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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la

sessió d’avui i, en primer lloc, si hi ha substitucions, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miguel Jerez substitueix Miquel

Vidal.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, Margalida Capellà substitueix Bel Busquets.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell substitueix Laura Camargo.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. CANO I JUAN:

Silvia Cano substitueix Andreu Alcover.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1896/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

desenvolupament d'un pla de millora d'infraestructures i

recursos per a les tecnologies de l'aprenentatge i el

coneixement.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. D’acord amb l’article 73.2 del Reglament

del Parlament, atesa la solAlicitud de diversos grups

parlamentaris, proposaria alterar l’ordre del dia de la sessió

d’aquesta comissió en el següent sentit: retiraríem el primer

punt de l’ordre del dia i tractaríem la proposició no de llei del

Grup Popular, relativa als cavalls de Sant Joan, i l’altra

proposta del Grup Popular, relativa a la baixada del bou de

Fornalutx. 

Es pot aprovar per assentiment aquest canvi de l’ordre del

dia?

Començam idò el debat. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 1999/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa als calls i les festes

de Sant Joan de Ciutadella.

A continuació el debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 1999/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular,

relativa als cavalls i festes de Sant Joan de Ciutadella.

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Conseller Antoni Camps, per

un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Vagi per endavant que

estic convençut que tots els que som avui aquí presents de cap

de les maneres volem que les festes de Sant Joan o les festes de

cavalls de qualsevol poble de Menorca, no volem en absolut

que es puguin prohibir o que es puguin..., idò... distorsionar o

es puguin reinterpretar o es puguin manipular i, per tant, partint

d’aquesta base, crec que en aquesta qüestió tots podríem estar-

hi d’acord, però és clar, vàrem presentar dia 15 de febrer una

proposició no de llei, a resultes d’una proposició no de llei

presentada pels grups que donen suport al Govern, una

proposició no de llei que venia a dir en certa manera, la

proposició no de llei era de dia 9 de febrer, es va aprovar dia 9

de febrer, i prohibia o demanava al Govern la modificació de

la llei... exactament la llei..., quina és?..., la Llei 1/1992, de

protecció dels animals, demanava la modificació d’aquesta llei

en el sentit de prohibir qualsevol tipus d’espectacle que pogués

suposar patiment als animals.

És clar, quan parlam de patiment són moltes les

interpretacions que hi pot haver, del que és un patiment, per a

uns el patiment pot ser una cosa i per a uns altres el patiment

pot ser un altra. Tots els temors que es varen aixecar en aquell

moment perquè açò pogués suposar modificar o fins i tot

prohibir les festes dels cavalls de Sant Joan, idò, ens va alertar,

hi va haver molta gent que es va sentir un poc... idò, temorosa

que açò pogués ser possible i arran d’açò vam presentar aquesta

proposició no de llei.

És clar, aquells temors que hi havia en aquell moment, que

alguns podien considerar no fonamentats, doncs es van fer

encara més presents quan vam saber que dia 3 de març es

presentava una proposició de llei, per part també dels partits

que donen suport al Govern, que venien en certa manera a

confirmar la possibilitat que, amb la interpretació estricta

d’aquesta llei, es poguessin prohibir les festes de cavalls de

Menorca.

Jo llegiré només l’article 1, perquè tot i que en certa manera

un dels objectius o el principal objectiu d’aquestes

modificacions és la supressió dels espectacles taurins, el cert és

que allò dels espectacles taurins és un dels punts dels cinc que

hi ha, diríem, de prohibicions.

La primera prohibició parla de... diu: “Amb caràcter

específic es prohibeix, així mateix: a) L’ús d’animals en festes

-coma-, en circs amb animals salvatges i en espectacles en els

quals aquests siguin objecte de mort, tortura, maltractaments,

danys, sofriments o tractaments antinaturals.”

Què vol dir el legislador o què volen dir els grups que

donen suport al Govern que presenten aquesta llei quan parlen

que es prohibeix l’ús d’animals en festes? Sant Joan és una

festa on s’utilitzen cavalls, s’utilitza un be també, quedaria

prohibida aquesta festa? Perquè tal com llegim aquí, que

“queda prohibit l’ús d’animals en festes”, aquestes festes

quedarien prohibides. O què vol dir “tractaments antinaturals”?

És a dir, aquells espectacles en els quals els animals siguin

objecte d’un tractament antinatural també queden prohibits. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601896
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601999
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És antinatural que un be estigui tot un vespre sense menjar,

tot un vespre sense dormir, que durant tot un dia el duguin

damunt les espatlles d’un home i que vagi de casa en casa? Açò

és antinatural o és natural, és un tractament natural?

És antinatural que un cavall dugui un home damunt, li doni

esperonades a les costelles i el faci botar, açò és natural o és

antinatural? Què volen dir els grups que donen suport al

Govern quan parlen de tractaments antinaturals? Què volen dir

els grups que donen suport al Govern quan presenten aquesta

llei i quan parlen que queda prohibit l’ús d’animals en festes?

Jo... és a dir, certament s’obrin moltíssims dubtes. 

De fet, entenem des del nostre grup, que si aquesta llei

queda talment, si la llei queda talment, qualsevol persona

podria denunciar l’Ajuntament de Ciutadella, de Maó, d’Alaior,

podria fins i tot denunciar un cavaller de les festes i el jutge

amb aquesta llei a la mà hauria de prohibir i hauria de

sancionar..., per cert, amb una infracció molt greu, hauria de

sancionar aquell ajuntament o aquell cavaller. Aquesta és la

realitat de la llei que dimarts prendrem en consideració.

Per tant, davant açò, que és una realitat, el text és el que és,

és el que acab de llegir, el text difícilment es pot interpretar

d’una altra manera i, en el cas que es pogués interpretar d’una

altra manera, digui’m de quina manera es pot interpretar. I si hi

ha diverses interpretacions, no seria lògic fer una..., és a dir,

escriure-ho d’una altra manera de forma que hi hagi una única

interpretació?

Pot interpretar un jutge que tal com està es poden prohibir

les festes de Sant Joan i les festes d’altres pobles de Menorca?

Nosaltres creiem que sí.

Per tant, el que demanam a la proposició no de llei que avui

plantejam és que, per una banda, “El Parlament de les Illes

Balears insti el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular

de Menorca i els ajuntaments a mantenir, a defensar, a

reconèixer les festes de Sant Joan de Ciutadella i de la resta

dels municipis de l’illa de Menorca”, açò com a primera

consideració general, i segona, “El Parlament insta que, a

qualsevol proposta de modificació de la Llei 1/1992, de

protecció animal, com la que s’ha presentat i que dimarts es

prendrà en consideració, s’exceptuïn les festes de cavalls tan

pròpies de Menorca.”

Evidentment, des del Partit Popular plantejarem esmenes a

aquesta llei perquè quedi ben clar, quedi contrastadament clar

que aquestes festes queden exemptes de qualsevol tipus

d’aplicació d’aquesta normativa, i esperem que, entre tots,

perquè consider que tots en aquest cas estam d’acord que s’han

de protegir i s’han de defensar aquestes festes, crec que entre

tots, podem fer un text alternatiu o modificar el text actual per

evitar qualsevol tipus d’interpretació que pugui condicionar o

que pugui alterar o que pugui, fins i tot, prohibir aquestes

festes.

Per tant, presentam aquesta proposició no de llei, la

presentam en to constructiu i la presentam sobretot en defensa

d’unes tradicions històriques, les festes de Sant Joan són festes

de l’Edat Mitjana i per tant, crec que mereixen tota la nostra

consideració i crec que tots en aquest sentit hi estam d’acord i

per tant, tots agrairíem que avui hi hagués un suport unànime

d’aquestes festes i que durant la tramitació de la llei que

prendrem en consideració es modifiqui aquesta qüestió per

evitar qualsevol tipus d’ensurt als ciutadellencs i als

menorquins en general. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de fixació de posicions té la

paraula el representant del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, que seria el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, s’ha avançat a la

jugada, no ha pogut esperar dimarts a la presa en consideració

de la proposta de llei; és a dir, aquest debat que vostè vol obrir

ja avui directament, a mi em sembla que dimarts veurem si

aquesta proposta de la llei per a la modificació corresponent de

la Llei de benestar animal que es durà el dimarts, doncs s’obrirà

un període d’alAlegacions, de debat, i per tant, em sembla que

el Partit Popular, igual que la resta de partits que formen part

del Parlament, tendran la possibilitat de presentar qualsevol

esmena, d’obrir el debat, de justificar el posicionament, etc. 

Vostè avui aquí porta, el seu grup parlamentari porta dos

temes que, concretament ocupen un temps que podríem

dedicar-lo a altres proposicions no de llei, a altres iniciatives

que justament dimarts en parlarem. Jo sincerament demanaria

al grup parlamentari que fos una mica més eficient i que no

perdem el temps respecte d’això, perquè pensem i m’imagín

que la resta de portaveus, els quals, a més a més, seran ponents

en la presentació del pròxim dia d’aquesta proposta de llei, ja

justificaran i defensaran la seva posició.

