
però li varen donar el premi Nobel, precisament al professor,
a Hewish, que era perquè ella només era una becària que feia
el doctorat en aquell moment a la universitat, crec que és bo
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que hi hagi aquest reconeixement a tots els que s’han mogut i
que realment siguin reconeguts cadascú pels seus mèrits. A les
Illes Balears, a Eivissa hi ha hagut una gent que ens ha permès
que hi hagi aquest canvi de model, a Mallorca, a Menorca, hi
ha una gent que s’ha mogut perquè hi hagi aquest canvi de
model, hi tenim uns compromisos adquirits i confiam que tots
plegats estiguem a l’alçada d’aquest compromís.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo he de començar dient
que entram en aquest debat conscients que és un debat estèril.
Aquesta qüestió fa temps que està decidida, de fet, i en el mes
d’agost, bé, des del mes d’agost cap aquí cada vegada que el
Consell d’Eivissa volia tenia un titular doncs simplement sortia
i deia que no s’acabaria l’accés a l’aeroport com estava i que no
es faria el túnel. I no fa gaire dies, a mitjans del mes passat, el
conseller d’Obres Públiques ja va confirmar que el govern tenia
decidit que no es fes així. I els diré, estan encarregats ja els
projectes d’aquestes obres; o no? I si és així, estam debatent
que es faci una cosa quan estan encarregats els projectes i s’està
dient a les empreses el que han de fer, i els ho podria dir: la
carretera de Sant Antoni, les modificacions, la farà l’empresa
concessionària -el conseller em rectificarà-, i l’empresa que
està fent l’estudi o que està fent el projecte a la carretera
d’accés a l’aeroport és la consultora que deia abans que havia
preparat aquest estudi. I això és així, per tant venir aquí ara a
discutir aquest tema, quan ja està decidit, quan ja estan trets els
projectes o s’està treballant amb els projectes, simplement i
senzillament és fer una mica de teatre.

Però per què es fa aquest teatre? Home, perquè necessiten
justificar-se. Vostès, per poder governar, han de poder parlar
del PP, i ho fan sempre amb referència al PP, en contra clar;
però si es fixen, avui, si haguessin escoltat les intervencions
d’aquesta sessió, no ja només d’aquesta proposició no de llei,
sinó d’aquesta sessió, se n’haurien adonat que per justificar els
seus projectes, per explicar què és el que volen fer parlen més
dels seus adversaris que de la bondat i de l’interès que poden
tenir els projectes. Vostès s’han passat més del 80% del temps
avui parlant de les carreteres, sense justificar, sense explicar
per què és millor suprimir el tram que queda de túnel per fer, o
per què és millor passar de dos a quatre carrils, jo no els he
sentit.

I clar, fixi’ns, és que arribam a una situació tal d’oposició
que, per exemple, el Consell d’Eivissa ara diu que el conveni
de carreteres que es va aprovar a la legislatura passada per
unanimitat, és a dir, el pacte d’esquerres i el Partit Popular
aprovaren per unanimitat un pla de carreteres o, millor dit, el
conveni de carreteres que s’havia de firmar a Madrid, ara no es
pot aprovar perquè són projectes massa grossos. Això s’havia
aprovat fa un any entre tots, però ara ens hem d’oposar, al que
sigui, però ens hem d’oposar. I clar, fan unes propostes aquí en
què jo no els he sentit parlar que millorin els problemes de

seguretat; tampoc els he sentit parlar de la legalitat. Clar, i
volen mantenir unes solucions provisionals per passar la
temporada d’estiu i acabar les obres després com a definitives.

I si volen parlam del túnel de Sant Rafel. Mirin, no acabar
el túnel de Sant Rafel crea perjudicis importants a tota l’àrea
d’habitatges que hi ha devora el túnel; crea i manté la remor
que hi ha als habitatges de la vorera del túnel, tota la part baixa
del poble de Sant Rafel que és la urbanització de Ca’n Parell.
Crea una solució pitjor que la que hi ha en el projecte, entre
d’altres raons perquè manté o crea una ilAlegalitat, que és
l’accés a Sant Rafel. El Sr. Conseller els explicarà, perquè en
sap més que qualsevol de nosaltres, que la norma, la instrucció
tècnica de carreteres exigeix que per a les entrades del túnel les
interseccions estiguin a més de 250 metres de distància;
l’entrada de Sant Rafel avui és a la boca del túnel, i pretenen
mantenir això; a no ser que vulguin esbucar tres cases. Però si
no Sant Rafel no té accés, o l’accés és per on és ara, el qual no
es pot mantenir pel que els acab de dir, o hauran de demolir,
això que volen protegir tant els afectats, tres cases i fer un accés
nou a més de 250 metres. Això està escrit a la instrucció 3.1.c)
que parla de traçats, de la Instrucció de 27 de desembre del
1999, sobre carreteres, està escrit, ho poden comprovar.

