
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT D'INVESTIGACIÓ

SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

IX legislatura Any 2016 Núm. 12

Presidència
de l'Honorable Sr. Vicenç Thomàs i Mulet

Sessió celebrada dia 11 de novembre de 2016, a les 18.00 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença del Sr. Joan Marí i Tur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

 



288 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 12 / 11 de novembre de 2016 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió i en primer
lloc els demanaria si es produeix cap substitució, però veig que
no.

Compareixença del Sr. Joan Marí i Tur.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Joan Marí i Tur, solAlicitada per aquesta
comissió no permanent d’investigació al qual donam la
benvinguda. 

El procediment que seguirem s’ajustarà a les regles
següents: tots els grups parlamentaris podran formular
preguntes a la persona compareixent durant un temps de quinze
minuts. Aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues
intervencions. El diàleg entre el portaveu d’un grup
parlamentari i la persona compareixent serà interactiu. El grup
parlamentari iniciarà i finalitzarà el diàleg. 

Els grups parlamentaris, conforme amb l’article 80 del
Reglament del Parlament, intervendran de major a menor tret
del grup a què pertany la Presidència del Govern el qual
intervendrà en darrer lloc.

El diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i la persona
compareixent ha de discórrer de tal manera que quedin
salvaguardats el secret professional, el respecte a la intimitat i
a l’honor de les persones, la clàusula de consciència i la resta
de drets constitucionals.

I per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament he de
manifestar que el compareixent, el Sr. Joan Marí i Tur, haurà
de tenir present el que es disposa al punt 3 de l’article 502 del
Codi Penal que prescriu el següent: “El qui convocat durant
una comissió parlamentària d’investigació falti a la veritat en
el seu testimoniatge serà castigat amb la pena de presó de sis
mesos a un any o multa de sis a dotze mesos”.

Començam. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. diputat Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
benvingut, Sr. Joan Marí i Tur, al Parlament de les Illes
Balears, a la que ha estat la seva casa durant moltíssims d’anys,
estic convençut que vostè ve aquí amb nostàlgia, però també
amb molta alegria perquè vostè ha estat part integrant d’aquest
parlament durant moltíssims de temps, sé que s’estima la
institució, i durant el temps que vostè ha estat aquí l’ha viscut
amb moltíssima intensitat.

Preguntant-me... o intentant preparar la intervenció d’avui,
només em feia preguntes i no trobava moltes respostes, em
preguntava: i què ve a fer aquí el Sr. Joan Marí i Tur? Com és
possible que una persona com ell avui comparegui en una
comissió d’investigació com aquesta, si durant tot el temps que
fa que el conec i conec la seva dilatada trajectòria institucional
vostè ha estat una persona que sempre ha preservat i de quina

manera el patrimoni de l’illa d’Eivissa i on li ha correspost i a
més és una persona que té els coneixements culturals profunds?

I estic totalment convençut que en tot aquest procediment
que avui fiscalitzam aquí la seva... el seu comportament ha estat
impecable, d’això no tenc cap tipus de..., però no és només que
ho digui jo, perquè si ho digués jo només seria bé, vostè és
amic del Sr. Joan Marí i Tur, ho diu perquè el conec, ho diu per
quedar bé, però ho diuen també els tribunals, Sr. Joan Marí i
Tur, també s’han encarregat els tribunals de dir que la seva
actuació al llarg de tot aquest procediment en matèria de
carreteres i en particular en la preservació del patrimoni ha
estat inqüestionable, que ha protegit vostè amb extrem zel tot
el patrimoni que havia de ser salvaguardat.

Per tant, la primera pregunta que li vull fer és: quines
actuacions ha desenvolupat vostè com a conseller de Patrimoni
en aquell moment en relació amb la preservació del patrimoni?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Portaveu, com vostè ha dit
molt bé, tal vegada exageradament, he passat tota la meva vida
dedicat a la defensa del patrimoni d’Eivissa i Formentera, tenc
75 anys dels quals més de cinquanta els he dedicat a
l’ensenyament i en concert a l’ensenyament de la història
d’Eivissa, a la defensa del seu patrimoni, a la restauració del
seu patrimoni i he dedicat setze anys a la vida política com a
conseller de Cultura i Patrimoni i com a vicepresident
d’aquesta casa, que em porta tants bons records, no només la
casa, sinó també les persones, des dels presidents amb els quals
he pogut treballar fins a la darrera dona de neteja.

Vostè ha dit molt bé que aquesta no és la primera vegada
que em sotmet -diguem-ho així- a un tribunal especial,
malauradament he hagut d’anar set vegades davant els tribunals
i he de dir que en aquestes set vegades, en totes, he estat
declarat innocent, la darrera justament feia referència a la meva
actuació a les carreteres d’Eivissa i la sentència va ser
favorable, però els meus adversaris polítics, que no enemics, no
estigueren d’acord i han recorregut. Estam a l’espera de la
sentència definitiva.

De moment, Sr. Portaveu, moltes gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, no hi ha més preguntes de moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el diputat Aitor
Morrás.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, efectivamente... bueno, gracias, Sr. Presidente, buenas
tardes, Sr. Marí. Antes el portavoz del Partido Popular decía
que aquí parecía que sólo se contaban medias mentiras, pues ha
sido uno de los ejemplos que él ha puesto ahora mismo por
cuanto que claro que usted tiene la sentencia del Penal 2 de
Ibiza a su favor, pero ésta fue recurrida y por parte de la
Audiencia Provincial ha sido devuelta a ese juzgado, por
cuanto que sí detecta o sí establece que... o dictamina, perdón,
la sentencia que existen delitos contra el patrimonio y de
prevaricación continuada, con los actores, y por lo tanto
devuelve esa sentencia al Juzgado de la Penal núm. 2 y reclama
a la jueza que vuelva a sentenciar de nuevo el caso por cuanto
que ve que no se corresponde con la realidad. ¿Eso es cierto?

EL SR. MARÍ I TUR:

El tema está sub júdice y esta pregunta no se la voy a
contestar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, es cierto.

Usted ha presumido públicamente de participar en la Ley
balear de patrimonio, sin embargo ésta ha sido... o está a la
espera de una sentencia en la que se pide a la jueza que vuelva
a dictaminar o a calificar los delitos correctamente y... -perdón,
que me he ido-... bueno... al final usted es un gran destructor
del patrimonio, hemos de decirlo, que... no a lo mejor porque
haya querido, pero... no a lo mejor porque haya querido, sino
porque indudablemente, a lo mejor, a través de toda su
trayectoria vital ha defendido el patrimonio, le ha gustado, pero
en todo momento llega... cuando se tienen que tomar decisiones
e ir en contra de poderes económicos o políticos o mantener lo
que uno cree.

Cuando usted tiene una sentencia de este tipo parece que a
lo único que ha asistido a estas obras ha sido a la inauguración
de la primera piedra y no ha visto más piedras en toda la obra,
la inauguración de la primera piedra en Puig d’En Valls, y lo
digo porque cuando la primera actuación de los arqueólogos
que usted se ve... no obligado, pero abocado a contratar,
¿recuerda cuando fue?, ¿en qué descubrimiento?, ¿en qué
yacimiento?

