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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I AMB 
CARÀCTER D'URGÈNCIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR DE   MALLORCA DE  DIA  VINT-I-QUATRE 
 DE  GENER DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SIS. 

 
 
 
 
 

A les denou hores i trenta cinc minuts, es reuneix, en 
sessió extraordinària i amb caràcter d'urgència del Ple del 
Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació 
es relacionen: 
 
 

Presidenta: Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 
 

Hbles. Srs. Conseller: Bartomeu Blanquer i Sureda,  
Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margalida Ferrando i Barceló, 
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, José Maria Gonzàlez i Ortea, 
 Andreu Riera i Bennàsar, Maurici Rovira de Alós, María Salom i 
Coll, Joan Verger Pocoví, Guillem Vidal i Bibiloni, Joana Aina 
Vidal i Burguera, Catalina Mercè i Riera, , Andreu Crespí i 
Plaza, Antoni Josep Diéguez i Seguí, Damià Pons i Pons, Francesc 
Quetglas i Rosanes, Maria Teresa Riera i Madurell, Joan Francesc 
Triay i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Catalina Maria Bover 
i Nicolau, Mateu Morro i Marcé, Damià Pons i Pons, Pere Sampol i 
Mas, Antoni Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria 
Margalida Thomas i Andreu 
 

Excusen la seva assistència els Hbles. Srs. Francesc 
Antich Oliver, Carles Felip Cañellas Fons, Maria Rosa Estaras 
Ferragut, Joan Flaquer Riutort, Jaime Matas Palou, José Ramón 
Orta Rotger. 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

1.- Proposta de la Presidència de declaració d'urgència 
del Ple convocat. 
 
 

Abans de començar a debatre l'ordre del dia, la 
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presidenta proposa als consellers la declaració d'urgència 
motivada en la necessitat que la marxa per la pau pugui comptar 
des del primer moment amb el suport del Consell. 
 

S'aprova per assentiment la declaració d'urgència 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

2.- DECLARACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA SOBRE EL 
BURUNDI. 
 

La Presidenta llegeix la següent proposta: 
 

"El Ple del Consell Insular de Mallorca 
 
 

1.- Profundament preocupat 
 

1.1.- pel deteriorament accelerat de la situació 
política i social del Burundi,i d'una manera especial a 
Bujumbura, que fa témer un imminent esclat de violència de 
dimensions regionals incalculables; 

 
1.2.- pel creixent desànim dels demòcrates burundesos 

davant la passivitat de la Comunitat Internacional; 
 

1.3.- pel deteriorament de la situació social en els 
camps de refugiats rwandesos situats sobre tot en el Zaire; 

 
1.4.- per l'expulsió del territori rwandès de 38 ONGs 

per part del nou govern d'aquell país i per les dificultats 
per treballar dels cooperants que hi romanen; 

 
1.5.- per la permanent impunitat dels genocidis de 

Rwanda i dels magnicides del Burundi; 
 
 

2.- Considerant que 
 
   2.1.- la presència de gairebé mig segle de mallorquins 

a Burundi i a Rwanda obliga l'illa de Mallorca; 
 

2.2.- la confiança que qualificats demòcrates del 
Burundi han dipositat en un significatiu grup 
d'Organitzacions No Governamentals mallorquines és un 
repte;  

 
2.3.- la cooperació social de Mallorca amb Burundi, 

reforçada d'una manera especial a partir de la crisi 
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d'octubre del 93 a través de la ONG "Veïns Sense Fronteres" 
i secundada posteriorment per altres ONg's com "Apotecaris 
Solidaris", "Aministia Internacional", "Grup de Drets 
Humans", "Fundació s'Olivar d'Estellencs", "Enginyeria 
Sense Fronteres", "Justícia i Pau" i "Pro-Sud" ha 
esdevingut per a Mallorca un compromís polític i social de 
solidaritat i cooperació; 

 
2.4.- la passivitat de certs responsables polítics 

encarregats de la pau mundial, amb el seu doble llenguatge, 
no prenen les mesusres al seu abast per evitar que es 
cometin genocidis de gran magnitud, reiteradament anunciats 
i denunciats, com són els de Rwanda i Burundi; 

 
 

3.- Aprova la següent resolució: 
 

3.1.- donar suport efectiu a la MARXA A PEU d'ONG's 
MALLORQUINES CAP A GINEBRA PER LA PAU AL BURUNDI I A 
RWANDA: 

 
a.- trametent al Secretari General de la ONU, Boutros 
Boutros Ghali, a la Comissària Europea per a la 
Cooperació, Emma Bonino, i al Director General de la 
UNESCO, Frederic Mayor Zaragoza, les propostes 
adjuntes que les ONG's organitzadores de la MARXA 
pensen també fer-los arribar; 

 
b.- tremetent aquestes propostes al Secretari General 
de l'Organització de la Unitat Africana (OUA); 

  
3.2.- iniciar els tràmits per a l'AGERMANAMENT de 

Mallorca amb els municipis burundesos de Nyabihanga i 
Gishubi; 

 
3.3.- comprometre's, a través del dit agermanament, al 

finançament permanent de projectes de desenvolupament 
sócio-econòmic i d'assistència sanitària per a programes de 
salut." 
 