Però el més curiós d’aquesta història del túnel de Sant Rafel
és per què s’ha de ser tan servil amb l’empresa concessionària?
Mirin, fa temps que l’empresa concessionària diu que el cost
del túnel passa del seu pressupost i que hi perden duros i han
estat pressionant per a no fer el túnel. Vet aquí ara que no el
tenim! Qui està parlant de defensar els interessos generals? En
aquest moment a qui es beneficia? Als veïns? Jo crec que no.
Tenen una solució pitjor, més incòmode, molt més insegura i
perillosa que abans i, a més, ilAlegal, no acompleix les
distàncies mínimes que estableix la llei. A qui beneficien a qui
és? A l’empresa concessionària, la qual no haurà de fer la
despesa que li pertoca, res més.

Volen que parlem dels drenatges de l’aeroport. L’únic punt
que s’ha inundat és justament allà on no està acabat. Els
drenatges de l’aeroport, el projecte, si no ho record malament,
que ara està anunciat com a una novetat, el que preveu és una
sèquia, una cuneta que va paralAlela a la carretera per recollir
totes les aigües superiors, perquè no entrin dins la carretera. I
baix, el sistema de bombeig preveu que hi hagi una capacitat
d’extracció de 130 o 138 litres per metre quadrat/hora; per tant,
si es fa la sèquia exterior no hi ha d’haver cap problema,
perquè no crec que sigui molt habitual que caiguin dins la
carretera unes pluges superiors a aquesta quantitat. I
simplement i senzillament es tracta d’executar el projecte,
d’acabar-lo, perquè normalment quan hi ha un canvi
d’administració i s’hereta una obra en execució se sol acabar,
se sol acabar, a no ser que passi com avui que ara tenim una
afició especial a girar la truita. I anuncien coses que s’acabaran
que són al projecte; l’única cosa que no és al projecte, i en això
té raó el conseller quan ho ha dit, són les derivacions cap als
torrents, en això té raó, però en la resta no.

I és més, el conseller va dir una cosa que és ver, a l’arribada
final, al tram final de l’aeroport, fa falta un espai de transició;
el que passa és que es va oblidar de la llargària, només va
parlar de l’amplària. És a dir, per passar de quatre a dos carrils
no es fa de cop, hi ha d’haver un espai, no només amplària
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mínima sinó llargària, distància d’adaptació. Aquesta distància
d’adaptació, segons aquesta instrucció que els acab de dir, és
de 1.100 metres. Del darrer creuer, des del pont, des del darrer
punt que hi ha ara als quatre vials fins a l’aeroport n’hi ha 800,
com ho faran? Com ho faran per acomplir la llei?

Clar, aquests són temes que jo crec que s’han de tenir en
compte, és a dir, aquí hem vengut a sortir i hem parlat de tot
menys de millorar la seguretat, menys d’alternatives fiables,
d’alternatives reals o creïbles, hem parlat de tot això. I a més
aquests projectes, entenc jo, de modificació, doncs s’hauran de
tramitar i duran un tràmit complex, des d’exposicions públiques
a nous estudis d’impacte ambiental; a la modificació del túnel
s’haurà de fer, segons diu la darrera normativa, una avaluació
de riscos, etcètera; tot per arribar a una solució menys segura
i contrària a la llei. A la meva terra diem que “Molt de bull per
a tan poca sèmola”, senyores i senyors diputats.

Creuen realment que val la pena tot això? Simplement per
demostrar que s’és contrari al PP, val la pena reduir la seguretat
del trànsit, incomplir la llei, allargar la duració de les obres o
les incomoditats dels ciutadans per tal de demostrar que es
mana? A mi m’agradaria, senyores i senyors diputats, que
meditassin sobre això i que prenguessin la decisió que més
justa els correspongués.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Boned? Té la paraula el Sr. Boned, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc, agrair als portaveus dels grups
parlamentaris que han mostrat la voluntat de votar a favor
d’aquesta proposta, aquest vot i aquesta intenció. Dir al
portaveu d’Unió Mallorquina, qui ha fet referència al Pla
director insular de Carreteres, precisament aquest és un dels
problemes i de les incongruències del Partit Popular, el qual va
executar unes carreteres abans de fer un pla director sectorial,
aquí és on s’han tingut precisament molts dels problemes i una
de les incongruències, mentides i falsedats d’aquest Partit
Popular.

Al portaveu del BLOC dir-li que sí, hi ha moltes necessitats
en transport públic, en xarxa viària. És la intenció, supòs, del
Govern del consell i del Govern balear de cobrir aquestes
necessitat i de fer el que pertoca. Però aquí estàvem parlant
específicament d’aquestes dues autovies, reconeixen el que
vostè també ha dit.