EL SR. MARÍ I TUR:

En primer lugar me habla usted de un tema de Puig d’En
Valls que me gustaría que concretara un poco más, porque no
sé a qué refiriere.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, eso fue la primera piedra, no...

EL SR. MARÍ I TUR:

Es que no sé a qué primera piedra, yo no asistí a ninguna
primera piedra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, hay fotos en las que usted...

EL SR. MARÍ I TUR:

No, yo no digo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... aparece en fotos de prensa en la que está en la inauguración
de la primera piedra... 

EL SR. MARÍ I TUR:

No, no, yo no digo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, lo niega.

EL SR. MARÍ I TUR:

No, no lo niego...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¡Ah!

EL SR. MARÍ I TUR:

... solamente le pregunto, ¿en qué se basa usted para decir que
yo estaba allí?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Yo le he preguntado. Bueno, el que pregunta es este
diputado.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, sí, si yo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Contrató usted, o sea, usted era el responsable máximo de
la vigilancia de la protección del patrimonio en el Consell de
Ibiza respecto a la construcción de esas carreteras, ¿es cierto?

EL SR. MARÍ I TUR:

Yo tenía a, digamos, a mis órdenes, por decirlo de alguna
manera, al jefe del Departamento de Arqueología y al director
general de Patrimonio, en los cuales yo confiaba prácticamente
casi toda la...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Pero usted es el responsable de la protección de ese
patrimonio?

 



290 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 12 / 11 de novembre de 2016 

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, sí, soy el responsable de Patrimonio, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. ¿Se preocupó de contractar arqueólogos que
estuviesen yendo antes de las máquinas?

EL SR. MARÍ I TUR:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Si se preocupó de cumplir la legislación para que hubiese
arqueólogos que vigilasen la protección del patrimonio.

EL SR. MARÍ I TUR:

Efectivamente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Esos arqueólogos descubrieron una cisterna en la zona de
Can Misses de mil años de antigüedad?

EL SR. MARÍ I TUR:

Mire yo lo que recuerdo, claro, se hicieron tantos
descubrimientos que no puedo recordarlos a todos, pero sí
recuerdo que se hizo el descubrimiento de un silo, lo que en
ibicenco o en catalán es una sitja, esto es lo que decían algunos
participantes, y después resultó que aquello era un agujero para
sembrar un olivo. Y así hubo algunas equivocaciones más, pero
yo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En la zona de Can Misses?

EL SR. MARÍ I TUR:

En la zona de Can Misses.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ese arqueólogo, uno de esos arqueólogos,¿era Josep Garí?

EL SR. MARÍ I TUR:

Mire, trabajaron tantos...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Que usted dice que se equivocó.

EL SR. MARÍ I TUR:

Trabajaron tantos arqueólogos que yo no recuerdo si fue
Josep Garí o fue...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Reconoce, reconoce haber contratado a Josep Garí?

EL SR. MARÍ I TUR:

Pues la verdad, yo no me ocupaba de la contractación, no
me ocupaba de la...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, usted tenía, ustedes tenían que avalar ese
arqueólogo, ¿avalaron a...

EL SR. MARÍ I TUR:

Yo estaba...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... avalaron a ese equipo de arqueología en el que participaba
Josep Garí, el Sr. Josep Garí?

EL SR. MARÍ I TUR:

Tenga en cuenta el Sr. Portavoz que el responsable directo
de la arqueología es doctor en Arqueología y una de las
personalidades más famosas mundialmente en Arte Púnico y yo
confiaba plenamente en él, porque soy un hombre que me gusta
delegar los trabajos y yo confío plenamente en mis
colaboradores.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Entonces, ¿puede decir por qué al confiar en sus
colaboradores cuando este equipo de arqueólogos denuncia que
las adjudicatarias no les avisan cuando ponen en movimiento
las máquinas y tienen que andar vigilantes constantemente y
haciendo dobles turnos para tener cuidado porque las máquinas
se ponen en marcha sin su conocimiento y, por lo tanto, se
encuentran con elementos y yacimientos destruídos?

EL SR. MARÍ I TUR:

Mire, estos arqueólogos tenían una actuación muy sesgada,
tan sesgada que al siguiente gobierno fueron nombrados, o fue
nombrado director...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Defina sesgada.

EL SR. MARÍ I TUR:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Defina sesgada en este caso, en la protección del
patrimonio.
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EL SR. MARÍ I TUR:

No, no, yo digo que esto tenía tanto interés en decir que las
cosas se hacían mal porque entiendo perseguían el objetivo que
consiguieron, que era después ser nombrados ellos
responsables de arqueología.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, se supone que la función de un arqueólogo en una
obra es protección del patrimonio...

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, y sobre todo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... entonces, perdón, quejarse, quejarse ante usted, ante la
institución de que no se les está avisando, de que se les impida
hacer correctamente el trabajo, no parece que sea cuestión para
que al final sean despedidos de esa tarea.

EL SR. MARÍ I TUR:

Yo no estaba de acuerdo en que se hicieran las cosas... o no
estoy de acuerdo en que se hicieran las cosas como usted dice.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, usted no estaba de acuerdo con las personas que
intentaban proteger el patrimonio.

EL SR. MARÍ I TUR:

Perdón, las personas que intentaban proteger estas dos
personas, son el Sr. Garí y el Sr. Marlasca, antes de ser
arqueólogos de este trabajo, yo los había contratado para
restaurar una fuente con pinturas, y estaban tan agradecidos con
mi labor que en mi casa hay una réplica de esta fuente donde
hay unas pinturas del siglo XVIII o XIX, es decir, que esta
gente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No lo dudo, pero debieron llegar a un punto en el que no
confluían en los intereses y el interés que hasta parece, hasta el
momento, usted había mantenido sobre el patrimonio dejaba de
producirse. Porque, mire, no sólo se... no sólo ha habido
elementos etnológicos sino también arqueológicos, como bien
sabe, como puede ser la necrópolis de Puig d'En Valls,
etnológicos, por ejemplo, como la casa Ca Na Palleva. 

¿Usted qué piensa que en dos años se sea capaz de
destrozar o destruir mil años de historia?

EL SR. MARÍ I TUR:

En primer lugar, encuentro que tiene usted unos juicios de
valor injustos totalmente con mi persona y con mi actuación,
totalmente injustos, fuera de lugar, que denotan una rabia
contra mí...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No.

EL SR. MARÍ I TUR:

... yo, ésta es mi sensación...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No.

EL SR. MARÍ I TUR:

... perdóneme que se lo diga...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no.

EL SR. MARÍ I TUR:

... esta es mi sensación.

Y después, Ca na Palleva, Ca na Palleva, una casa que yo
conozco muy bien, muy bien, es una casa que la filmamos, la
documentamos y la conservamos escrita porque ésta fue la
prescripción que dio la Comisión de Patrimonio y en todo
momento y en cada momento de todas las excavaciones me
atuve a lo que dice la Ley de patrimonio.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Hablando de estudiar y de catalogar, ¿facilitaba usted o
reclamaba al Govern balear que las adjudicatarias permitiesen
el estudio y la catalogación de todos los yacimientos
encontrados?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, señor. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Declaró usted que en realidad esos yacimientos eran cuatro
tiestos y alguna regadera?

EL SR. MARÍ I TUR:

No, señor.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, está en prensa.