Nosaltres i personalment parlo, he tingut la possibilitat de

treballar a Menorca, he viscut directament els cavalls de

Ciutadella. És una festa i per tant, des de Podem no consideram

en aquest cas com un espectacle amb animals, sinó que és una

festa amb cavalls, bé perfecte, en aquest sentit formen part

d’ells. Però m’imagín que en aquest sentit que el Partit Popular

vingui a aquest Parlament a demanar que ens posicionem

respecte d’això, doncs bé, ho tornem dir Sr. Camps, s’ha

avançat respecte d’això, i no és el moment ara, ja vindran

després els matisos. 

Comentar-li, a més a més, i segurament que la resta de

portaveus ho faran, o alguns d’ells, que en aquesta interpretació

o el document que es presentarà el pròxim dia a tràmit, hi haurà

una petita modificació perquè aquesta lectura que des del seu

partit fan, sincerament volem deixar molt clarament i ho tornem

dir, és a dir, s’obrirà el pròxim dia tot un període d’alAlegacions

per fer les esmenes corresponents i, en aquest cas ja des de la

nostra força i amb la resta de partits que hem presentat aquesta

iniciativa, farem l’autoesmena respecte d’això i no tenim res

més a dir.

És a dir, que és una qüestió que vostè, el seu partit s’ha

avançat a portar un debat que ja el tindrem.

I no tenc res més a dir. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula per deu minuts la Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Respecte d’aquesta proposició no de

llei, referida a la festa dels cavalls de Menorca, jo voldria

manifestar, en primer lloc, el meu desacord que aquesta

proposició es tracti a la Comissió de Cultura. Consideram que

qualsevol qüestió referida als animals hauria d’anar a la

Comissió de Medi Ambient, perquè això es tracta d’una qüestió

de protecció d’animals i aquesta és una matèria que s’hauria de

discutir a la Comissió de Medi Ambient.

En segon lloc, sobre el contingut de la proposició no de llei.

Jo no sé personalment per on es mou el Sr. Camps, on sembla

que hi ha tant de temor i inquietud davant la modificació de la

Llei de protecció animal de 1992. Crec que si el Sr. Camps fos

un diputat seriós i responsable, no aniria atiant focs

innecessaris i ridículs per Menorca. Explicaria el sentit de la

llei i sobretot no faria el ridícul, que és l’únic que no ha de fer

un polític.

La part de la proposició no de llei sobre el be de Sant Joan

no té a veure amb la llei que proposam els grups que vàrem

presentar la proposició de llei, ni tampoc les festes de cavalls.

Perquè si vostè creu que a les festes de cavalls de Menorca es

tortura, es maltracta, es danya o es causen patiments o

tractaments antinaturals als cavalls, com a part o com a objecte

de la festa, amb tots els meus respectes, crec que vostè té un

problema i el seu partit també. Perquè vostè, senzillament, no

s’ha molestat a llegir la llei del 1992, vostè s’ha limitat a llegir

la proposició de llei que vàrem presentar. Ha vist vostè què diu

l’article 4 de la llei del 92, que el Partit Popular en el seu

moment va votar a favor? Article 4: “Amb caràcter específic es

prohibeix, així mateix, -primer punt-, a) l’ús d’animals en festes

o espectacles on aquests puguin ser objecte de mort, tortura,

maltractaments, danys, sofriments, tractaments antinaturals, o

no es pugui ferir la sostenibilitat de l’espectador.” 

Ha llegit vostè els canvis que hi ha..., no, no senzillament

l’únic canvi és, precisament, per evitar la subjectivitat que

vostè diu que hi ha i que nosaltres intentam precisament anar en

contra. És a dir, es manté quasi intacte aquest punt sobre l’ús

d’animals en festes, només es canvia “puguin ser objecte de...”,

per “on siguin objecte de...”. Per eliminar repetesc, aquest punt

de subjectivitat en què vostè ha caigut de quatre grapes Sr.

Camps.

Crec que el Sr. Camps i també el Partit Popular haurien

d’haver retirat aquesta proposició no de llei, perquè si tenien

dubtes, com diu vostè, que deia: què volen dir, què volen dir;

bé, idò ens ho demani abans de fer el ridícul. Crec que

senzillament haurien d’haver retirat aquesta proposició no de

llei, perquè si tenien dubtes arran de la proposició no de llei

debatuda el 9 de febrer, només llegint la proposta de l’article 4,

els seus dubtes haurien d’haver desaparegut tot d’una, o si no,

davant el dubte, demanin.

Mantenir aquesta proposició no de llei i fer-ne un debat

aquí és, per a mi, personalment, no només una pèrdua de temps

per a tot el Parlament, sinó una mostra de la irresponsabilitat

del Sr. Camps en aquest tema. Li agrairia que en tornar a

Ciutadella faci vostè una crida a la calma i ja que hi som, es

prengui un ginet a la nostra salut, que la necessitarem per

aguantar el que queda d’aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Sra.

Sureda ,per deu minuts. Gràcies.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Abans de res

vull deixar tres punts clars que em semblen imprescindibles.

Dia 9 de febrer quan es va dur al plenari del Parlament de les

Illes Balears la proposició no de llei del benestar animal, ja

vàrem dir que des d’El Pi defensam i defensarem sempre el

benestar animal.

També vaig comentar, ho vaig fer jo mateixa, que creiem

totalment en l’autonomia dels ajuntaments per prendre aquests

tipus de decisions, ja que són aquests ajuntaments els que són

prop de la gent i coneixen millor les seves inquietuds i les seves

voluntats. Tot això mentre no hi hagi cap llei que així ho

prohibeixi.

En tercer lloc, també creiem que s’ha anat a l’extrem amb

aquesta proposició no de llei, que, per suposat creiem que s’ha

de vetllar per les nostres festes populars, i des d’El Pi no només

ens agraden, sinó que moltes vegades en gaudim i en vivim

amb entusiasme.

Amb tot això, creiem que és fonamental respectar sempre

les tradicions de la gent, en el sentit de no criminalitzar els

gustos i les aficions populars dels veïnats i veïnades de

Ciutadella, de Fornalutx, o de qualsevol altre lloc. Dimarts es

durà a ple el debat de la modificació de la Llei del benestar

animal i llavors serà quan haurem de debatre aquestes coses i

a partir de llavors. Discutirem les possibles modificacions de la

llei que creiem que són oportunes i també la qüestió dels

cavalls de Ciutadella, o de la baixada del bou de Fornalutx,

perquè ara per ara, com he dit, no hi ha cap llei que ho reguli.

Així que de moment des d’El Pi reivindicam l’autonomia

dels ajuntaments i per mor de la falta de legalització existent,

votarem a favor del primer punt d’aquesta iniciativa.

I en segon lloc, li voldria dir que en el segon punt, el fet de

dur aquesta iniciativa sembla que implica que hi ha un

maltractament cap a l’animal. Per tant, nosaltres en aquest cas

ens abstendríem, a part que no només hi ha aquestes festes a

Menorca, sinó a altres pobles de Mallorca, hi ha altres tipus

d’animals o de festes que hi podríem dur. Si anam a l’extrem,

podríem parlar dels cans a les fires, del be, etc. I per tant,

m’agradaria que poguéssiu separar els dos vots.
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Per acabar vull aprofitar per demanar als grups que van

aprovar la proposició no de llei dia 9 de febrer, que s’asseguin

a parlar amb la gent, amb tota la gent, sentint un parer i els

altres, que els acords són difícils d’aconseguir, però són molt

necessaris. 

També m’agradaria, i per acabar, dir que crec que

començam a ficar-nos..., o la societat es comença a ficar molt

amb el tema de les festes populars, les festes religioses, i crec

que hi hauria d’haver un respecte a aquestes coses i no dur

aldarulls que després duen a crispació i a separació entre la

societat.

Res més a dir. Si es pot fer votació per separat votarem a

favor el primer punt i ens abstendrem al segon. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup pensem

que és molt lamentable veure com sense cap mena d’escrúpol

s’instrumentalitza una festa popular, un sentiment natural, sense

cap mena de fonament, simplement per agranar cap a casa i per

crear discòrdia on no n’hi ha, perquè evidentment les festes de

Ciutadella i les festes de Menorca en general no generen cap

mena de controvèrsia real ni entre les forces polítiques ni entre

la ciutadania.

En aquest context em sembla totalment irresponsable, i crec

que la Sra. Sureda ho explicava d’una forma molt clara: hem

vist molts llocs en què la instrumentalització de les festes i dels

sentiments populars han donat lloc a conflictes que

afortunadament nosaltres, respecte de les nostres festes, no

tenim. D’aquesta manera censuro de forma total aquesta

iniciativa, que em sembla absurda, innecessària i a més a més

una pèrdua de temps, i realment crec que el Partit Popular

hauria de reflexionar molt seriosament sobre aquesta frivolitat.