Quant al portaveu del Partit Popular, jo sincerament sé
perquè coincidim dins l’avió moltes vegades que viu a Eivissa,
però el que hem sentit que ha dit aquí, ningú ho diria. Vostè viu
a un altre món, a Eivissa dubto que tengui clar que hi viu. I de
fet, hem de dir que la intervenció del Sr. Joan Cardona resulta

especialment dolorosa i per dir-ho d’alguna manera,
vergonyosa, per què no amb les afirmacions que ha fet. El
nostre grup no necessita justificar absolutament res i per una
raó molt simple, varen els electors a les passades eleccions qui
varen valorar els fets i a vostès, responsables d’aquestes
autovies tan fantàstiques, els posaren allà on els toca, allà on
estan, a l’oposició. Vostès sí que han de justificar què varen fer,
vostès han de pensar i dir què hem fet per estar aquí ara. Pensin
a veure què han fet i qui ha de justificar les coses.

Ens parla de convenis. Jo només li he de dir una cosa,
l’experiència que tenim des del nostre grup dels convenis
firmats pel Partit Popular és molt negativa, conveni que toca el
Partit Popular s’incompleix per part del Partit Popular. Així ho
va fer amb l’antic conveni de carreteres que el Govern va
incomplir i així ho ha fet amb tots els que ha tocat fins ara.
Parla del túnel de Sant Rafel, intenta justificar..., i a més critica
la voluntat de no execució de la segona part. Però en cap
moment ha dit, ni ha justificat per què feia falta un túnel allà on
no hi ha una muntanya? Això no ho ha dit. I diu que nosaltres
estam afavorint l’empresa concessionària. Jo el tenia en més
alta estima Sr. Joan Cardona, pensava que una persona amb
responsabilitats de Govern, com ha tengut vostè, coneixia
perfectament què és una concessió administrativa. Sabia
perfectament que quan es liquidaran els pressuposts d’aquesta
autovia, es faran en funció de l’obra executada. Per tant, no
digui si afavorim perquè tal vegada és tot el contrari, perquè a
menor obra menys es cobrarà. Jo crec que vostè hauria de saber
com funciona un contracte de concessió d’obra en aquest cas.
I aquí ha demostrat poca cosa.

Ah també ha dit una cosa molt curiosa. Vostè acaba de
reconèixer que s’han inaugurat aquestes autovies, vostè ho ha
dit, sense estar acabades, perquè per un costat diu que
s’inauguraran i per l’altre reconeix que no estan acabades i
intenta justificar aquest marrón que han deixat al nou Govern
balear. Una altra curiositat del projecte de Sant Antoni, que
vostè diu que és tan espectacular i que estava tan ben fet.
Estava tan ben fet que les rotondes estan fetes amb els peralts
a l’inrevés i ho estan per una raó molt simple, perquè d’aquesta
manera no s’ha de fer drenatge, va tot al camp quan plou. Si es
fa correctament els peralts s’ha de fer una instalAlació de
drenatge i ja hem vist a l’autovia de l’aeroport com fan vostès
els drenatges de les obres que fan. És un autèntic desastre, això
és el que fan vostès.

Vostè ha dit que aquí s’ha fet referència, no en aquesta
proposta, sinó també ha dit que al llarg del dia s’han dit coses
que eren interessants. Jo crec que hem de tenir en compte una
qüestió. Hem sentit a l’ex-consellera aquí acusar l’actual
govern de mentir, d’enganyar i de falsejar. Ella precisament
que va fer un màster de quatre anys en mentida i falsedat, va
estar quatre anys enganyant a molta gent, puja aquí i acusa
aquest govern de mentir i enganyar. És una situació francament
ridícula. És fàcilment constatable quin és el resultat de la seva
gestió, quasi tot el que ha passat per les seves mans resulta que
a dia d’avui s’inunda. Fantàstic, aquella consellera que feia
tantes coses, coses que els altres no sabíem fer. Mirin, podríem
fer moltes crítiques de com va ser la gestió del Partit Popular la
passada legislatura, però jo els recomanaré una cosa a partir
d’avui. Baixin vostès el grau d’hipocresia política que utilitzen
en aquest parlament...
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(Remor de veus i petit aldarull)

Els portaveus del Partit Popular es dediquen a fer rodes de
premsa demanant la dimissió dels actuals consellers del
Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. Quan són ells al mateix temps els que
vénen aquí i diuen tot el contrari d’allò que varen fer ells durant
quatre anys i conten mentides i segueixen aquí asseguts i ningú
no els demana la dimissió. Ells se n’haurien d’anar perquè són
uns mentiders!

(Aldarull a la sala)

..., fan el contrari del que diuen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Res més, Sra. Presidenta. Simplement demanar el suport a
aquesta iniciativa perquè crec que marca la línia d’una nova
manera de fer política en aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat, procedim a la votació.

Passam a la votació.

Vots a favor 30; vots no 20; no hi ha abstencions. 

Per tant, queda aprovada la proposta socialista.

Arribats a aquest moment, són les 14,30; hora en què
havíem dit que s’aturaria la sessió per anar a dinar.

Vull demanar als portaveus si els pareix bé continuar, donat
que la proposta té molta unanimitat. Continuam, tots estam
d’acord?