EL SR. MARÍ I TUR:

Bueno, en prensa hay muchísimas cosas...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Porque usted era, porque usted era portavoz...

 



292 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 12 / 11 de novembre de 2016 

EL SR. MARÍ I TUR:

... en prensa hay muchísimas cosas, ayer mismo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... ¿era usted portavoz del Gobierno en esta época?

EL SR. MARÍ I TUR:

Con mucho gusto y ...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Lo era.

EL SR. MARÍ I TUR:

... con mucho honor. Lo era, lo era, pero muchas cosas...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Declaró usted, declaró usted que eran cuatro gatos los
participantes...

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... los veintidós malditos participantes...

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... en una manifestación?

EL SR. MARÍ I TUR:

No. Si usted se cree todo lo que dice la prensa, le felicito. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien...

EL SR. MARÍ I TUR:

Ayer la prensa decía que yo era...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, el molino, el molino...

EL SR. MARÍ I TUR:

Diga, diga.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... otro elemento etnológico es el molino de la rotonda de Sant
Jordi, el que queda ahora en la rotonda de Sant Jordi, que de un
molino con valores etnológicos pasa a ser un molino de cartón
piedra en el que no sólo se pierde la antigüedad, porque no se
trasladaron todas las piedras, sino que además el elemento
estructural, estructural no, el elemento de viento tuvo que ser
serrado para ser colocado porque la altura del molino era más
baja, ¿es cierto o no?

EL SR. MARÍ I TUR:

Mire, ya que habla de los molinos, si me permite usted y el
Sr. Presidente, le diré que para salvar tres molinos yo pedí que
se desviara un poco la trayectoria de la carretera, de los tres
molinos dos se salvaron. Y el tercero, éste al que hace usted
referencia, al que hay en la rotonda de San Jorge, al lado de la
gasolinera, éste era imposible técnicamente salvarlo y tuvimos
que reconstruirlo. Es más, supongo que usted, Sr. Diputado,
sabe muy bien lo que es un monumento que se encontró al lado
del hipódromo, ¿eh?, se llama hipocausto. Estoy seguro que
todos las señoras y señores diputados saben perfectamente de
que se trata. Para salvar... sí, ¿tiene alguna duda?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, no, no...

EL SR. MARÍ I TUR:

¿Quiere que le diga lo que es un hipocausto?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sé de que se trata.

EL SR. MARÍ I TUR:

Perdón, ¿quiere que le diga lo que es un hipocausto o lo
sabe?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, no es necesario. Sé lo que es. 

EL SR. MARÍ I TUR:

¿Eh?, ¡ah!, muy bien. Pues para salvar este hipocausto
recuerdo perfectamente la conversación que mantuve en mi
despacho con el Sr. Jover y le exigí que se salvara este
hipocausto. El hipocausto no solamente se salvó sino que se
estudió, se fotografió, se valló, se declaró bien de interés
cultural y además recuerdo, como si lo estuviera escuchando
ahora mismo, le dije al Sr. Jover: hay que salvar este
monumento; y me dice: imposible; digo: pues no, imposible no
hay nada; pues tenemos que hacer una operación que se llama
efecto cuchilla, -que todavía ahora no sé lo que es-, y tuvo que
cambiar un poco unos metros, muy pocos, la trayectoria de la
carretera. Es más, para salvar un monumento de la época
islámica detuve las obras durante tres días y para salvar una
necrópolis detuve las obras tres días más.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, bien. Al menos, que se sepa, hay nueve yacimientos
destruídos, eso que se sepa, entre ellos está la necrópolis
romana, una necrópolis romana del... en Puig d'En Valls, hay
una cisterna, también hay quilómetros de (...) zanjas de cultivo
y también casas de alto valor etnológico. Eso es así y obra en
los autos y en la denuncia que el GEN-GOB le puso y que
todavía está pendiente de sentencia.

EL SR. MARÍ I TUR:

Perdón, Sr. Diputado. No es una necrópolis, es un
acueducto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿Había una necrópolis en Puig d’En Valls?

EL SR. MARÍ I TUR:

En Puig d’En Valls hay cientos de necrópolis.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Que fue destruida como consecuencia de las autopistas?,
de la construcción de las autopistas.

EL SR. MARÍ I TUR:

Que yo tuviera conocimiento no se destruyó nada, y con mi
autorización, menos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Le llegaron los planos que sirvieron para la protección del
patrimonio?, ¿fueron incompletos los que llegaron al consell,
a los técnicos de patrimonio?

EL SR. MARÍ I TUR:

Que yo recuerde no me enseñaron ningún plano de
protección, que yo recuerde. Claro que reitero y repito que yo
tenía total confianza en mis funcionarios encargados de estas
labores, pero que yo recuerde yo no lo vi.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, per al seu coneixement li resta 1 minut,
aproximadament.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. ¿De su paso por el consell entiende que...?, después dejó
la actividad política.

EL SR. MARÍ I TUR:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Después de pasar por el consell dejó la actividad política.

EL SR. MARÍ I TUR:

Dejé la actividad política porque había superado con creces
mi época de jubilación.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cree que la destrucción de necrópolis fue su tumba
política?

EL SR. MARÍ I TUR:

En absoluto. Mire...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, no tengo más preguntas.

EL SR. MARÍ I TUR:

¿Me permite un...?

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Marí, no li ha formulat cap pregunta. Per tant
passam a donar la paraula al portaveu del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, Sr. Marí, per ser aquí. En quina mesura -li deman
una valoració general- considera vostè que les carreteres
d’Eivissa varen afectar el patrimoni cultural i històric de l’illa?

EL SR. MARÍ I TUR:

Bé, a Eivissa no record exactament qui era que ho deia,
però deia que era un jaciment arqueològic total. Prova d’això
és que ara mateix s’estan fent unes obres a Vara de Rei i a la
plaça del Parc i encara no han posat un metre que ja troben
ruïnes de l’època romana, que supòs que les conservaran
perfectament. Jo consider que fer unes carreteres com es varen
fer ha d’afectar forçosament el patrimoni, perquè el patrimoni
no només és una necròpolis o un aqüeducte, també és una
olivera centenària, és un molí, és una sínia, és una regadora, és
una fibla, és una necròpolis, és un... En fi, és impossible fer una
obra d’aquestes característiques, tenint en compte les moltes
cultures que varen ser a Eivissa, i que no s’afecti alguna cosa. 

Ja m’agradaria, si em permet, Sr. Diputat, que vostès es
posassin dins la camisa de la persona que porta aquells
buldòzers espantosos, i que pensassin que amb aquelles pales
alguna malifeta no s’hagi de fer per molta cura que es tengui,
perquè hem de pensar que tots som humans...

 



294 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 12 / 11 de novembre de 2016 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Entenc amb això que la seva valoració és que només es va
espenyar qualque cosa petita.

EL SR. MARÍ I TUR:

Entenc que la meva valoració que tot el que es va trobar, pel
que era el meu coneixement i la meva responsabilitat, es va
salvaguardar, es va protegir i es va estudiar o es va declarar bé
d’interès cultural per al futur.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A vostè li consta que per exemple s’hagués de tomar alguna
casa pagesa de les que havien estat catalogades ja anteriorment,
l’any 2000, amb el catàleg que va fer el seu departament?