Es dóna compte de les següents propostes de l'ONG 
mallorquines a qué fa referència el punt 3.1 de la proposta de 
Presidència: 
 

PROPOSTES DE LES ONG's MALLORQUINES A DIVERSES 
INSTÀNCIES INTERNACIONALS  
 
 

"1.- Al Secretari General de la ONU, Sr. Boutros 
Boutros Ghali, exigir-li que: 
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a.- empri tots els mitjans i recursos que té la ONU al 

seu abast perquè s'aturin les matances al Burundi i a 
Rwanda; 

 
b.- garanteixi la presència permanent dels observadors 

internacionals necessaris perquè puguin prevenir el 
conflicte i tenir degudament informada la Comunitat 
Internacional; 

 
c.- no escatimi esforços ni recursos perquè s'acabi 

d'una vegada amb la impunitat, fent que siguin identificats 
els responsables de les matances i siguin posats en mans de 
la justícia;   

 
d.- acceleri la creació del Tribunal International 

Permanent i doni el suport necesari per ajudar a 
reconstruir els sistemes judicials en el Burundi i Rwanda; 

 
e.- doni suport efectiu als esforços als ciutadans 

burundesos sigui la que sigui la seva ètnia o posició 
social perquè puguiin gaudir dels drets civils, polítics, 
socials, econòmics i culturals en base a les elccions 
democràtiques que celebrades el 1993;  

 
e.- garanteixi les condicions de seguretat perquè les 

OIG i les ONG's estrangeres (humanitàries, de 
desenvolupament, de drets humans i altres) puguin quedar al 
país per dificultar com a testimonis presencials que es 
reprodueixin desastres com els que han conegut aquests 
països recentment. 

 
 

2.- A la Comissària Sra. Emma Bonino, en el moment en 
què el seu país, Itàlia, presideix la Unió 
Europea, per 

 
a.- sol⋅licitar que no sigui reduïda la cooperació 

internacional cap a aquest dos països, sinó que sigui 
reconduïda, 

 
- tenint en compte la situació i els problemes dels 
Drets Humans a Rwanda; 

 
- demanant a tots els signants de la Convenció 
Governamental burundesa de setembre 1994 que 
acompleixin els compromissos; 

 
b.- mediï davant els Estats Membres de la U.E. que 

formen part del Consell de Seguretat de la ONU perquè 
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arribin a un consens sobre resolucions per afavorir la pau 
i perquè cap d'ells exerceixi el seu drets a vetar-les; 

 
c.- intervingui davant aquests mateixos Estats perquè 

prenguin les decisions oportunes per garantir: 
 

- en el Burundi la seguretat, el suport i la protecció 
al govern d'unitat nacional sorgit de la Convenció 
Governamental del 94, el qual no té ja al seu abast 
els mitjans suficients per garantir el funcionament de 
les institucions i tampoc, en conseqüència, el 
respecte als drets humans; 

 
- a Rwanda que s'aturin els abusos i les 
desaparicions, es faciliti la labor del Tribunal 
Internacional Penal "ad hoc" i es creïn les condicions 
favorables per al retorn dels refugiats i desplaçats 
als seus turons, baix garanties. 

 
 

3.- Al Director General de la UNESCO, Sr. Frederic 
Mayor Zaragoza, perquè la institució que 
presideix: 

 
a.- posi tots els mitjans al seu abast per garantir a 

Rwanda i a Burundi l'exercici del dret a l'educació i a la 
cultura a totes les ètnies sense cap tipus de 
discriminació; 

 
b.- denunciï les violacions permanents d'aquest dret 

fonamental, sobre tot dins els col⋅legis de secundària i 
dins la Universitat; 

 
b.- posi en marxa programes d'educació per a la pau, 

difusió de la Declaració Universal dels Drets de l'Home i 
l'aplicació del seu contingut, donant suport i afavorint 
dins ambdós països centro-africans el treball de les ONG 
que hi desenvolupen projectes educatius."  