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1777/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dieta mediterrània.

Doncs continuam amb la següent proposta, proposició no de
llei del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la dieta
mediterrània. Té la paraula el Sr. Garcias.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Donat
que hi havia dues esmenes d’addicció per part del Grup Popular
i per part del Grup Mixt i aquestes esmenes les hem incloses i
resolt tots dos, si vol passar directament a la votació, o qualcú
vol intervenir, jo crec que la defensa tampoc fa massa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que tots els grups parlamentaris ho agrairien. Volen
que passem a la votació, o es pot entendre votada per
assentiment? Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del meu grup demanam
que se celebri el debat perquè hi tenim presentades esmenes i
malgrat el nostre ponent és un ilAlustre president de la Comissió
d’Hisenda, sabem que també està format en temes de dieta
mediterrània.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

No sé, Sra. Estaràs, si som ilAlustre o no ho som, el que sí sé
és que som un diputat més d’aquest Parlament, com vostè i com
tots els diputats.

(Aplaudiments i remor de veus)

Evidentment la Sra. Gener també. No vull...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor!

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

No crec que sigui necessari convertir aquest debat sobre una
proposició no de llei, a la qual tots els grups hem manifestat
prèviament al debat, l’acord sobre la resolució final, convertir-
lo en un debat més de l’espectacle que estam donant.

El passat 16 de juliol, la ministra espanyola d’Agricultura,
Elena Espinosa, en el decurs del Consell de Ministres
d’Agricultura de la Unió Europea i dins l’ordre del dia previst
va manifestar la voluntat del Govern d’Espanya de promoure
la candidatura de dieta mediterrània per ser inclosa en el llistat
i a la llista representativa del Patrimoni Cultura Immaterial de
la Humanitat de la UNESCO. A l’actual semestre, correspon a
la nostra consellera del Govern de les Illes acompanyar a la
ministra, en representació de totes les comunitats autònomes,
complint amb el paper de coparticipació que les comunitats
autònomes en el marc de la política agrària espanyola i



200 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 7 / 2 d'octubre del 2007 

 

comunitària que se’ls va donar. És per això i perquè hi volem
ser des del principi i creim que Balears hi ha de ser des del
principi, que presentam aquesta proposició no de llei. 

Aquesta iniciativa és la continuació de tot un seguit
d’actuacions encaminades a valorar les produccions més
emblemàtiques del nostre país. El 27 de juny, anterior a aquest
Consell de Ministres, a la reunió del Patronat de la Fundació
Dieta Mediterrània, a la qual el ministeri n’ostenta el patronat,
allà on hi ha també la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Barcelona i un bon nombre d’empreses agroalimentàries,
entre elles moltes cooperatives, va anunciar que Espanya
lideraria la candidatura de dieta mediterrània per a la seva
inclusió a la llista de Patrimoni Cultura Immaterial de la
Humanitat de la UNESCO. Començava així un camí en el que
Balears creim que hi ha de ser des del principi i com a membre
actiu, liderant les comunitats autònomes i les regions del
mediterrani en aquest procés. L’objectiu del ministeri,
d’aconseguir una estratègica comuna i coordinada amb la resta
de països mediterranis ha de ser necessàriament empesa des de
la nostra comunitat. Se’ns dubte creim que és una oportunitat
que tenim les illes.

La dieta mediterrània forma part del nostre patrimoni
cultural, històric, social, territorial i mediambiental des de fa
molts de segles i està estretament lligada a l’estil de vida dels
pobles mediterranis al llarg de la seva història. Els productes
característics d’aquesta dieta coincideixen amb les nostres
produccions més emblemàtiques i el seu pes econòmic dins la
nostra producció agroalimentària és important, així com la seva
presència en el territori i en el nostre paisatge. Cal també
recordar els saludables beneficis del model alimentari
mediterrani i que han estat demostrat científicament, el que li
dóna una potencialitat i competivititat creixent, cobrint-se així
les expectatives de consumidors europeus i de tercers països.
La defensa de la dieta mediterrània i dels principals aliments
constitueix un dels eixos fonamentals de la política
agroalimentària, tan a nivell estatal com de la nostra comunitat.
Formar part d’aquesta llista permetrà un coneixement i
divulgació de la dieta mediterrània, molt més extens per a tot
el món i significarà un impuls important a la seva promoció.
Com s’ha vist que passa en els altres patrimonis intangibles de
la UNESCO, o bé tangibles, com és Menorca Reserva de la
Biosfera. Davant la globalització i la creixent homogeneïtzació
de l’alimentació, ens cal reivindicar la dieta mediterrània, a
nosaltres més que a ningú, com eina de salut, d’estil de vida i
sobretot d’una agricultura i ramaderia respectuosa amb el
territori i el medi ambient, com a part essencial d’aquest estil
de vida.  