EL SR. MARÍ I TUR:

Que jo recordi cap casa declarada bé d’interès cultural se’n
va anar per avall, perquè fins i tot Ca na...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

(...) bé d’interès cultural...

EL SR. MARÍ I TUR:

Perdó?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No dic que fos bé d’interès cultural, sinó que estigués
catalogada.

EL SR. MARÍ I TUR:

Que jo recordi..., la catalogació del terme municipal de Sant
Josep, on pertanyen aquestes carreteres de l’aeroport i algun
tros de la d’Eivissa, idò no, no es va tirar cap casa que tengués
valor important dins el patrimoni, que jo recordi. Només
record...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Permeti’m..., permeti’m que li demani que em digui de
veres la seva opinió...

EL SR. MARÍ I TUR:

Sobre?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...sobre un fet concret, i és Ca Na Palleva. A vostè li pareix
bé..., supòs que no li pareix bé que tomassin Ca Na Palleva, si
no vostè mateix s’engrunaria, però que s’hagués de tomar Ca
na Palleva, que era una d’aquestes cases catalogades...

EL SR. MARÍ I TUR:

Miri...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...i que en canvi en aquesta carretera hi hagi la corba de Ca na
Palleva que ha de fer una volta per no passar per damunt d’una
empresa del Sr. Matutes que ell mateix va dir públicament que
no es tomava perquè ell generava molts de llocs de feina a
l’illa?

EL SR. MARÍ I TUR:

Miri, jo el que digui el Sr. Matutes és un problema seu, a mi
no m’incumbeix ni hi tenc absolutament cap relació. Quant a
Ca na Palleva, miri si la conec que el propietari, que actualment
és regidor de l’Ajuntament de Sant Josep, havia estat un bon
alumne meu, Francisco Ramon, i vull dir-li que... que en tot
moment jo vaig actuar allí d’acord, com feia sempre..., perquè
vull dir que les decisions no les prenia jo, jo som un home que
m’agrada molt compartir les alegries i les tristeses i les
responsabilitats i delegar, i totes les decisions que es feien les
prenia la Comissió de Patrimoni. 

A mi em sap greu tombar una paret o que es mori una
olivera, o tombar una pedra o que un buldòzer rompi una
gerreta púnica. Perdoni que li ho digui, però dubt... Miri, no li
ho diré..., perquè anava a dir que dubt que hi hagi una altra
persona a Eivissa que hagi demostrat al llarg de la seva vida
que tengui més interès i més passió a defensar el patrimoni.
M’he pogut equivocar, però més ilAlusió, més ganes de
treballar, estic segur que no n’hi ha una altra, i perdoni la
immodèstia.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No es preocupi. A veure, en els informes de la Comissió
Balear de Medi Ambient -l’altre dia ho vaig demanar al
vicesecretari, que va ser divendres passat aquí, de la Comissió
Balear de Medi Ambient- hi havia bastants prescripcions i
apunts sobre els temes patrimonials, sobre els temes que
afectaven el seu departament. De fet, per exemple, l’informe de
2004 sobre el projecte d’accés a l’aeroport assenyala que
l’informe tècnic de patrimoni del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera confirma que el nou traçat afecta diversos molins,
safarejos, sínies i alguna casa pagesa; que l’informe tècnic de
Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa i Formentera confirma
que el traçat incideix en l’espai de quatre possibles jaciments
arqueològics, i evidentment també, a part d’escriure això, posa
tota una sèrie de prescripcions i de condicionants que se suposa
que el seu departament hauria de vetllat perquè això no es fes
malbé. Li consta que fessin una vigilància, un control, perquè
es preservàs efectivament aquest patrimoni?, que l’afectació fos
la mínima possible?

EL SR. MARÍ I TUR:

Jo cada dilluns a les vuit del matí tenia una reunió amb tots
els meus colAlaboradors i marcava les pautes, i ells em deien les
incidències que hi havia, i en cap moment no vàrem aprovar ni
jo vaig autoritzar que es fes la més mínima destrossa i que no
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es complís estrictament el que diu la Llei de patrimoni, que per
altra banda jo vaig ser un dels redactors i per tant la conec
bastant bé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I vostè em podria explicar per què -és una qüestió del
Govern, eh?, vull dir una qüestió d’exigència, tot i que hauria
de ser, entenem, que prescriptiu de cara a aprovar el projecte de
cada una de les carreteres- per què en el cas de l’accés a
l’aeroport sí es demana informe favorable del consell, i per tant
entenc que és un informe que hauria d’elaborar el seu
departament, però en el cas de Sant Antoni, no?, de la carretera
de Sant Antoni, no?

EL SR. MARÍ I TUR:

Si era una qüestió del Govern balear jo no li contest perquè
no ho sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si no hi ha informe, vostè entén que aquestes tasques de
vigilància varen ser equiparables en un cas i en un altre?, o hi
va haver més cura pel que fa a l’accés a l’aeroport?

EL SR. MARÍ I TUR:

Miri, allí jo mai no he distingit entre uns i els altres, uns
propietaris i uns altres, uns llinatges o uns altres; per a mi tots
són igual i la llei és igual per a tots, i així ho vaig fer sempre
que vaig tenir responsabilitats.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè ha esmentat fa un moment una reunió que va tenir a
posta per la qüestió de l’hipocaust, de la troballa de l’hipocaust,
amb el Sr. Jover. En va tenir moltes, de topades amb el Sr.
Jover?

EL SR. MARÍ I TUR:

Ni una. Vaig tenir tres reunions. Quan els meus
colAlaboradors en varen dir que s’havia descobert l’hipocaust,
que s’havia descobert un jaciment islàmic davant la gasolinera
i una necròpolis allà on quan va arribar el Govern socialista
varen treure les dues carreteres, que només n’hi ha una, allí es
va descobrir també un jaciment de l’època islàmica, vaig cridar
al Sr. Jover; no vaig anar jo allà, que el Sr. Jover vengués al
meu despatx perquè jo no em cas amb ningú, i li vaig dir que
havia d’aturar les obres, i van quedar les obres aturades fins
que els arqueòlegs no diguessin que la feina ja estava feta, i es
va emprar el temps necessari que els arqueòlegs varen pensar
que era absolutament necessari per fer la seva bona feina, que
jo la valor molt positivament, la de tots...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I vostè... vostè no creu que aquesta velocitat que es volia
imprimir a les obres d’alguna manera estaven a la frontera a
l’hora de garantir la bona cura del patrimoni històric i cultural
que podia estar afectat?

EL SR. MARÍ I TUR:

En tot...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Que l’idoni hauria estat que s’haguessin fet les obres a un
altre ritme?

EL SR. MARÍ I TUR:

Perdó?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si l’idoni, no troba de cara a la preservació del patrimoni,
que era la seva ocupació, que s’haurien d’haver fet les obres a
un altre ritme?

EL SR. MARÍ I TUR:

Perdó?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si el que hagués calgut, no troba, de cara a la preservació
del patrimoni, que era la seva ocupació, que s’haurien d’haver
fet les obres a un altre ritme?