Evidentment votarem en contra d’aquesta proposició no de

llei perquè aquest tema no s’hauria ni d’haver encetat.

Afortunadament a les festes de Menorca la relació amb els

animals..., els animals són els protagonistes i els animals són els

reis de la festa, i no són en absolut festes que es basin en el

patiment d’aquests animals. Per tant trobo totalment fora de

lloc la proposta del Sr. Camps, i per tant hi votarem en contra,

perquè aquest tema com més prest el tanquem millor. A mi

sincerament aquesta proposició m’ha fet pensar, Sr. Camps,

aquesta proposició i la seva activitat parlamentària, em fan

pensar en una altra tradició de Ciutadella, que no són els

cavalls sinó que són els bujots. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Mixt té la paraula la Sra.

Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gràcies, Sr. President. Des de Ciutadans sí que donarem

suport als dos punts d’aquesta proposició, és a dir, vetllar pel

manteniment de la festa i el reconeixement de les festes de Sant

Joan de Ciutadella i de la resta de municipis de l’illa de

Menorca en què participen els cavalls, tal i com són ara, sense

modificació, i també per la defensa i el reconeixement de les

festes en què els espectacles amb cavalls són protagonistes

essencials d’aquestes, i també perquè s’exceptuïn dins la llei

expressament aquestes festes que es fan a Menorca. 

I crec que la llei que demà es debatrà, o el dimarts, sí que

efectivament és una llei que es pot interpretar de moltes

maneres, de moltes formes. És normal que els senyors de MÉS

o del PSIB diguin que no, que és una llei de la qual no cal

interpretació, però sí que cal interpretació, i crec que és molt

important deixar molt clars aquests aspectes que ja s’estan

debatent, perquè això en un futur pot dur a aquests malentesos,

i crec que si es pot esmenar abans, la llei, que arribin aquests

malentesos en un futur és millor, i crec que sí que està bé

debatre aquests temes, i bé, sí que nosaltres donarem suport a

aquests dos punts, perquè sí pensam que aquesta llei pot dur a

malentesos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Baquero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola, bona tarda a tothom. Dir que aquesta llei pot dur a

malentesos o a males interpretacions és no conèixer les festes

ni els cavalls menorquins, ni la tradició ni la feina que es fa

amb aquests cavalls. Senyor... Si vinguessin, si sabessin el que

és realment és impossible, això és impossible, aquesta

interpretació de la llei d’aquesta manera, no, no es fa a

Menorca.

Vostè ha començat, Sr. Camps, dient que cap de nosaltres

no volem..., que sap, que n’és conscient, que cap de nosaltres

no volem que es treguin aquestes festes, però jo sé que vostè el

que vol és que sembli que nosaltres, els partits d’esquerres, sí

que ho volem. Jo, repassant la seva PNL, i la faré una miqueta

punt per punt, ens diu que s’ha creat cert temor. Aquest cert

temor l’estan impulsant vostès, estan creant confusió i malestar

contra els partits d’esquerra, que som els que aprovem aquesta

llei. També ens diu que la gent està preocupada, perquè ja

s’han ocupat vostès de preocupar-la. Tot i així jo sí que he anat

parlant amb gent de tots els pobles, de les hípiques, de les

associacions, i no tenien ni idea, però ni idea, que estàvem fent

aquesta llei aquí. Quan els ho he explicat, els he hagut

d’explicar després que no, que és mentida, que això és mentida,

això certes persones ho diuen però no, no és veritat, aquesta llei

no va per aquí.

Bé, després diu que és la interpretació literal, el que acabo

de dir ara. Llegeixi la llei. Ja li ho ha explicat la Sra. Capellà la

llei, la primera; després, la segona; i ara ja també li han dit que
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es farà una esmena per aclarir el tema. Però és que serà allí,

serà el dimarts, el moment! Què fa vostè aquí amb una PNL?,

per què no fa una esmena a la llei en comptes de portar-nos

aquí una PNL? Sap què fa?, muntar l’escàndol, com sempre, i

muntar l’escàndol a Menorca és un rotllo, això és un mal rotllo.

Sí, és un mal rotllo; per als menorquins i per a la gent que és

allà, que tot l’any té el cavall i que tot l’any el cuida, ara li diem

que nosaltres aquí al Parlament estem per prohibir-los els

cavalls.

Bé, segueixo. Ens parla del be. Jo estic segura que el be

estaria molt millor a la tanca de ca seva, però el senyor que el

du, el senyor del be..., vostè ha estat senyor del be alguna

vegada? No? Bé, acaba amb les cervicals fetes pols; ell també

estaria millor a ca seva però per a ell és un honor, un orgull

portar-lo, i vostè ho sap millor que jo. Tractem... a sobre al be

se l’indulta, al be se l’indulta; o sigui, el passegem, el netegem,

li posem llacets, tothom el serva, tothom el mira i se l’indulta.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Se’l mengen com a tots, com a tots els bens, ens el mengem,

però a aquest se l’indulta aquell dia, no se’l mata. Bé, l’objecte

de la festa no és matar bens, i menys el be aquest. 

(Rialles)

Bé, és que, clar... I jo crec que el cavall -sí, ara anem al

cavall- segurament té estrès i ho passa..., es posa nerviós, igual

que el genet es posa nerviós; és allí tot el dia..., bé, a les festes

de Ciutadella crec que només fan dues voltes i, l’altra, la fa un

altre cavall, canviant el cavall. Això ho fan a diverses festes,

sobretot quan són molt llargues. Els cavalls són cavalls de bot,

cavalls de raça menorquina, tot l’any genet i cavall entrenen per

botar, tot l’any! Veterinaris..., totes les cures per a aquests

animals, són els reis de les finques i els reis de les festes; no

només els reis de les festes, els pagesos els adoren, aquests

cavalls, i les hípiques també. No cal que els esperonem a les

festes, s’esperonen amb la música, s’esperonen amb la gent i

amb l’esperit de festa. Jo no crec que vostè hagi vist sang al

cavall a les festes, i si l’ha vista denunciï-ho, denunciï-ho,

perquè els protocols ho marquen. No, és que no cal que el

Parlament ho digui, s’ho diuen els mateixos, ho diuen les

normes dels ajuntaments i els protocols de la colcada. És més

fàcil que es facin mal a la pista entrenant que a les festes.

Jo és que vostè suposo que..., bé, m’imagino que ho vol

comparar amb les corridas de toros. Com que nosaltres ens

fiquem amb les corridas de toros idò... Jo ara li vull fer la

diferència entre una corrida de toros i les festes. A mi és que

m’ofèn, i a vostè li hauria d’ofendre molt més fer aquesta

analogia. Els toros és una demostració de força, és un combat

singular entre l’home i la bèstia per demostrar la superioritat de

l’home. Quina manera de demostrar la superioritat de l’home!

El que es demostra un cop més és la nostra misèria. El toro surt

tot sol, allí al mig de la plaça, com a un circ romà, i l’home surt

amb banderilles, espases, bé, i una gernació de gent que

l’anima. L’objectiu d’aquesta festa, de la corrida de toros, és

tan macabre..., és matar el toro, i demostrar la bellesa i la traça

humana matant i escarnint l’animal, queda demostrada la nostra

traça escarnint i matant l’animal. El que passa és que, clar, no

hi ha estètica que valgui sense ètica. A més, és un negoci, els

toros són un negoci, es paga una entrada, els ramaders venen

els seus animals, els promotors de l’espectacle guanyen diners,

els representants dels toreros i els toreros també cobren; al

torero, a part de donar-li diners, també li donen les orejas y el

rabo, no? Fantàstic.

L’únic que perd aquí i de quina manera és el toro. Amb

analogia amb les festes de Menorca, què té a veure? Què té a

veure això amb les festes patronals de Menorca que són una

celebració cívica i religiosa dedicades al patró de cada poble,

per agrair les collites de l’any? És una festa, és disbauxa, és un

moment de gaudi dels pagesos, -ara ja és una mica diferent del

que era a l’Edat Mitjana-, però bé, és un moment després del

dur hivern i de tot el que queda per gaudir de la primavera i de

l’estiu. Aquest és l’objecte de la festa, no és matar cavalls ni

bens, és gaudir de la collita, gaudir de la festa i tenir un

moment de disbauxa. 

Actualment els genets paguen un dineral tot l’any i entrenen

amb ells els seus cavalls perquè els bots siguin bonics, perquè

segueixin la música. Els cavalls de bot de raça menorquina

poden viure fins a vint anys, o sigui, no és com el toro que surt

a la plaça i el maten, no, no, aquests com més anys visquin i

millor estiguin, millor, i ja s’encarreguen els seus amos que

estiguin ben cuidats i alimentats. No és un negoci, els genets no

cobren, únicament se’ls paga en ferrar-los per a les festes, la

resta ho paguen ells de la seva butxaca. 