Mitjançant les esmenes d’addicció que han presentat tan el
Partit Popular com el Grup Mixt, hem estat d’acord i deix per
a ells la seva defensa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Mixt ha presentat una
esmena d’addicció. Vol la paraula el Sr. Mayans? Té la paraula
per defensar-la.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo crec que
en aquesta hora és un bon tema per xerrar la dieta mediterrània.
Jo crec que la proposició no de llei és interessant, esper i
suposo que està presentada en positiu, per no parlar d’altres
coses. Jo esper que estigui presentada en positiu, així ho vull
creure. És important i li ho he dit abans al diputat del Partit
Socialista que l’ha presentat, que la UNESCO la inclogui dins
la llista representativa del Patrimoni Cultura Immaterial de la
Humanitat, però a efectes pràctics la gent del carrer, la gent que
habitualment i cada dia un parell de vegades utilitza la dieta
mediterrània, això és tal vegada és un símbol, una cosa que no
li treu molt de valor pràctic. 

Valor positivament la proposició, però també afegesc que
s’hagin valorat positivament les dues esmenes d’addicció, tan
la meva com la del Partit Popular. Crec que completen molt la
proposició perquè donen un caire legal i simbòlic que fa falta
i és evident el suport perquè ho defensi, però també li dóna un
caràcter pràctic, un caràcter que es pot complir i posar en
pràctica immediatament. Per tant, és vital aquest caràcter
pràctic de l’esmena d’addicció, tan la meva com la del Partit
Popular que després defensarà, perquè creem hàbits, afició i
sobretot, creem unes pautes de comportament alimentari dins
la societat en general i sobretot els alAlots i alAlotes petits. És
imprescindible que els nostres fills, els nostres néts coneguin la
dieta mediterrània, que la posin en pràctica sobretot.

En podríem xerrar molta estona, és un tema que a mi
particularment m’agrada, podríem xerrar també de la piràmide
de la dieta mediterrània, allà on a la base hi ha els cereals,
passant per les verdures i acabant amb els dolços. Crec que
això els nostres fills no ho tenen molt clar i els ho hauríem
d’inculcar poc a poc. Podríem parlar també de les premisses
d’aquesta dieta mediterrània, quant a llegum, verdura, fruita,
làctics, poca carn vermella, vi moderadament. I podríem parlar
de moltíssimes altres coses.

En part, Espanya és el penúltim país d’Europa en infarts de
miocardi i malalties cardiovasculars, en gran part degut a la
dieta mediterrània. Més científicament i donant un resum
esquemàtic, però científic de la dieta mediterrània és: baixa en
grasses saturades, mantega, llet i carn vermella, alta en grasses
monosaturades, oli d’oliva; baixa en proteïna animal, carn
vermella; alta en hidrocarburs; alta en fibres vegetals; mitja en
grasses polisaturades que són omega sis i omega tres presents
en el peix i alta en antioxidants, fruites i verdures. Això seria la
(...) química d’una dieta mediterrània normal.

Per altra banda si Espanya és el penúltim país d’Europa en
malalties cardiovasculars, Espanya és també, després del Regne
Unit, el país amb la taxa d’obesitat més alta d’Europa. Aquest
mèrit és dels darrers vint anys. Des del 98 l’Organització
Mundial de la Salut considera l’obesitat una epidèmia mundial,
supòs que exagerant, però així ho diuen en els texts
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corresponents. Evidentment en això hi ha aspectes genètics,
aspectes que són inevitables, són els menys. La majoria és
degut a mals hàbits alimentaris. Quan al percentatge d’obesitat
infantil a Espanya hi ha xifres contradictòries, però semblants,
14%, hi ha fonts que diuen el 10% i és una dada molt
preocupant. A Balears està al voltant del 10% i Catalunya el
9%.

Precisament per això he presentat l’esmena d’addicció,
perquè crec que és important treballar en un sector que són com
esponges, ho absorbeixen i analitzen tot i ho posen en pràctica.
Els alAlots a la nostra comunitat, jo a l’esmena posava a
primària, després hem consensuat un text alternatiu i hem posat
edat escolar, crec que és així com ha quedat. Precisament avui
molts de diaris posen moltes notícies referides a això, “los
menús escolares abusan de la carne, contienen poca fruta y
verdura”. Un altre diari: “en el cole se come poca fruta”. Per
tant, jo crec que ni fet a posta. Era una esmena important que
s’ha pogut incloure i per tant, li ho agraesc. S’ha d’inculcar de
ben joves totes aquestes mesures de prevenció, els vendran
molt bé quan siguin adults i després ja tendran un hàbit
inconscient adquirit d’aquesta dieta mediterrània. 