EL SR. MARÍ I TUR:

Jo crec que les obres es varen fer, almenys així em costava
a mi, que els arqueòlegs varen fer la seva feina de la millor
manera que saberen, amb els seus problemes i les seves
diferències, perquè tots som humans i el món de l’arqueologia
és especial, li ho assegur.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però vostè creu que si, com s’ha constatat fins ara en
aquesta comissió, es varen donar ordres polítiques per fer les
obres el més ràpid possible, perquè havien d’estar acabades de
l’estiu del 2007, això és una mica incompatible amb garantir la
preservació del patrimoni de la manera més òptima?

EL SR. MARÍ I TUR:

A mi ningú no em va donar absolutament cap ordre de què
anés més aviat del que demanaven els arqueòlegs. I a més, si la
m’haguessin donada, basta que la m’haguessin donat, per
encara anar jo més poc a poc.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I vostè creu que se’l va informar en tot moment quan hi
havia una troballa, o que es podia haver produït alguna
circumstància per la que alguna de les concessionàries, amb un
d’aquests buldòzers, passés per damunt d’algun jaciment i
ningú ni tan sols hagi arribat a saber que allò era allà?
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EL SR. MARÍ I TUR:

Com vostè comprendrà, jo com a conseller no estava davant
la pala, per això hi havia els arqueòlegs i els meus
colAlaboradors. I cada volta que em varen dir que s’havia trobat
alguna cosa, vaig dir, vaig fer i vaig ordenar que es complís la
Llei del patrimoni, que com li he dit abans, jo vaig ser un
redactor d’aquesta llei i tenia molta cura en què es complissin
les coses i molt d’interès. Jo no sé..., perdó.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li consta que justament per aquesta bona feina que diu
vostè que feia, les concessionàries es queixessin en qualque
moment al consell, o al Govern?

EL SR. MARÍ I TUR:

No em consta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per aquesta voluntat de preservar, o de fer complir
senzillament la Llei de patrimoni pogués generar un sobrecost
a les carreteres?

EL SR. MARÍ I TUR:

Tant el Sr. President, el Sr. Palau, com la consellera Estrella
Matutes, em coneixen molt bé i saben perfectament que jo no
hauria acceptat cap recomanació que anés en detriment del
patrimoni. I a més, ells tampoc m’haurien fet cap observació en
contra d’això.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. Em reserv per al segon torn. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara a la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES, la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Perquè
quedi constància al Diari de Sessions, sempre tenc el mateix
discurs, però com que els compareixents són diferents, vull que
quedi constància.

Agrair que hagi vengut Sr. Marí a aquesta compareixença.
Dir que des del nostre partit anam revistant i escoltant totes les
compareixences, les preguntes i  la documentació que ens han
aportat,  farem les observacions oportunes si escau en el seu
moment.

I nosaltres ja vàrem dir que nosaltres no volíem entrar amb
aquest tipus d’espectacle, d’una cosa que està estudiada,
revisada i investigada. I, per tant, trobam que si algú té
coneixement o sospita de qualque cosa, ho posi en coneixement
dels jutjats. És la nostra obligació ser aquí i per tant, hi som i

amb molt de respecte escoltam i analitzarem tota la
documentació, però consideram que hi ha altres prioritats en el
Parlament que són més necessàries i importants per ajudar als
ciutadans de les nostres illes. Per tant, no li farem preguntes. 

Gràcies.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, a vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria el temps al
Grup Parlamentari MÉS per Menorca i al Grup Mixt, però
atesa l’absència de qualque diputat o diputada d’aquests grups
parlamentaris, donam la paraula al representant del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut Sr. Marí a aquesta
compareixença. Ara passaré a preguntar-li una sèrie de coses,
perquè, com vostè sap, en aquesta en comissió tractem d’aclarir
si hi ha qualque sobrecost, sobrecost econòmic, però també
sobrecostos d’altres tipus, com són ambiental, sobrecost de
caràcter social i també en aquest cas sobrecostos de caràcter
patrimonial.

Li faré preguntes que són òbvies, però m’agradaria que
contestés el més breu possible. Jo volia saber respecte del
projecte d’expedient de construcció de les autovies, carreteres,
autopistes, com ho vulgui dir, vostè quina responsabilitat
política i administrativa tenia?

EL SR. MARÍ I TUR:

Només el que feia referència al patrimoni.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Tenia responsabilitat administrativa...

EL SR. MARÍ I TUR:

Havia de complir la Llei de patrimoni.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Complir la Llei de patrimoni. D’acord.

Per tant, quan hi havia algun tema relacionat amb aquestes
carreteres, amb la construcció d’aquestes carreteres, qui prenia
les decisions, vostè únicament o de manera mancomunada?

EL SR. MARÍ I TUR:

Les decisions que feien referència al patrimoni, era la
Comissió de Patrimoni.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La Comissió de Patrimoni. Vostè comentava amb el
president les incidències que hi podria haver respecte aquest
tema de manera continuada o no?

EL SR. MARÍ I TUR:

De manera continuada no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, continuada. De manera... ordinària, podem dir.

EL SR. MARÍ I TUR:

Evidentment una obra tan important com aquesta que s’ha
fet a Eivissa, era objecte no del comentari dels polítics, dels
comentaris de tothom. Uns per lloar-los i els altres per dir que
era un desastre. I evidentment que els polítics parlàvem,...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, jo em referia a les incidències que hi podia haver, si
s’havia trobat alguna cosa, si no s’havia trobat...

EL SR. MARÍ I TUR:

No, no. Les incidències les tractava amb els meus
colAlaboradors.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Amb la consellera encarregada del tema de
carreteres, d’Obres Públiques, la Sra. Matutes, comentava
aquests aspectes o no?

EL SR. MARÍ I TUR:

Ella tenia prou feina amb la seva labor, que cada un se’n
cuidava de ca seva.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Es va crear una comissió bilateral de seguiment de l’obra.
Vostè ha participat alguna vegada en aquesta comissió
bilateral?

EL SR. MARÍ I TUR:

Que jo recordi no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, d’acord. Sap si en aquesta comissió es prenien
decisions de caràcter tècnic, o polític?

EL SR. MARÍ I TUR:

Com que no hi participava no ho puc saber.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, quan s’havia de fer alguna modificació, conforme
vostè ha dit, ho feia a través de... Jo el que vull saber és, vostè
ha parlat que en algun moment es varen haver d’aturar obres i
tal, jo el que volia saber era si vostè ho tractava amb el
president del consell, amb la consellera, a través de la comissió,
o directament amb la conselleria.

EL SR. MARÍ I TUR:

Ho tractava amb el representant del Govern, que era el Sr.
Jover, que era el que tenia un tractament més fàcil, perquè ho
tenia més còmode.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè en aquell govern era el portaveu del consell, va ser
portaveu del consell i jo volia saber, vostè va anar a les llistes
electorals, volia saber qui li va proposar anar a aquestes llistes
electorals?

EL SR. MARÍ I TUR:

M’ho va proposar..., la llista electoral que va fer després les
carreteres? Perquè ja era la quarta elecció que jo em
presentava... El comitè electoral...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El comitè electoral que...

EL SR. MARÍ I TUR:

Crec que el presidia el Sr. Marí Calbet.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El Sr. Marí Calbet, d’acord. Vostè va participar en
l’elaboració del programa electoral?