Ho organitza l’ajuntament de cada poble i tant les normes

dels programes de festes, i ara li llegiré unes recomanacions

generals del programa de festes de Maó: “Heu de tenir respecte

als cavalls i als caixers, no els molesteu, no els faceu mal, no

heu de tocar ni agafar les brides ni estirar la gualdrapa, no tireu

gots ni bòtils en terra, poden provocar relliscades a la gent que

assisteix a la festa així com als cavalls, deixeu pas lliure als

cavalls”. Quin maltractament és aquest? És tot el contrari.

Bé, als... ja m’he perdut, els protocols... ah, sí! això, la

normativa dels ajuntaments. A part dels protocols de la

colcada, els genets tenen uns protocols que se sancionen ells

mateixos si fereixen els seus animals. Jo he vist com un genet

entrava dintre d’un bar, d’un recinte on no hi havia arena, quan

passen els cavalls sempre hi ha d’haver arena perquè aquestes

no rellisquin, i aquest genet va ser sancionat per ells mateixos,

pels genets que conformen la colcada, a l’any següent, bé, a

aquest genet se li va acabar la festa al dia següent i l’any

següent va ser sancionat, no va poder sortir.

Jo no sé per què fa... bé, sí que sé perquè fa vostè aquesta

PNL, ja li han dit perquè la fa, li han dit tots els grups, aquesta

llei és justa amb els animals, però també ho és amb nosaltres,

ens fa millors persones, ens dóna més dignitat humana, no

barregi aquesta llei, no digui aquesta llei és dolenta i que hi ha

perill que es prohibeixin les festes. No, l’objecte de les festes

de Menorca no és matar cavalls ni maltractar-los, el contrari.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Té la paraula per contradiccions el

grup proposant, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És a dir què els costa

reconèixer que s’han equivocat? Què els costa? Almenys el

Grup de Podemos ha tengut l’honradesa de dir que farien una

esmena, que hi farien una esmena perquè el text, efectivament,

es pot interpretar de moltes maneres, per tant, han tengut la

decència de dir, nosaltres farem una esmena. És a dir què els

costa reconèixer, per tant, que aquest text, tal com està, està

malament, què els costa? 

Sra. Baquero, per exemple, per començar, què té a veure els

toros amb els cavalls? Segurament res, per açò els cavalls són

en el punt d), els toros estan en el punt d), i la resta d’animals

estan en el punt a). Els toros ja vénen recollits en un altre punt,

però aquí jo crec que hem de llegir les coses, perquè tota la

història que ens ha contat dels cavalls, em sembla fantàstic,

però si vostè pensa açò no pot aprovar aquesta llei. Aquesta llei

ho diu molt clar, queda específicament prohibit l’ús d’animals

en festes, coma, què vol dir ús d’animals en festes? Què vol

dir...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... -no, no, però allà hi havia una o, allà hi havia una o, ... o

espectacles... tal, tal, tal-, què vol dir l’ús d’animals en festes,

coma? Digui’m-ho, perquè si Sant Joan no és una festa on hi ha

animals, que no empren animals, digui’m què és, i aquí diem

que açò es prohibirà. Escolti, i un jutge llegeix això i la

interpretació que fa automàticament és que s’han de prohibir

aquelles festes.

En circs amb animals salvatges, és a dir, els circs que

tenguin animals salvatges, també queden prohibits; i, i, en

espectacles en els quals aquests siguin objecte de mort, -aquí

evidentment Sant Joana no hi entra-, tortura, -no hi entra-,

maltractaments, -no hi entren-, danys, sofriments o tractaments

antinaturals. Jo aquí, tractaments antinaturals, què vol dir

tractaments antinaturals? És a dir, jo em deman, un jutge, no

nosaltres, nosaltres no hem d’interpretar la llei, el jutge davant

d’una demanda que pugui passar, que pugui succeir, haurà

d’interpretar la llei. És natural que un be estigui un dia sencer

sense dormir, un dia sencer sense menjar, que el duguin a

bescoll durant tot un dia i que tothom el toqui? És un

tractament natural? És un tractament natural que els cavalls

donin bots enmig d’una plaça plena de gent que tothom el toca,

tothom...? bé, si açò és natural, idò bé, és una interpretació que

vostès fan, però no els estranyi que qualque jutge digui que açò

és un tractament antinatural i que, per tant, aquestes festes

s’han de prohibir.

Per tant, aquest article és un autèntic nyap, i açò és fer el

ridícul, el ridícul el fan vostès avui donant suport a una llei que

és un nyap. I el ridícul el fan vostès avui votant en contra de

defensar les festes de Sant Joan i defensar les festes de poble i

les festes d’Es Migjorn i les festes de Maó. Vostès avui fan

autènticament el bujot perquè el bujot el fan vostès avui dient

tot el que han dit. Però a mi em fa molta gràcia, arriba el Sr.

Castells, que ni tan sols... arriba tard, i diu que no havia sentit

la meva intervenció, i ens diu el que ens diu.

En fi, en fi, crec que vostès el que han de fer és llegir, llegir

la llei i llegir i interpretar la llei o posar-se en el lloc d’un jutge

i com interpretaria aquell jutge aquesta llei. I afortunadament,

tenim que Podemos, vaja, sorprenentment els més sensats de

tots, diuen que efectivament aquí es pot donar una altra

interpretació i que, efectivament, estan disposats a fer una

esmena. Idò, enhorabona, enhorabona, enhorabona perquè

aquest ha de ser el punt de partida, el text està mal fet, el text

és interpretable, podria conduir a la prohibició d’unes festes

tradicionals, com les festes de Sant Joan i de la resta de pobles,

i, per tant, fareu una esmena. Nosaltres també farem una

esmena, però que també quedi clar que açò no s’ha de fer

d’aquesta manera. 

En qualsevol cas, en qualsevol cas, ja dic, aquesta PNL, i

també per aclarir algunes qüestions, es va presentar dia 15 de

febrer i la proposició de llei es va presentar dia 3 de març, es a

dir, no és que ens haguem avançat a res. Evidentment, és a dir,

es produeix la PNL que va anar al Ple era dia 9 de febrer, que

es va aprovar, nosaltres fem una PNL advertint d’aquesta

qüestió dia 15 de febrer, que després vostès presentin una

proposició de llei dia 3 de març, evidentment, idò, açò no és

culpa nostra, i que la Mesa admeti aquesta PNL avui, idò,

tampoc no és culpa nostra. Però, el que sí està molt clar és que

tenien por que açò podia passar i, efectivament, la llei que

vostès presentaran dimarts, precisament, augmenta i certifica

tots els temors que teníem. Efectivament, no és que nosaltres

atiem el foc, no és que nosaltres provoquem un foc que crec

que no existeix, no, no, és la llei la que provoca el foc, és la

llei, és l’article 1 d’aquesta llei la que provoca un foc terrible

per a tots els menorquins. 

I vostès, avui, votant el que votaran seran responsables

d’atiar encara més aquest foc. Em sap greu, em sap greu veure

l’entossudiment dels partits que donen suport al Govern,

realment és sorprenent que avui votin en contra del primer punt

sobretot, del segon puc entendre que d’açò òbviament hi haurà

un tràmit i tal i que desprès... bé, però que en el primer punt

votin en contra, que el primer punt votin en contra...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... -vaig acabant-, en el primer punt votin en contra de vetllar

pel manteniment, per la defensa, pel reconeixement de les

festes de Sant Joan i de la resta de municipis, em sembla

vergonyós i avui vostès faran autènticament el ridícul.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, hauria de dir si està... si dóna suport a la

possibilitat de vot... Sí.

Acabat el debat, idò, passam a votar la Proposició no de llei

RGE núm. 1999/16.

Vots a... ho farem per apartats. El punt número 1.



284 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 18 / 14 d'abril de 2016 

 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El número 1 quedaria rebutjat per 6 vots a favor; 7 en

contra.

Passam a votar l’apartat 2.

Vots a favor?

(Remor de veus)

5 vots a favor.

Vots en contra? I 7 en contra.

Idò queda rebutjat... ah!, perdó, i abstencions? 1.

Queda rebutjat idò per 7 vots en contra; 5 a favor; 1

abstenció.

3) Proposició no de llei RGE núm. 2474/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la baixada del

bou de Fornalutx.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 2474/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a la baixada del bou de Fornalutx.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

I abans de continuar amb la meva  intervenció, voldria donar la

benvinguda avui a aquesta sala, a aquesta sessió parlamentària

al batlle del municipi de Fornalutx, Sr. Antoni Aguiló

Amengual, també hi és la tinent de batlle, Magdalena Alonso,

i també, com no pot ser d’altra manera, al president de la

Federació Taurina de les Illes Balears, el Sr. Juan Antonio

Álvarez. I dit això començaré a argumentar els motius del

perquè, perquè sembla que s’hagi de justificar, hem presentat

aquesta proposició no de llei.