A Balears els darrers 4 anys o més, s’ha fet alguna prova
pilot respecte això, aliments de Balears a les escoles,
promovent els nostres aliments típics de Balears, a escoles
d’Eivissa, a escoles de Formentera i també de Mallorca i
Menorca. Però hem de fer una aposta més seriosa i important
per fer assignatures prioritàries o monogràfiques sobre aquest
tema i crear hàbits i costums. Ho diuen també els experts en la
matèria. Responsables d’unitats de nutrició clínica i dietètica
diuen que s’ha d’impulsar la prevenció a les escoles. També
diuen que s’ha de donar suport, o anar en paralAlel a l’estratègia
NAOS (Nutrició, Activitat Física, Prevenció de l’Obesitat) del
Ministeri d’Agricultura del Govern de l’Estat.

Crec sincerament, no m’allargaré més perquè hem arribat a
un consens, que si aconseguim via aquesta proposició no de
llei, o via acció de govern, o sigui la via que sigui, que els
nostres joves, els nostres fills, la gent jove de Balears mengi
millor, mengi d’una manera sana, equilibrada, crec que quan
siguin adults ens ho agrairan a tots i a totes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula...

LA SRA. MORELL I CUART: 

Gràcies, Presidenta. Senyores i senyors diputats. El meu
grup parlamentari només vol donar l’enhorabona al diputat del
Grup Socialista que s’estrena com a diputat, igual que jo
mateixa i que té la sort de poder ser president de la Comissió
d’Hisenda, no ha pogut ser Antònia Gener en les mateixes
condicions, però, així i tot, li vull donar l’enhorabona.

(Aplaudiments)

De la mateixa manera, algú té ganes d’acabar, però
m’agradaria si pot ser que es paràs una mica d’atenció a la
proposta, no a la meva intervenció, sinó a la proposta perquè
encara que no ho sembli, la dieta mediterrània pot donar molt
de si i hi ha molt per xerrar. Jo crec que estarem tots d’acord en
apuntar que la dieta mediterrània forma part de la nostra cultura
i el nostre estil de vida. Els que han xerrat abans que jo també
han apuntat de la mateixa manera. Creim que la riquesa natural,
el benestar i la qualitat de vida que la mateixa ens ofereix, bé
mereix que sigui coneguda per a tot el món i que se’n divulguin
els beneficis per a la salut, altament provats i contrastats per la
comunitat científica nacional i internacional. Innumerables
estudis científics han ressaltat que aquest tipus d’alimentació
aporta beneficis essencials per a la salut humana i en
conseqüència contribueix a millorar la qualitat de vida de les
persones. Més concretament es pensa que els ingredients que
la conformen la converteixen en una de les dietes més
saludables importants del món. També es remarca que la dieta
mediterrània estimula la producció local, cas que a les Illes
Balears potencia el consum dels nostres productes autòctons.
A més, fomenta una agricultura respectuosa amb el medi
ambient, a la vegada que ajuda a la revitalització econòmica i
social.

Però no només això. La dieta mediterrània és un estil de
vida relacionat no només amb la qualitat de vida de les
persones, sinó més directament relacionat amb la salut. Aquí és
allà on hem de fer més èmfasi. Estudis recents apunten que el
consum habitual d’una dieta tipus mediterrània produeix un
gran avanç en la prevenció de malalties cardiovasculars. És
més, redueix la mortalitat per malaltia cardiovascular en un
25%. Aquesta dada és digna de fer reflexionar a qualsevol i
encara més, ha de fer reflexionar als qui governen, ja que és la
seva responsabilitat que se’n potenciï un ús habitual entre els
ciutadans. Però els seus beneficis no només es queden aquí. És
evident que el nostre model de dieta fa temps que ha traspassat
fronteres i és objecte d’estudi per importants científics arreu del
món. Segons un estudi del Centre Metge de la Universitat de
Columbia (Nova York), la dieta mediterrània podria augmentar
l’esperança de vida dels malalts d’Alzheimer. Estudis realitzats
sobre els malalts que seguien aquesta dia, afirmen que com més
seguien la dieta mediterrània, més reduïen la seva mortalitat i
vivien una mitjana de 4 anys més. Per altra banda, les
investigacions demostren que les persones sanes que segueixen
habitualment la dieta mediterrània disminueixen el risc de
desenvolupar la malaltia d’Alzheimer. 

Però encara podem anar molt més enllà i comprovar que
aquesta dieta té gran incidència en altres malalties importants.
En els últims anys s’ha demostrat que aquest tipus de dieta
redueix també la incidència d’altres patologies, com la diabetis,
l’obesitat, el càncer de còlon i el càncer de mama, degut al
consum de greixos monoinsaturats i l’aport de quantitat
destacables antioxidants. Podria parèixer obvi que es parlés de
dieta mediterrània a les regions de la ribera del Mediterrani,
com la nostra. Però la veritat és que no és així en el temps en
què vivim. Els experts es mostren altament preocupats per la
minva de la utilització d’aquest model a les llars de les famílies
del nostre país. De cada vegada es veu com es deixa de costat
aquest tipus de cuina, en detriment d’altres tipus més
perjudicials. El que realment està passant és que les influències
de dietes foranes allà on hi predominen el menjar tipus nord-
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americà, els restaurants de menjar ràpid i la cuina amb alts
índex de grasses estan influint negativament en l’hàbit
saludable de la nostra cuina, fent que les famílies de les Illes i
d’Espanya es decantin cada vegada més per un model altament
perjudicial per a la salut i curt i a llarg termini. La realitat és
que la composició nutricional de la dieta que es segueix
actualment a moltes cases és d’alta densitat energètica,
fonamentalment per l’elevat consum de greixos i sucres afegits.
Tot això unit a una disminució de l’aport d’hidrats de carboni,
complexes i de fibra alimentari.