EL SR. MARÍ I TUR:

No. Bé, no i sí, tan sols vaig fer unes aportacions, però eren
més referides al món de l’educació, que jo conec més bé, que
no al món del patrimoni, perquè estava baix terra i no sabíem
què ens podria oferir. Però vaig participar donant les idees que
a mi em semblaven més adients, sobretot per al món de
l’educació, del qual jo he format part durant tantíssims anys.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè recorda si el tema de la construcció de les carreteres
estava en el programa electoral?

EL SR. MARÍ I TUR:

No ho record, si hagués sabut que m’havia de fer aquesta
pregunta, hauria portat el programa. Però si vostè vol saber
aquest punt, només ha de fer dir-m’ho que li faré arribar el
programa sense cap problema. Si és que encara es guarda, crec
que no..., millor dit, no ho sé, no ho sé.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè, quan es va decidir fer la carretera, vostè com a
conseller de Patrimoni, va fer algunes actuacions en relació al
disseny dels projectes o no?

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No va fer cap. Sap si el consell, com a consell, va fer
alAlegacions al projecte?

EL SR. MARÍ I TUR:

Ho desconec.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No ho sap. Vostè com a portaveu del consell, no sap si es
van fer alAlegacions o no.

EL SR. MARÍ I TUR:

Tengui en compte que han passat més de 12 anys, jo ja en
tinc 75 i a vegades la memòria flaqueja. Si ho sabés li ho diria,
no tenc cap inconvenient en dir la veritat, tant si m’afavoreix,
com si em desfavoreix.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

També volia preguntar-li, vostè no va ser conscient en cap
moment que en determinades fases dels projectes, sobretot com
ha dit el Sr. Abril abans, mancaven informes per tancar el
projecte?

EL SR. MARÍ I TUR:

Jo no sé si vostès coneixen els informes. Si ho hagués sabut,
hauria duit tot el dossier, perquè si hi ha alguna cosa en
aquestes carreteres són informes, especialment de patrimoni,
que estan a l’abast de tothom perquè estan publicats, vull dir
que, per informes no... no vàrem estar, en vàrem tenir no diré
un diari, però tots els que feren falta i està tot guardat entre
d’altres coses perquè així els futurs estudiants d’Arqueologia
poden conèixer molt bé... 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, però jo en referia a això. Jo em referia a, si alhora
d’adjudicar, de treure a exposició pública les carreteres, les
alAlegacions, vostè era conscient que mancaven informes en
aquest expedient, informes previs.

EL SR. MARÍ I TUR:

Els meus coneixements no arriben tan lluny per saber si
mancaven informes o no perquè no som cap especialista en
aquesta matèria.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Molt bé. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara començam el segon torn,
correspon al Grup Parlamentari Popular i per al seu
coneixement li corresponen pràcticament tretze minuts, (...)
afegits.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Marí i Tur, una vegada més vull agrair la seva presència en
aquesta comissió parlamentària d’investigació, reconèixer com
no la seva dedicació i la seva convicció en defensa de la
conservació de la cultura d’Eivissa, el patrimoni de l’illa
d’Eivissa i també, com no, de Formentera quan tenia vostè la
responsabilitat de fer-ho.

Queda clar que vostè és una persona de conviccions en
aquest sentit perquè n’hi ha prou a veure la vehemència amb la
qual vostè defensa precisament la nostra cultura i el nostre
patrimoni.

Vull lamentar que avui aquí neòfits de la política
s’atreveixin a dir quan és que arriba la seva tomba política o
quan deixa d’arribar la seva tomba política, crec que
l’important és tenir respecte per les persones, respecte per
aquells que vénen a comparèixer en aquesta comissió i sobretot
respecte per a tots aquells..., especialment vostè que ha permès
que aquells que avui li han dit això puguin gaudir d’un
patrimoni ben conservat, d’un patrimoni ben defensat, que des
que varen arribar a l’illa d’Eivissa encara en poden gaudir. 

Per tant, crec que aquest és un principi que tots els diputats,
fins i tot aquest que s’ha atrevit a dir quan ha d’arribar o quan
ha arribat la seva tomba política hauria de tenir present el
respecte per a les persones i per al patrimoni que vostè ha
defensat i del qual ha pogut gaudir des que aquesta persona va
arribar a l’illa.

Dit això, ja em queda poca cosa més a afegir, vostè ha fet
una relació d’allò que vostè va procurar defensar amb més
vehemència, parlava de molins, parlava d’hipocausts, parlava
d’una sèrie d’actuacions que si li sembla... seria interessant que
fes una petita mostra a aquesta comissió de tot allò que vostè ha
tingut entre mans i que avui està o bé documentat o bé a Eivissa
en podem gaudir.

I acab, si té alguna cosa més a afegir, el president m’ha dit
que tenc tretze minuts, n’hauré esgotat algun, serveixi la resta
que no he esgotat per si vostè vol esclarir alguna qüestió, fer
alguna observació o fent honor a la veritat aportar a aquesta
comissió algun comentari.

Vull agrair la seva presència i donar-li una vegada més la
benvinguda a aquesta casa que vostè, ho sé, tant estima.

Moltes gràcies.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. M’ha sabut greu que algun
diputat parlàs de la meva mort política, això és una mentida. A
aquells que ens agrada la política, la política morirà amb
nosaltres, el meu pare, de qui tant vaig aprendre va ser batlle;
el meu germà va ser batlle; l’altre germà regidor de Cultura i
esper que el meu fill, pel que l’estim, no s’hi dediqui.

Algú ha parlat de la meva mort política i jo li diria -i
permetin-me la petulància com a catedràtic de Llengua i
Literatura- que “los muertos que vos matáis gozan de buena
salud”. 

Quan vaig deixar la política els meus companys volgueren,
per allò que es diu reforçar la llista, que el meu nom anàs a la
llista, malgrat que jo ja sabia que no sortiria, però, com diu un
refrany eivissenc: volgué Déu a la ventura que el meu estimat
amic, que tan malament ho està passant, Josep Joan Cardona
hagués de deixar el seu lloc de diputat i em corresponia a mi
ocupar el seu lloc.

Sr. Diputat, que vostè ha parlat de la meva mort política, jo
hauria pogut ser diputat quatre anys més i segurament alguns
més, perquè sortosament si algun mèrit tenc jo és poder gaudir
de bons amics que sempre m’han vengut a oferir tots els càrrecs
que he tengut i n’he tengut molts.

Sr. Portaveu, ja que vostè m’ho ha demanat, miri, jo per
defensar Eivissa quan vaig acabar amb 22 anys la meva carrera
de llicenciat en Filologia em varen nomenar cap d’estudis de
l’Institut Santa Maria, l’únic que hi havia; més endavant em
varen nomenar delegat d’Esports; més endavant em varen
nomenar delegat del Ministeri de Cultura; més endavant em
varen nomenar conseller de Cultura; més endavant em varen
nomenar portaveu del Govern i més endavant com a final de la
meva carrera política, per pròpia voluntat, que no per la meva
mort, em varen triar com a vicepresident d’aquesta casa, i al
llarg de tots aquests anys reiter que no he fet més cosa que
defensar els interessos d’Eivissa i Formentera i no saben,
senyores i senyors diputats, el greu que em sap, sobretot perquè
el meu fill ho està sentint des del despatx del portaveu, que
vostès m’hagin acusat amb mentides i falsedats. 