Certament es va presentar una proposició no de llei on

s’anunciava ja la presentació d’una llei inspirada en l’abolició

de qualsevol tipus d’espectacle on participassin animals, cosa

que finalment s’ha acabat perpetrant. Nosaltres vàrem presentar

aquesta proposició no de llei abans que aquest text es presentàs

i possiblement avui vostès pensin que l’haguéssim hagut de

retirar i presentar esmenes també al text de la llei, cosa que

també farem, però crec que no, crec que l’important és avui

treure d’aquí un retrat d’aquells grups parlamentari que donen

suport a la tradició, que donen suport a la cultura, que estan a

favor de mantenir els costums i la veu d’un poble, i d’aquells

grups parlamentaris que estan en contra precisament d’això, de

mantenir cultures, tradicions i costums d’un poble i no

qualsevol costum, parl, en particular, del costum de la baixada

del bou de Fornalutx que és una tradició incrustada dins la

cultura popular dels pobles de l’illa de Mallorca.

Doncs bé, crec que l’important avui és això, saber la

manifestació clara dels grups parlamentaris en relació amb

aquesta qüestió. I no la presentam només per saber això, que

possiblement ja ho podem intuir, sinó que ho presentam també

per traslladar a aquesta comissió la voluntat d’un poble, la

voluntat del poble de Fornalutx, el que vol el poble de

Fornalutx, el que desitgen les persones que hi viuen. I què

desitgen precisament? Desitgen que es mantingui la tradició del

bou, una tradició centenària que fa moltíssim de temps que en

aquell poble es practica a les festes, que són o tenen lloc el mes

de setembre.

Vostès sabran que a l’Ajuntament de Fornalutx es va

presentar una moció en aquest sentit i tots i cadascun dels grups

parlamentaris, tots... polítics, tots els grups polítics representats

en aquell consistori varen votar a favor del manteniment

d’aquesta tradició. Per tant, nosaltres el que fem aquí és recollir

aquest sentiment, recollir aquesta voluntat i portar-la al

Parlament de les Illes Balears, però no només portam la

voluntat de l’ajuntament i la corporació unànimement

manifestada en relació amb el manteniment d’aquesta tradició

i d’aquest costum, sinó que també portam aquí la veu -com dic-

del poble de Fornalutx. Si vostès van a Fornalutx i parlen

singularment amb les persones que hi resideixen trobaran que

una majoria aclaparadora està a favor de mantenir aquesta

tradició. 

Per tant, el que s’ha de fer és respectar, escoltar i saber el

que volen les persones abans d’intentar perpetrar segons quines

qüestions que van en contra de la voluntat i la identitat d’un

poble com aquest.

No sé si ho saben vostès, però la baixada del bou de

Fornalutx, segurament que sí, és una tradició històrica,

centenària i no es tracta de res més que la continuació de les

festes amb bous que se celebraven a tota la Serra de

Tramuntana abans de l’any 1992, podríem anomenar Escorca

o la baixada del bou de Sant Bartomeu de Sóller. I la baixada

del bou de Fornalutx es remunta bàsicament, hi ha documents

que diuen que es remunta bàsicament a finals del segle XVII,

era un poble el de Fornalutx on cercaven un bou, el passejaven

pel poble i finalment aquest bou era sacrificat per tal que els

habitants del poble de Fornalutx se’l poguessin menjar. I

aquesta tradició, de finals del segle XVII fins als nostres dies,

es manté absolutament inalterada, qüestió que, possiblement, en

els propers mesos, acabarà, si això no es canvi, essent una

tradició totalment segrestada i extirpada de la identitats i la

cultura d’un poble, com és el poble de Fornalutx.

Unes festes que se celebren el setembre on la gent, la gent

especialment gran, les generacions grans s’emocionen només

de veure passar el bou, on els infants petits esperen que es

produeixi la baixa del bou per veure i sentir i experimentar el

que els seus avantpassats els han contat i on es fa la festa, una

festa de la qual es fan creditors no només el poble de Fornalutx,

sinó moltíssims de pobles que envolten el poble de Fornalutx,

tota la comarca o bona part de la comarca de la Serra de

Tramuntana. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602474


CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 18 / 14 d'abril de 2016 285

 

Veient el text de la llei que vostès avui aquí presenten,

evidentment a un dels seus apartats, si això s’aprova finalment

així, deixarà d’existir el bou de Fornalutx perquè vostès

precisament ho volen. I per tant, nosaltres el que hem fet aquí

no només és traslladar la voluntat de l’Ajuntament de Fornalutx

i la voluntat d’un poble, sinó també la voluntat -com dic i hi

insistesc una vegada més- de mantenir les tradicions d’un

poble, tradicions fortament arrelades.

I miri, i crec que l’important és precisament això, que

vostès escoltin la gent, escoltin les persones, escoltin el poble

de Fornalutx i en funció d’això vostès practiquin, d’acord amb

el que el poble de Fornalutx demana. I insisteix, d’aquí a pocs

dies el podran escoltar, no passin pena, d’aquí a pocs dies hi ha

convocada una manifestació que s’espera que sigui

multitudinària a fi que es mantingui, com dic, aquesta tradició

i reclamar, com dic, el manteniment de la cultura, de la tradició

i dels costums del poble de Fornalutx. 

Esperem que aquesta excepció que demanam en aquest text

sigui possible en el marc de la llei, a nosaltres ens agradaria que

així fos, però en qualsevol cas no saben si això es produirà i

esperam les seves intervencions a fi de saber el seu

posicionament encara que nosaltres, evidentment, ja pensam

quin és.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions, té la

paraula el Grup Parlamentari Podem, té la paraula el Sr.

Picornell..., no, no, el Sr. Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Dimarts serà el Sr. Picornell.

Sr. Jerez, s’acompleix la llei actual de benestar animal, sí o no?

Llegiré textualment el que diu la llei, article 3, està en castellà

i llegeixo textualment: “Artículo 3.2. Se prohibe: a) Torturar,

maltratar e infringir daños, sufrimientos o molestias gratuitas a

los animales.” I el punt c) diu: “El uso de toda suerte de

artilugios destinados a imitar, -limitar, perdón, o impedir la

movilidad de los animales que les produzcan daños o

sufrimientos o que impidan mantener la cabeza en posición

normal”.

El toro de... el bou de Fornalutx acompleix la llei o no? Sí?

A mi em sembla que no, no està agafat per les banyes i...

intenten...?, s’acompleix sincerament? Idò jo crec que no, per

això hi ha la llei i per tant, ja entraríem en una altra qüestió.

La Sra. Baquero, ja a l’anterior iniciativa li ha fet...,

m’agradat moltíssim l’analogia que ha fet sobre els cavalls i las

corridas de toros, avui no és una corrida de toros tal qual, de

bous, sinó que realment és el bou dins d’aquestes festes, però

la nostra posició és molt clara.

I sobretot ens crida molt l’atenció, perquè s’ha oblidat el Sr.

Jerez, m’imagín que ja ha fet la seva exposició, fer que tingui

la consideració perquè el punt 2  insta el Govern, des d’aquest

Parlament s’insta el Govern perquè iniciï els tràmits per

declarar la baixada del bou de Fornalutx com a patrimoni

cultural immaterial de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

Llegiré textualment el que diu o la definició de patrimoni

cultural immaterial, tal vegada no els agrada, però és el que

tenim, llegeixo textualment: “S’entén com els usos,

representacions, expressions, coneixements i tècniques que les

comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguin

com a part integrant del seu patrimoni cultural”.

Des d’aquest punt de vista, suposo que vostès diran, és clar,

la baixada del bou de Fornalutx és una representació o

expressió, però és el que el mateix concepte afegeix:

“juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais

culturals que els són inherents”.

I dins això que s’obliden de llegir i vull pensar que

l’alternativa és encara pitjor, entenc que no estaran pensant a

considerar un bou com a un instrument, un objecte, un

artefacte. Bé, ho deixo aquí perquè facin la seva reflexió

respecte d’això.

I ja per acabar, perquè em sembla que avui i sobretot el

pròxim dia, com ja ho hem comentat anteriorment, tindrem

molts de dies i moments per debatre aquesta modificació de la

llei, és que sembla ser que en el context social en què vivim,

vostès encara no s’han adonat que hi ha una majoria social que

ha entès que el maltractament animal no té cabuda en la nostra

cultura. Però lluny d’això, vostès insisteixen a posar sota l’abric

d’aquesta, tot allò que ja no pot justificar-se ni defensar-se des

de cap punt de vista.