L’important repte que tenim per endavant és frenar el
desenvolupament d’aquest nou model dietètic, que ve associat
a un increment de problemes de salut, augmentant l’aparició de
malalties cròniques, com diabetis, hipertensió, malalties
cardiovasculars i l’obesitat, entre d’altres. Per tot això, deia al
principi, que aquest model és molt més que una dieta, és un
autèntic estil de cuinar, alimentar-se i en definitiva, de viure.
Per tots els arguments exposats, creim que aquesta qüestió ha
de ser presa en alta consideració i per tant, posar mans a la
feina per tal de millorar la salut i la qualitat de vida dels
ciutadans, que és un tema fonamental.

El que s’hauria d’analitzar ara és quina forma i com es pot
propiciar aquest estil de vida entre les famílies. El Grup
Parlamentari Socialista proposa un suport a una candidatura
perquè la UNESCO la declari Patrimoni de la Humanitat.
Pensam que podria ser un començament i una via d’inici perquè
es conegui arreu del món i es difonguin els seus beneficis. Però
pensam també que no ens podem quedar aquí i molt més
haurem de posar damunt la taula per tal de posar en marxa
polítiques reals i efectives que siguin palpables i es preocupin
de què vertaderament es converteixi en un model de vida.

La comunitat mèdica del nostre país ha manifestat la seva
preocupació i ha demandat a les autoritats sanitàries perquè
prenguin consciència de la gravetat de la situació i que actuïn
enèrgicament per solucionar el problema. És idò l’hora que els
que governen es posin en marxa i és també responsabilitat
d’aquest Parlament instar tan el Govern central com el Govern
autonòmic perquè adoptin totes les mesures que siguin
necessàries, totes, s’impliquin i mostrin la seva disposició per
solucionar el problema. Per això creim que la declaració en si
no és suficient. Creim que importantíssim començar
paralAlelament una forta campanya de sensibilització social
perquè la dieta mediterrània torni ser la base de la nostra cuina
i les receptes tradicionals dels nostres padrins estiguin presents
diàriament a les cuines de totes les famílies de les Illes Balears.

Anant més enllà, creim que si la campanya de
sensibilització que proposam acompanya al mateix temps a la
candidatura espanyola es pot afavorir que la candidatura
finalment sigui acceptada. Però en el cas que no es guanyi la
candidatura creim que igualment les institucions del nostre país
han de considerar el tema molt seriosament, i posar-se
igualment en marxa perquè l’aplicació efectiva d’aquesta dieta
a la vida quotidiana de les persones sigui una realitat.

Volem saber quines mesures posaran en marxa el Govern
central i l’autonòmic per tal que no es quedi tot en una simple
declaració d’intencions, sinó que, a més, es tradueixi en una
clara divulgació dels beneficis d’aquest model mediterrani,

afavorint polítiques reals i efectives que siguin palpables i que
serveixin perquè les paraules es tradueixin en fets i la dieta
mediterrània sigui cada vegada més emprada fent recular el
cada vegada més famós model americà.

La Conselleria de Salut a la passada legislatura prengué
consciència de la importància d’aquest tema i de la seva directa
relació amb la salut. Volem saber si l’actual govern autonòmic
continuarà les campanyes de sensibilització iniciades amb el
programa pel foment d’una alimentació saludable i l’exercici
físic, el programa sobre prevenció de l’obesitat infantil i juvenil
i l’editada guia d’alimentació saludable. Volem saber si es
posarà èmfasi en la divulgació dels beneficis d’aquest model de
dieta i si es continuarà amb el programa de foment d’hàbits
saludables entre els escolars. 

Ha pensat el Govern adoptar mesures perquè els ciutadans
coneguin els seus avantatges? Començaran una campanya de
divulgació a tot el país per potenciar el seu ús habitual? Pensen
crear un clar pla de projecció exterior? Pensen donar suport a
una major comercialització per tot el món dels productes
alimentaris balears que conformen la dieta mediterrània, fet
que, a més, ajudaria l’economia del nostre sector ramader i
agrari? Han pensat editar algun llibre o fulletó informatiu on
s’expliquin les bonances que aporta, incloent un recull de les
millors receptes tradicionals dels nostres padrins? Són
qüestions que ens demanam perquè no n’hem sentit parlar en
absolut i desconeixem totalment si s’han plantejat fer alguna
actuació. Volem saber si es crearà un pla transversal que reculli
totes aquestes possibilitats i moltes altres més per tal de fer una
política real de protecció de la salut dels nostres ciutadans.
Només hem sentit parlar la ministra d’Agricultura de la
presentació de la candidatura davant la UNESCO, però creim
que la declaració no és suficient si no ve amb el suport d’una
forta campanya de sensibilització consensuada amb els sectors
mèdics. 