Vostès, com va dir aquell professor meu a la Universitat de
Salamanca: m’han volgut tancar si no ara amb altres
avinenteses, amb la mentida i la falsedat; fins ara no ho han
aconseguit i esper que tampoc no ho aconsegueixin en el futur.

Ja per acabar, si encara tenc alguns minuts, m’agradaria,
encara que sigui abusant del meu sentimentalisme, que reconec
que ho som en excés, tal volta les lletres han influït en això,
però m’agradaria tenir un record per a aquesta casa i per tres
persones que sofreixen, m’és igual per què, però jo som solidari
amb els que sofreixen, i em referesc a la Sra. Munar, al Sr.
Matas i a José Juan Cardona. Trob que és una desgràcia que els
que ens dedicam a la política o els que ens hem dedicat a la
política haguem d’acabar els nostres dies..., amb raó o sense, jo
en això no m’hi fic, només dic que em sap molt de greu perquè
en aquesta casa, on vaig trobar tants d’amics del meu partit i
dels altres, que en això no he tengut mai cap problema, tenc de
tots bon records.

I especialíssimament voldria agrair la confiança que en mi
va tenir a l’home que m’ha ofert el càrrec més important que jo
he tengut a la meva vida, el Sr. Tòfol Soler em va fer -i així
consta al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma- conseller
d’Educació, Cultura i Esports, i que llavors no vaig poder-hi
arribar per un motiu que tots vostès tal vegada recordin, però
no ho vaig ser, malgrat que el Sr. Matas m’ho va tornar oferir,
perquè no vaig estar d’acord amb un procediment que aquí es
va seguir perquè vaig entendre que no era democràtic, i Joana
Vidal i jo vàrem ser els únics que vàrem estar con contra que el
Sr. Matas fos en primera votació president d’aquesta comunitat.

Ja per acabar i contestant al Sr. Portaveu, deman perdó a
tots vostès per si els he pogut ofendre i per si m’he excedit en
els elogis cap a la meva pròpia persona, cosa a la qual m’he vist
obligat davant els atacs que vostès m’han fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Correspon ara al Grup Parlamentari Podem, Sr.
Morrás, li he de comentar que vostè ha consumit els quinze
minuts, per tant, li concedim els dos minuts d’afegit que hem
concedit des que hem començat aquesta comissió.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sr. Presidente. No, no creo que los consuma.
Usted estaba a punto de publicar sus memorias, ¿verdad?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí...

EL SR.MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Las tiene preparadas? ¿No las ha publicado?

EL SR. MARÍ I TUR:

Están en corrección lingüística, saldrán, si Dios quiere,
entre navidad y San José, que es el día del patrón de mi
pueblo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, ¿no tiene nada que ver la devolución de la sentencia de
la Audiencia Provincial al Penal núm. 2 para paralizar esa
publicación?

EL SR. MARÍ I TUR:

La verdad, señor... no entiendo esta postura suya... no sé por
qué, ¿qué tiene que ver?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No..., sí, bueno, porque cuando uno publica sus memorias
a lo mejor está esperando a ver cuál es el resultado para
publicarlas de forma...
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EL SR. MARÍ I TUR:

Mire, si me...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...(...) y cierta porque mire, yo creo que aquí no se han dicho
por parte de estos diputados cosas no ciertas, sino que nos
hemos remitido a sentencias y a autos judiciales, y aquí lo
único que hemos sentido nosotros..., ah, y por cierto, yo no me
he referido a su muerte política, me he referido a que si la
necrópolis, la destrucción de la necrópolis había supuesto su
tumba, su tumba política, que es muy distinto...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... es muy distinto que no su muerte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez..., Sr. Jerez...!

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...es muy distinto, pero lo que no es distinto...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...a parte de los hooligans de la bancada de la derecha otra vez,
que se ponen también con... con movimientos selectivos,
también, depende de quién sea...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...lo que no podemos consentir es un insulto para esta cámara
ensalzando en esta cámara la figura de tres personas
condenadas por corrupción. Quizás le lleve la solidaridad a
también estar pendiente de unas sentencias por delitos contra
el patrimonio y la prevaricación continuada.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Abril, que per a la seva informació aproximadament li manquen
sis minuts i mig.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no, em sobren. Darrera pregunta per enllaçar amb tot el
que li he plantejat anteriorment, Sr. Marí. Vostè diu que sempre
i en tot moment va almanco intentar que la Llei de patrimoni es
complís. Vostè no creu, com a bon coneixedor del tema, que
justament per la quantitat de jaciments arqueològics que hi ha
a un indret com a Eivissa allò adient seria que devora cada
buldòzer i cada excavadora hi hagués un arqueòleg?

EL SR. MARÍ I TUR:

Devora cada...?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per fer complir estrictament la llei.

EL SR. MARÍ I TUR:

Devora...?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Devora cada buldòzer o cada excavadora hi hagués un
arqueòleg, no seria l'adient per fer complir estrictament la Llei
de patrimoni?

EL SR. MARÍ I TUR:

Estic totalment d’acord; que el Govern doni doblers, que és
l’únic problema que hi ha, la manca de diners per poder pagar
els arqueòlegs. Això està en les seves mans.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ara parlarem també d’aquesta qüestió, perquè la Llei de
patrimoni diu que ha de ser la Junta insular de patrimoni que
gestioni l’1% cultural. Vostè sap que hi va haver... o que aquest
tipus d’obres normalment se solen acompanyar d’un 1%
cultural en relació amb totes les inversions que hauria de
gestionar aquesta junta insular de patrimoni. Li consta que en
l’execució de les obres d’Eivissa es donàs o que les
concessionàries posassin a l’abast de l’administració aquest 1%
cultural?

EL SR. MARÍ I TUR:

Em remet al que ha dit aquest matí el Sr. Jover.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Va lluitar vostè perquè aquest 1% cultural arribàs a Eivissa,
per exemple per dedicar-lo a temes com la protecció del
patrimoni?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sempre, sempre, sempre, tota la meva vida, he lluitat perquè
venguessin sous per al patrimoni, ja sigui del Govern, ja sigui
de particulars, ja sigui d’allà on sigui. Per tant la meva lluita ha
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estat contínua, com ho ha de ser la lluita de qualsevol polític
que vulgui ser reivindicatiu. Jo sempre ho he estat i molt.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I no creu que justament perquè era inevitable que es destruís
patrimoni amb unes obres com les carreteres d’Eivissa allò
adient hagués estat que hi hagués hagut aquest 1% damunt la
taula per poder destinar-lo a això?

EL SR. MARÍ I TUR:

No estic d’acord amb vostè quan diu que era inevitable,
perquè es va evitar sempre que es va poder.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, ja dic que com a mínim en alguna cosa s’hi va haver de
passar per damunt; hem parlat abans de Ca na Palleva i
segurament també de més d’un jaciment arqueològic que..., que
s’hi va passar per damunt.