I en aquest marc a nosaltres, com es pot imaginar i ja ho

hem manifestat moltes vegades, no ens trobarem, ho sentim

molt, sabem que a les nostres illes hi ha un patrimoni, una

cultura que s’ha de cuidar i de protegir, però aquí el que avui

vostès vénen a demanar és que es consideri realment que aquest

maltractament animal es mantengui en el temps, perquè és una

tradició i una cultura, quan realment els temps han canviat i hi

ha una majoria que realment veu que aquest tipus de

maltractament no té cabuda a les nostres vides.

I res més. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula la Sra. Capellà, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Abans de tractar la proposició no de

llei sobre el bou de Fornalutx, voldria indicar, encara que no

sigui en aquesta proposició no de llei, que des de MÉS per

Mallorca estam, per descomptat, oberts a millorar el text de la

proposició de llei de modificació de la Llei de protecció

animal, Sr. Camps. De fet, aquesta esmena que ha indicat el Sr.

Aguilera és una esmena que preparam junts els grups i que

estam, li repetesc, oberts a millorar el text, per tal d’assegurar
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i de garantir que no hi hagi aquest temor, ni alarma social que

indicava vostè.

Pel que fa a la proposició no de llei presentada pel Partit

Popular, en relació al bou de Fornalutx, voldria incidir una

vegada més, amb el meu desacord que en aquesta Comissió de

Cultura parlem de bens, cavalls i bous, aquesta jo crec que és

una matèria que s’hauria de tractar a la Comissió de Medi

Ambient i voldria elevar la meva queixa al president de la

comissió, perquè crec que no hauria de ser aquí, de la Mesa de

la comissió.

A veure, des de MÉS per Menorca no estam d’acord a

considerar la festa, la tradició o el costum del correbou com

una expressió cultural, em sap molt de greu, ni tampoc com un

acte fonamental dels costums, tradicions i fins i tot de la

identitat del poble de Fornalutx, com s’indica i es descriu a la

proposició no de llei que s’ha presentat. Entenem que

maltractar un animal, entendre que això sigui un element

identitari, ens resulta com a mínim xocant.

Sobre la prohibició específica dels correbous, perquè la llei

que volem que s’aprovi no va contra el correbou de Fornalutx,

ni contra el poble de Fornalutx, sinó sobre la prohibició en

general dels correbous, la posició de MÉS per Mallorca és la

següent: la Llei 1/1992 és una llei abolicionista, estableix com

a principi la protecció dels animals i indica un seguit de

prohibicions específiques a l’apartat 1 de l’article 4, i després

unes excepcions expresses a les prohibicions, això es pot trobar

a l’apartat 2.

El punt c) indica que s’excepcionen a la prohibició

específica aquelles festes que s’hagin celebrat de manera

ininterrompuda durant 100 anys i sempre que no suposin

tortura, lesions o mort de l’animal. Fa 24 anys des dels partits

que conformen ara MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, és

a dir, el PSM, Entesa i Esquerra de Menorca, ens vàrem oposar

a aquest article i presentàrem una esmena per a l’eliminació. Es

va transaccionar per la redacció actual, amb el benentès que en

qualsevol moment ens reservàvem el dret de modificar la llei i

aquest article en concret, quan ho consideréssim oportú, i en

aquest moment entenem que tenim una majoria per canviar

aquest article.

L’article va ser aprovat per 30 vots contra 24. Entenem que

va ser molt poca la diferència i que després de 24 anys hi ha

hagut un canvi social, un canvi també majoritari en el

Parlament i que el que fem és, senzillament, agafar el sentit

literal del preàmbul. A la llei s’indica textualment que es

planteja com un instrument per augmentar la sensibilitat

colAlectiva balear cap a comportaments més civilitzats i propis

d’una societat moderna. Des de MÉS som de l’opinió que en

aquests 24 anys han canviat molts costums, tradicions i festes

on es maltractaven animals. Aquest ha estat un procés natural

i entenem que no s’han de mantenir excepcions. Si a una

localitat se manté una festa d’aquestes característiques, si

s’aprova la llei en el sentit que hem presentat, no es podran

celebrar aquestes festes, em sap molt de greu. Em sap molt de

greu sincerament perquè per qui gaudeix d’aquesta festa i

també per qui considera que aquesta festa forma part de la

tradició i la cultura del poble. Però també ens sap greu per

l’animal i per això continuarem endavant amb aquesta llei.

Pel que fa al segon punt de la llei, perdonau, de la

proposició no de llei, hi votarem en contra. Consideram que la

declaració del correbou de Fornalutx, o de qualsevol correbou,

no és adient amb la noció que tenim nosaltres de patrimoni

cultural immaterial, que prové de la UNESCO. La UNESCO no

acceptarà mai, ni acceptaria una festa en què es maltractin

animals i els remet a la llista de festes que han estat

considerades patrimoni cultural immaterial. 

Votarem en contra del punt 2. Votarem també en contra del

punt 3, perquè consideram que aquesta llei ja no ha d’incloure

cap excepció. I en qualsevol cas entenem que hi pot haver un

conflicte en matèria competencial pel que fa a les competències

en cultura de l’Estat i de la comunitat autònoma i les

competències també en protecció dels animals entre l’Estat i la

comunitat autònoma, que nosaltres consideram que en aquest

cas la comunitat autònoma té competència per regular aquesta

matèria perquè es tracta de protecció animal i és una

competència exclusiva de la comunitat autònoma.

Votarem a favor del punt 1. Nosaltres consideram que la llei

que proposam entra dins el marc competencial i legislatiu

vigent i per descomptat no consideram que presentem cap llei

que pugui ser considerada inconstitucional o que sigui contrària

al marc competencial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, seré breu

perquè no em vull repetir amb el que he dit abans en relació

amb les festes de Sant Joan de Ciutadella amb els cavalls i el

be, etc. No pens criminalitzar ni els veïnats ni les veïnades de

Fornalutx o dels pobles del voltant perquè sentin i gaudeixin

aquesta festa com a seva. Crec que és clara l’opinió del poble,

i si no la tenim clara la demanam. Sempre sent parlar de

participació ciutadana i que tothom digui el que pensa i el que

troba, i deman que facin el mateix amb els veïnats d’aquest

poble. L’opinió del PSIB de Fornalutx, per exemple, ja la

coneixem, i crec que són també del parer d’escoltar la voluntat

del poble. 

Des d’El Pi ens comprometem a respectar absolutament la

seva decisió i els deixam parlar, però no criminalitzem ningú.

Per això sí que demanaria, el punt 2, votar-lo per separat,

perquè no tenim constància que des de l’ajuntament, des del

municipi hagin iniciat cap tipus de solAlicitud per declarar la

baixada del bou de Fornalutx com a patrimoni cultural.

Igualment hauria de dir que crec que dimarts tendrem temps per

parlar d’aquestes qüestions dins un marc més idoni.

Com s’ha dit a la proposició no de llei anterior, l’objecte

d’aquesta festa tampoc no és matar el bou, com abans no ho era

matar els cavalls ni el be. Pareix que si parlam de bous ja hem
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d’estar-hi en contra, i crec que no és el mateix una correguda de

bous com la baixada del bou de Fornalutx. 

Pel que fa als altres punts, els votarem a favor pel que he

dit, perquè ara em direu: com és que s’ha d’excloure la

prohibició de la baixada del bou?. Per això mateix, perquè

pareix que parlar de bous és igual a maltractament, i no en

tenim constància. Tenim constància que s’ha escurçat el

recorregut, que hi havia unes corones de llorer que es posaven

i ara no es posen, etc., per no maltractar l’animal, i per tant els

altres punts els votarem a favor. He de dir que amb la lectura

que ha fet el Sr. Aguilera..., literal que ha fet, pareix que poden

dur un ca fermat, amb la lectura literal que s’ha fet. Per tant

crec que s’ha d’anar molt alerta amb aquest tipus de

proposicions i no hem d’anar als extrems.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc he de dir que

compartesc la queixa o el parer de la Sra. Capellà, que realment

aquesta no és la comissió adequada per tractar aquest tema, i

després també he de dir que realment és un tema delicat, perquè

tots aquests aspectes que afecten la identitat i que afecten les

tradicions són temes complexos de tractar, en què hi pot haver

fins i tot les persones mateixes que gaudeixen d’aquesta festa

que poden tenir contradiccions respecte dels seus sentiments,

la seva identitat i la seva anàlisi racional.

Crec que les tradicions, bé que la persona d’esquerres crec

que... estic en contra de la petrificació de les tradicions, crec

que, en general... és a dir, recórrer als anys que fa que es fa una

cosa com a argument d’autoritat perquè es continuï fent, bé, és

una dada interessant, però crec que la vitalitat de la cultura està

en la capacitat d’anar adaptant-la a les diverses tradicions al

temps.