El posicionament del Grup Parlamentari Popular sobre la
proposició no de llei és afirmatiu. Volem donar suport a la
candidatura davant la UNESCO si això implica prendre
consciència dels seus avantatges i posar-se a fer alguna cosa. A
la vegada que donarem suport a la proposta també hem
presentat una esmena d’addició que va en la mateixa direcció
que la presentada pel Grup Parlamentari Socialista, on s’insta
tant el Govern central com l’autonòmic a fer feina
conjuntament perquè s’elabori un pla transversal de divulgació
i forta campanya de sensibilització social. Demanam que no ens
quedem en la declaració sinó que ens posem a fer feina de
valent. És evident que hem pogut parlar i l’esmena serà
acceptada; és  a dir que podem dir que aquest parlament podrà
votar aquesta proposta, que pensam que el més important és
que sigui a favor dels ciutadans. És un tema estrictament de
salut públic, i en aquests temes tan bàsics no hi ha colors
polítics, així que apel a la responsabilitat de tots els diputats
perquè donin a l’assumpte la importància que es mereix i es
voti a favor de la proposta amb la nostra esmena.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Tenen la paraula els grups parlamentaris que no hagin
presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina té
la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
dieta mediterrània dels senyors diputats avui serà estovada. Per
tant molt telegràficament, evidentment, el Grup d’Unió
Mallorquina donarà suport a aquesta proposició per tres raons.
Evidentment per salut alimentària, ja se n’ha parlat prou,
donam per reproduïts els arguments. En segon terme perquè
consideram que dóna valor afegit a les Illes Balears com a
destinació turística, també el turisme gastronòmic és una font
de visitants i per tant creim que la potenciació de la dieta
mediterrània va en aquesta direcció. I en tercer lloc perquè
evidentment des d’Unió Mallorquina ja fa molts d’anys que
bregam, lluitam per la defensa del consum dels nostres
productes i per tant la dieta mediterrània també està en aquesta
línia, i per això hi donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. El Sr. Llauger té la paraula pel
BLOC.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una intervenció que
necessàriament serà breu perquè la dieta mediterrània
efectivament en aquesta hora ja s’ha de practicar, més que
predicar.

Aquesta proposició, la veritat, quan ens va arribar del Grup
Socialista ens va sobtar; nosaltres quan vàrem veure el títol
esperàvem una cosa com “El Parlament insta el Govern a fer
una campanya de dieta mediterrània”, i quan vàrem veure la
qüestió del patrimoni cultural immaterial ens va venir de nou,
però una vegada llegit, una vegada demandes explicacions i una
vegada informats ens va sembla bé en el sentit que si la dieta
mediterrània és bona per a la salut, si la dieta mediterrània és
bona per al camp, no podem fer altra cosa que donar suport a
aquesta inclusió que pot servir com a impuls i com a suport tant
al nostre camp com a la nostra salut.

(Remor de veus)

Son Espases no toca.

També donam la benvinguda que la proposició no de llei
sigui aprofitada no només per la inclusió com a patrimoni
cultural immaterial, sinó també en el sentit de les esmenes que
vénen del Grup Mixt i del Grup Popular per instar el Govern a
donar suport i millorar l’alimentació als nostres menjadors
infantils. Efectivament avui a la premsa surten informacions en
aquest sentit que ens fan reflexionar sobre la necessitat que allò
que predicam com a políticament correcte tengui una traducció
en els nostres menjadors infantils, i també seria possible afegir

altres coses, com per exemple aquella idea que s’ha dit moltes
vegades aquí, que és una aliança estratègica entre el camp i el
sector turístic perquè els nostres productes formin part cada
vegada més dels menú que ofereixen els establiments turístics.
Potser aquesta inclusió de la dieta mediterrània com a
patrimoni cultural de la humanitat, patrimoni immaterial
cultural de la humanitat, serviria d’impuls per fer-ho possible.

Agraïm finalment al grup proposant i als dos grups
esmenants l’esforç per arribar a una transacció a la qual, com
no pot ser d’una altra manera, donam suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula el Sr. Garcías per
acceptar o rebutjar les esmenes i per contradiccions, si n’és el
cas.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, molt breument, Sra. Presidenta. Simplement vull agrair
als grups proposants de les esmenes la colAlaboració i
l’enteniment per aquesta transacció i sobretot la unanimitat
d’aquest parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías.

Arribats a aquest punt aquesta presidència entén que la
proposta s’aprova, amb les esmenes del Grup Mixt i del Partit
Popular, aprovada per assentiment.

Doncs arribats a aquest punt s’aixeca la sessió.
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