EL SR. MARÍ I TUR:

Malauradament podem demanar què ha passat amb el
castell d’Eivissa i amb les excavacions que es varen fer, o què
està passant en el parc de Vila en aquests moments. Una cosa
és la teoria i l’altra és la pràctica; una cosa és quan s’acusa i
l’altra és quan estam fent feina.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no, no, no és cap acusació. Jo li diré, miri, no hi havia
l’1% per a això però hi havia doblers per a les escultures. Se li
va demanar opinió mai, al seu departament, sobre la colAlocació
de determinades escultures a les rotondes d’Eivissa?

EL SR. MARÍ I TUR:

Miri, no només no se’m va demanar, sinó que vaig estar
molt content que les traguessin, perquè a mi no m’agradaven
mica.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I vostè no troba que, ja que hi havia doblers per a això, no
hagués estat allò adient destinar-los..., si no era l’1% cultural,
pel concepte que fos, que s’hagués destinat a la recuperació de
patrimoni?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. Portaveu, això ho hauria d’haver dit al senyor..., com es
diu?, Jover aquest matí. Si vostè vol dir si jo estic d’acord amb
inversions, ja li diré que sí, tant si són de l’1% com si són del
3% del Sr. Pujol de per allà, Catalunya, m’és igual, que no
tenguin aquest funció, però, o aquests fons, això sí que no, que
sigui 3% o 5% o 50% en benefici de la cultura. Només li puc
dir que en la meva època com a conseller es va multiplicar, no
li diré per quant, el pressupost que es dedicava, segurament
perquè els presidents que vaig tenir em tenien tan avorrit que

quan entrava al seu despatx ja deien: “Joan, el que vulguis
sempre que estigui dins la llei”.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, la qüestió, com ha sentit, supòs que ha sentit també
abans la intervenció de la Sra. Matutes, és que a ella sí que la
varen consultar sobre aquesta qüestió.

EL SR. MARÍ I TUR:

Si ella ha dit que sí, idò molt bé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé. No tenc res més. Moltes gràcies.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon demanar a la portaveu
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, la
Sra. Maria Antònia Sureda, si vol fer ús de la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Com que correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca i al Grup Parlamentari Mixt i
no hi ha en aquests moments cap diputat ni diputada d’aquests
grups, donam la paraula al Grup Parlamentari Socialista, al Sr.
Casanova, al qual hem de manifestar que aproximadament li
resten deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, no utilitzaré tot el temps, perquè
pràcticament les preguntes que volia fer estan quasi totes fetes.
Únicament volia incidir en el tema de l’acceleració de les
obres. Ha quedat constància aquí per diferents compareixents
i també ho posa fins i tot el conveni de colAlaboració, que diu
que aquestes obres són urgents i s’han d’accelerar,
concretament en el conveni de colAlaboració posa “donada la
imperiosa necessitat d’accelerar les actuacions a realitzar...”.
Per tant jo el que li volia demanar és si en aquest procés
d’acceleració de les obres també es va accelerar el procés de
catalogació patrimonial de totes aquelles troballes que anaven
apareixent.

EL SR. MARÍ I TUR:

En primer lloc a mi ningú mai, com he dit abans, no em va
accelerar o em va demanar que acceleràs absolutament res, i
per tant tot el que afecta al patrimoni es va fer d’acord amb la
llei, i està tot documentat i tot arxivat en el Departament
d’Arqueologia del consell insular.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant vostè, quan es va decidir que s’havien de posar en
circulació, en funcionament, els diferents trams de carretera, el
consell insular no va participar en cap moment d’això. És a dir,
en les decisions del consell insular..., ara li pregunto com a
portaveu; com a portaveu del consell insular va fer alguna
actuació per accelerar la posada en funcionament d’aquestes
carreteres, dels darrers trams?

EL SR. MARÍ I TUR:

No em consta ni com a portaveu ni com a conseller. No ho
hauria acceptat, a més, com a conseller, tampoc.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Quan va demanar..., vostè ha dit aquí que va demanar
alguns canvis per fer determinades proteccions d’elements
patrimonials, que els va tractar amb el Sr. Jover; en aquell
moment es va quantificar el cost econòmic que tindrien aquests
canvis?

EL SR. MARÍ I TUR:

No sé si ho varen quantificar ells; jo no, ni m’ho varen dir;
jo només sé que vaig exigir que es fes.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Perquè això es feia després d’haver-se licitat les obres,
perquè era quan ja apareixien.

EL SR. MARÍ I TUR:

Clar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Quan ja apareixien.

EL SR. MARÍ I TUR:

Clar. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant... és que jo el que pregunto és: això ja estava licitat
i vostè ho parlava amb el Sr. Jover, i la meva pregunta és: no
ho parlava amb les empreses constructores?

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No. Les empreses constructores...

EL SR. MARÍ I TUR:

Mai no vaig parlar ni una paraula.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Mai no va parlar amb les empreses constructores.

EL SR. MARÍ I TUR:

La meva relació de les carreteres era amb el Sr. Jover, i si
ell em deia “no tenc sous”, “idò cerca’ls davall les pedres”, i
mai més ben emprada aquesta frase.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, ja que parlava amb el Sr. Jover, jo volia insistir en
el tema de si en algun moment va participar en l’elecció de les
famoses escultures.

EL SR. MARÍ I TUR:

Ja li dic que no, i si hi hagués participat hi hauria estat en
contra.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però se li va consultar com a conseller de Patrimoni que
anirien uns elements escultòrics a les rotondes?

EL SR. MARÍ I TUR:

No, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No en sabia res.

EL SR. MARÍ I TUR:

No. Hauria dit que no, si se m’hagués consultat.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El Sr. Picatoste, que és el que va realitzar les obres, diu,
afirma que va ser en diversos moments a Eivissa per analitzar
l’entorn i informar-se sobre on havien d’anar les obres i
l’entorn. I la meva pregunta és si vostè es va reunir en algun
moment amb el Sr. Picatoste?

EL SR. MARÍ I TUR:

Senyor?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Picatoste, és l’escultor de les obres...

EL SR. MARÍ I TUR:

No tinc el gust de conèixer-lo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè va parlar d’aquest tema amb el Sr. Jover?
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EL SR. MARÍ I TUR:

De les estàtues, de les escultures? No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És a dir, no li va transmetre la seva opinió?

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

En cap moment...

EL SR. MARÍ I TUR:

Tal vegada quan les varen posar, vaig dir que no
m’agradaven. Però no ho sé. Si hagués hagut de dir alguna cosa
hauria dit això, que no m’agradaven.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, no es va fer cap intent de modificar els projectes
abans d’iniciar-se les obres?

EL SR. MARÍ I TUR:

A què es refereix?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Quan s’estava fent la definició de projectes, si el consell
insular va intentar fer determinades actuacions per modificar
els projectes.

EL SR. MARÍ I TUR:

Tan sols, com ja li havia dit abans, quan s’havia de fer i
afectar els molins que ja li he parlat, sí que vaig demanar que
canviés un poquet el traçat i també quan s’havia de salvar el
monument de l’hipocaust. Perquè les dues altres vegades, el
jaciment islàmic i la necròpolis, el que vaig fer, com he dit, va
ser parar les obres i dir-li al Sr. Jover que es paressin i en honor
a la veritat, es varen parar i no es van reprendre fins que els
arqueòlegs van dir que ja havien fet i documentat la seva feina.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No tinc més preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Per acabar aquesta comissió, vull
agrair al Sr. Joan Marí i Tur la seva compareixença.

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