Crec que és normal que festes en les quals... festes basades

o en què un element molt important és el patiment dels animals

són festes... bé, diguem, basades en uns estàndards de

sensibilitat i de... compassió, fins i tot diria, d’altres èpoques,

i que es van superant, i l’ideal seria que aquesta festa pogués

anar evolucionant, la Sra. Sureda ha parlat d’uns elements

d’evolució que no coneixia, per tant, m’ha semblat molt

interessant i, des de la nostra perspectiva de respecte i de

considerar el benestar animal un valor a protegir, doncs creiem

que arriba un moment en què la societat ha de fer prevaler

aquests valors respecte de la continuació inalterada de la

tradició, totes les tradicions evolucionen.

Després també he de dir que moltes vegades, no?, que es

parla: tota la vida s’ha fet així; en moltes coses es fa i després

s’investiga, es grata una mica, no dic que sigui aquest el cas,

perquè Déu me’n guard, de pontificar jo sobre les festes de

Fornalutx, perquè no les conec, però sí que d’altres festes que

em són més properes, sí que les conec i hi ha hagut estudis en

què es demostra que moltes vegades el caràcter que agafen les

festes, doncs no són neutres i tenen a veure també amb

elements aliens al que és pròpiament la tradició, que tenen a

veure amb l’equilibri de poder a nivell de la societat, dels

diversos estaments, etc., ara no m’hi vull allargar, però crec que

apelAlar a la tradició i al tota la vida s’ha fet així, em sembla

que és un argument, que com a societat madura, hem de

superar.

Per tots aquests motius, nosaltres creiem que s’ha de tirar

endavant la Llei de protecció del benestar animal, que per a

nosaltres és un valor superior a protegir, i un cop aquesta llei

estigui fet s’ha de veure... a la llum d’aquesta llei, de com quedi

redactada, s’han d’analitzar les diverses manifestacions

culturals que es puguin veure afectades. El Sr. Aguilera crec

que també ha encetat una línia interessant, que és que diu: bé,

és que és probable que fins i tot ara ja algunes festes

incompleixin aquesta llei. Jo no vull entrar a valorar la festa de

Fornalutx perquè no la conec prou, però sí que crec que quan

la societat eleva a rang legal un valor com en aquest cas és el

valor del benestar animal és perquè això s’apliqui i s’apliqui,

diguem, amb tots els seus efectes.

Per això, votaré en contra de la proposició, si es fa votació

separada podria votar a favor del primer punt, perquè em

sembla, diguem, totalment innocu, per dir-ho així, però com a

grup no volem donar suport a res que pugui impugnar el que ja

he dit que per a nosaltres és un valor superior com és el del

benestar animal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari Mixt

té la paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, nosotros antes de decidir mi

votación quiero hacer patente la diferencia que ha habido entre

como se han defendido las fiestas de Sant Juan por los

menorquines, que subirse encima de un caballo, espolearlo y

hacerle mover entre mucha gente no lo consideran maltrato

animal y, sin embargo, hacer bajar un toro por una calle de

pueblo que únicamente lleva unas cuerdas en los pitones para

dirigirlo y cuando llega a su sitio, pues ya está, a eso sí que

todo el mundo se ha puesto en contra. A lo mejor si hubieran

sido del pueblo aquí lo hubieran defendido y hubieran visto que

una fiesta u otra, ni al caballo ni al toro se les hacen lesiones.

Entonces, bueno, nosotros obviamente votaremos a favor

tanto del punto 1 como del punto 3, para que siga esta fiesta de

la baixada del bou porque no consideramos que haya un

maltrato animal.

Queda patente entonces con estas dos proposiciones no de

llei, en cuanto al sentido del voto de los partidos políticos, que

efectivamente esta ley sí que genera ambigüedad y que sí que

genera interpretación, y por eso sí que consideramos importante

que en aquellas fiestas tradicionales donde de verdad no haya
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lesiones al animal, pues sí que quede patente que estas fiestas

en nuestras islas quedan excluidas de esta ley.

Bueno, únicamente decir que sí que votaremos a favor del

punto 1, a favor del punto 3 para que se excluya la prohibición

de la bajada del bou de Fornalutx y nos abstendremos en el

punto 2 porque hasta ahora no se había considerado hacerla

patrimonio cultural inmaterial y bueno, tendríamos que

estudiarlo más a fondo.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Ballester. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Cano, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La PNL que avui debatem, que ha

presentat el Grup Popular, la va presentar fa unes setmanes el

grup de consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca i

també va ser rebutjada. 

Acabam de comentar que dins el tràmit parlamentari

tendrem temps de millorar la llei, acotar les diferents

interpretacions, diferents sentits i negociar per part també...,

presentar PNL per fer esmenes crec que no és el procediment

més correcte.

La llei del 92 va ser una llei molt important per avançar en

la protecció dels animals que viuen a l’entorn humà, però es

varen fer una sèrie d’excepcions que entenem que aquestes

mateixes excepcions són un reconeixement implícit d’aquest

maltractament. Vint-i-quatre anys després el que volem és

introduir més elements de protecció que ja hem comentat.

Sr. Jerez, les identitats dels pobles no són fixes, canvien, es

transformen quan canvien els usos, els costums, la sociologia,

la mentalitat i també les lleis. Afortunadament les lleis tenen

una gran capacitat de transformació social i simbòlica i

incideixen en la vida de les persones i en els costums

transformant pràctiques que per tradició havien estat arrelades.

Normalment diem que la societat, la ciutadania, els

moviments socials solen anar una passa per endavant de les

mateixes lleis; altres vegades són les lleis les que van una passa

més endavant que els hàbits, els usos, costums, tradicions d’una

societat. 

Crec que la nostra proposició de llei té una mica d’aquests

dos sentits, per una banda, reconeix la sensibilitat creixent de

les nostres illes que s’ha recollit en les diferents campanyes i la

recollida de milers de signatures a favor del benestar animal,

així com l’estela de declaracions de moltes institucions que

s’han sumat a aquesta campanya, més de trenta municipis, la

capital de Balears entre els quals i el Consell de Mallorca

també.

Per una altra banda, va una passa per endavant respecte

d’un poble que manifesta les seves reticències a una normativa

de benestar animal alAlegant per a la seva permanència raons

històriques i culturals. Aquestes raons són les que el Partit

Popular esgrimeix per declarar aquesta baixada del bou

patrimoni immaterial.

Fa uns anys hi va haver un debat semblant a Mallorca, a un

poble de Mallorca, Santa Margalida concretament, on es va

modificar la seva festa tradicional de l’amollada d’ànneres per

una amollada de patitos de goma, no sé com es diu aquesta

paraula en... ànneres de goma, al començament, és ver, va

generar una mica de polèmica, però després la festa s’ha

adaptat fins al punt que les noves generacions gaudeixen de la

festa i se sorprenen de la modalitat anterior.

Entrant a valorar concretament les propostes d’acord,

respecte del punt 1 el meu grup està convençut que aquesta llei

que hem presentat i que debatrem entra dins el marc de les

nostres competències, ja ens basam en els articles 148 i 149 de

la Constitució i dels articles 23 i 30 en els seus punts 10, 31, 39

i 46 de l’Estatut d’Autonomia, per tant la primera proposta

d’acord és una obvietat de tòpic i per això votarem a favor.

Front a les nostres competències ha estat el Govern central

del Partit Popular qui ha volgut apuntalar la tauromàquia al

nostre país per una doble via i per la porta de darrere, amb la

Llei 18/2013, per a la regulació de la tauromàquia com a

patrimoni cultural, i la Llei 10/2015, per a la salvaguarda del

patrimoni cultural immaterial, que és una llei ad hoc per

contrarestar les decisions sobiranes de les diferents comunitats

autònomes en matèria de cultura i benestar animal.

Nosaltres defensam que el Parlament balear és sobirà i

competent per modificar la Llei de protecció animal, a partir de

les competències que tenim i avançar cap a paràmetres de

protecció de benestar animal. No hem d’oblidar que la Llei del

1992, com ha comentat abans la Sra. Capellà, ja tenia alguns

aspectes abolicionistes com per exemple la impossibilitat de fer

corregudes de toros en places que no fossin permanents i en

noves places, i només es permet a les construïdes abans del

1992, que és l’any d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Respecte a la proposta d’acord número 2, he de dir que és

contrària a l’esperit de la Llei de protecció animal que nosaltres

volem aprovar.

Em sorprèn aquesta proposta de patrimoni immaterial quan

ni el mateix ajuntament no ha iniciat cap tràmit per instar la

Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca per declarar la

seva festa, festa d’interès cultural. Fent una recerca per les

llistes de patrimoni cultural immaterial i les millors pràctiques

de salvaguarda de la UNESCO, no he trobat ni una sola

pràctica protegida on es maltractin els animals, he trobat

protecció d’arts tradicionals, de festes, de músiques, danses,

rituals, coneixements i tècniques tradicionals, un munter de

coses, però cap pràctica destacada per la UNESCO per

maltractar els animals.

És freqüent pensar que els bòvids de brega si no són ferits

amb els diversos estris que s’utilitzen en les bregues

convencionals no són maltractats i que per tant no sofreixen,

però això no és més que una mera suposició sense el mínim

rigor científic, una mica d’estrès estimula l’organisme i permet
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que aquest aconsegueixi el seu objectiu i torna a la normalitat

quan l’estímul ha cessat, ara bé, quan es manté aquesta tensió

s’entra en el que es coneix com estat de resistència i s’estableix

un estat de desconfort. Si aquest factor no cessa s’arriba a un

estat d’esgotament dels mecanismes de defensa fisiològics amb

l’aparició d’alteracions funcionals i orgàniques.

Hi ha prou evidència científica com per determinar que els

bous pateixen en aquests tipus de festes populars, pateixen

quan es manipulen les seves banyes a les ramaderies, quan són

transportats i quan són utilitzats a les festes per situacions

summament estressants davant les quals arribarà un moment

que els seus mecanismes de defensa neuroendocrins no podran

respondre.

Jo recoman la lectura de l’informe tècnic veterinari realitzat

per l’Associació de Veterinaris, AVATMA, sobre el patiment

dels bòvids emprats a festes populars, concretament dels bous

encordats o amb corda, descriu els diferents tipus de patiment

d’aquests animals. Com més joves més pateixen per la

incapacitat de generar respostes davant dels estímuls

desagradables, durant el transport els bous poden perdre fins a

trenta quilos de pes per la por. La normativa que exigeix fer un

tractament amb les banyes per no fer mal a la gent en alguns

casos mutilen, i això, en si mateix, és un maltractament animal.

Pels estudis d’etologia sabem que els bòvids de lídia són la

raça de boví que té major quantitat de fibres musculars de

contracció ràpida, que significa que aquestes són incapaç de

generar energia a través de l’oxigen, la qual cosa fa que

pateixin enormement quan se’ls sotmet a un exercici físic per

al qual no estan preparats. Hi ha importants lesions musculars

i elevacions de diversos enzims que ens confirmen aquestes

alteracions musculars que coneixem com a miopaties.

A més, sabem que en aquestes situacions els animals

pateixen lactacidèmia o acidosi metabòlica, que és un

paràmetre inequívoc per mesurar el patiment en els bòvids. Es

tracta de l’acumulació de lactat en sang i teixits per la

incapacitat d’utilitzar-lo per generar energia a través del

metabolisme. 

Durant la seva vida en les ramaderies els bous fan poc

exercici físic com a remugants que són, solament passen el 3%

del dia movent-se i quan ho fan rarament recorren llargues

distàncies o corren. Els exercicis que fan de forma quotidiana

requereixen poc oxigen, són anaeròbics. 

No obstant això, en aquestes festes se’ls exigeix un major

rendiment, per la qual cosa l’organisme per intentar suportar-ho

ha de transformar el metabolisme en aeròbic, és a dir, en oxigen

i aquest tipus de canvi no el poden realitzar els bòvids, la qual

cosa es transforma en un inequívoc factor de sofriment, en un

fracàs orgànic. En els exercicis aeròbics, com els que fan els

atletes en llargues distàncies, arriba un moment que s’han

d’utilitzar els greixos per obtenir energia, ara bé, els bòvids

estan incapacitats per fer-ho. 

Aquesta situació és radicalment diferent a nivell fisiològic,

de la que s’ha comentat, dels cavalls de Sant Joan, entrenats

durant un any per enfrontar-se a les carreres durant les festes,

els bòvids senzillament no poden.

Consider que aquests arguments esgrimits a l’informe tècnic

de l’Associació de Veterinaris, AVATMA, contra el

maltractament animal són de prou pes per no declarar aquesta

festa patrimoni immaterial i per tenir-ho present a la nova llei

de protecció animal. 

ApelAlar a raons històriques, sentimentals o a la tradició

sense raonar què comporten aquestes tradicions, que és un

patiment animal únicament i exclusivament amb finalitats

lúdiques, crec que no és un argument de pes. Hi ha moltes

tradicions centenàries que per pressió social o per les pròpies

normatives s’han deixat de fer per considerar-se cruels amb els

animals. Abans he posat l’exemple de Santa Margalida, però

n’hi ha més a Espanya.

Per totes aquestes raons no donarem suport a la proposta del

PP, votant, si se’ns permet, votació separada únicament i

exclusivament a favor del punt número 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Té la paraula per contradiccions el grup

proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

El que s’ha visualitzat en aquesta comissió, les manifestacions

dels distints portaveus eren totalment previsibles, però sí que

s’ha visualitzat una divisió important, una divisió important que

no deixa de ser una divisió que també s’instalAla en la societat

en relació amb el manteniment de les tradicions i les cultures,

com pugui ser també la tradició i la cultura de la baixada del

bou de Fornalutx. Hi ha hagut molts d’elements avui que s’han

posat de manifest i molts de caire estrictament sentimental, i

això és el que en aquest moment viu el poble de Fornalutx, un

sentiment molt arrelat en relació amb la defensa d’una tradició

centenària, que és la baixada del bou de Fornalutx, on es tracta

exclusivament de baixar un bou durant aproximadament vint

minuts d’un cap del poble a l’altre cap del poble sense que

pateixi aquest bou cap tipus de sacrifici, i molt menys trobi la

mort en aquest recorregut.

Per tant, no entenc molt bé per què volen vostès incrustar

dins aquesta llei i dins precisament aquesta el tema del bou de

Fornalutx, com a una qüestió estrictament de protecció animal,

o més bé de maltractament animal. Cosa amb la qual nosaltres

estam absolutament en desacord.

Per tant, aquí s’ha visualitzat una divisió important que,

com dic, insistesc, també existeix a la societat, però no en el

poble de Fornalutx.

Diuen vostès que les tradicions evolucionen, que les coses

canvien i que evidentment les festes i les tradicions també, en

funció d’aquests canvis, acaben transformant-se. No és així en

el poble de Fornalutx, no és així en el poble de Fornalutx. Han

escoltat vostès el poble de Fornalutx? No han escoltat vostès el

poble de Fornalutx, perquè a vostès no els interessa escoltar

allò que a vostès no els va bé. I a vostès no els va bé avui

escoltar el que diu el poble de Fornalutx, vagin a Fornalutx i

escoltin el poble de Fornalutx, i veuran el que precisament els
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diuen, i no només el poble de Fornalutx, sinó tots els pobles

que l’envolten i que senten aquesta tradició com a pròpia. Una

tradició amb identitat pròpia, una tradició centenària que vostès

segrestaran, que eliminaran i que faran desaparèixer de

l’arrelament cultural local de l’illa de Mallorca. I encara a

vostès els semblarà bé i encara a vostès els semblarà polit. 

Diuen vostès que la societat eleva a valor de llei la

protecció animal i per això vostès promouen una llei a fi de

segrestar la festa i la tradició en el poble de Fornalutx. No és la

societat la que eleva a caràcter o rang de llei això, són vostès,

són vostès, són vostès! Són vostès que s’instalAlen en un

pensament únic, únic i d’aquí no els treu ningú. I aquí

s’instalAlen vostès, amb independència del que els digui el

poble de Fornalutx, fan el que els ve en gana. I això és així, i

això és així! Per tant, jo els demanaria, insistesc, que escoltin

el poble de Fornalutx.

I Sra. Cano, escolti els seus a Fornalutx. Vostès saben què

diuen els seus a Fornalutx? Que no es presentaran a les

eleccions. Vostès desapareixeran de Fornalutx. Vostès no hi

seran a Fornalutx, perquè precisament els seus diuen una cosa

allà i vostès diuen una cosa distinta a Ciutat. Per tant, en primer

lloc, convendria que s’escoltàs vostè els seus a Fornalutx, què

diuen els seus, cosa que sembla ser que en aquest precís

moment vostè encara no ha posat en pràctica.

I dit això, no em queda res més sinó confiar a la sort, que la

llei que veurà tramitació en pocs dies, pateixi alteracions,

presentarem nosaltres esmenes, a fi que, com dic, aquestes

tradicions acabin respectant-se, aquesta cultura s’acabi

respectant i el poble de Fornalutx continuï sent la tradició, que

continuï vivint no només el poble de Fornalutx, sinó també tota

la comarca, que, com dic, també la fan com una festa pròpia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Es pot fer vot separat dels punts?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò acabat el debat passam a votar la Proposició no

de llei RGE núm. 2474/16.

Vots favorables al punt número 1?

S’aprova per unanimitat. 

Vots favorables al punt número 2?

4. No?

Vots en contra? Vots en contra, 7.

Abstencions? 2.

Queda rebutjat idò el punt número 2, per 7 vots en contra,

4 a favor i 2 abstencions.

L’apartat número 3 passam a votació.

Vots favorables? 6 favorables.

Vots en contra? Vots en contra 7.

Abstencions? Cap.

Queda rebutjat l’apartat 3 per 7 vots en contra i 6 a favor.

I en conseqüència queda aprovat açò.

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

Gràcies.
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