 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Recorda en primer lloc la 
feina continuada duita a terme per part del Consell en matèria 
social i amb l'objectiu fonamental de la solidaritat amb els 
països del tercer món. Recorda que l'instrument de canalitza 
sistemàticament els recursos és el Fons Mallorquí de solidaritat 
i Cooperació que compta amb la participació de nombroses entitats 
tant públiques com privades. Recorda també la voluntat de dedicar 
durant el 96 el 0'7% del pressupost a aquest Fons. 
 

Pel que fa a la solidaritat amb el Burundi, recorda que 
a través d'aquest Fons, el Consell va participar, el 94, en la 
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dotació d'un centre de salut, el 95, en l'adquisició d'un tot 
terreny, i en un projecte de construcció d'un col⋅legi 
d'ensenyament secundari, a més de destinar un metge de la 
plantilla a aquell país. 
 

Fa notar, doncs, que la proposta d'avui significa la 
continuació d'un esforç solidari amb aquests països de l'Àfrica. 
 

Felicita els mallorquins que avui emprenen la marxa, ja 
que constitueixen una prova eloqüent que Mallorca ha estat, és i 
serà solidària. 
 

Manifesta que, tant l'agermanament, com els projectes 
que avui s'acorden es faran a través del Fons Mallorquí de 
Solidaritat. 
 

Desitja als qui emprenen la marxa bona sort i bon camí 
i que la marxa pugui servir perquè els responsables dels 
organismes internacionals recordin les obligacions que tenen amb 
aquests països africans que viuen en la misèria la fam i la 
guerra. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Felicita la presidenta del 
Consell i la Comissió de Govern per haver plantejat aquesta 
sessió extraordinària perquè tots els grups poguessin dur 
endavant aquesta iniciativa solidària amb un poble que pateix una 
difícil situació. 
 

Pensa que la iniciativa ha de permetre a la societat 
mallorquina de tenir més informació sobre la necessitat de la 
solidaritat amb tots els països del tercer món. 
 

Felicita també el conjunt de les ONG que avui emprenen 
aquesta iniciativa  perquè a través d'aquesta marxa els 
organismes internacionals puguin prendre consciència de la 
necessitat de sentir-se implicats en la solució d'aquests 
problemes i acabin amb la situació de silenci informatiu. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Agraeix als marxaires 
l'esforç personal que suposa caminar amb l'únic objectiu de 
sensibilitzar l'opinió publica internacional i pressionar davant 
les autoritats mundials. Avui, continua, considera que és obligat 
reconèixer la gran tasca altruista que des de fa molts d'anys 
duen a terme un bon grup de mallorquins al Burundi i a Rwanda. 
Considera que mai no se'ls podrà agrair la lliçó de solidaritat 
exemplar que donen. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Anuncia el vot afirmatiu 
del seu grup perquè  realment es tracta d'un tragèdia que ningú 
no desitja i que tothom voldria veure superada. 
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Recorda que, com bé ha dit el Sr. Pons, ja durant el 
mandat anterior hi va haver el suport del Consell per a aquell 
país, i avui  es tracta de continuar en aquell sentit amb una 
qüestió molt seriosa i que té una dimensió humana molt important. 
És bo que hi ha hagi una marxa per sensibilitzar l'opinió i, per 
tant, no hi faltarà el suport del seu grup. Es mostra satisfet 
que la iniciativa es canalitzi a través del Fons de Solidaritat 
que és un instrument que va crear el Consell mateix per tramitar 
aquestes actuacions en el tercer món. 
 

Al mateix temps que manifesta el seu suport, vol fer 
avinent que considera que la presidenta ha abusat del Ple 
convocant-lo per a aquesta aprovació, ja que pensa que hi ha 
altres mecanismes més senzills amb el mateix efecte, com ara una 
reunió de la junta de portaveus per prendre la decisió i una 
ratificació en el Ple següent. No calia aquesta parafernalia. 
 

Manifesta el desig que les persones que avui emprendran 
la marxa puguin aconseguir l'objectiu de sensibilitzar els 
organismes internacionals amb el suport solidari de tots els 
grups.    
 

La proposta és tan importat, continua, que hi voten a 
favor i ho fan de tot cor i sincerament. Hi estan plenament 
d'acord en el fons, però no en la forma.  
      
Intervé la presidenta. Recorda que va convocar el Ple responent a 
la petició de les ONG que es varen posar en contacte amb l'equip 
de govern per demanar que el Consell donàs suport a aquesta 
iniciativa. Li hauria agradat poder dir avui que tots els grups 
hi estan d'acord. No pensa que hi hagi ni parafernalia ni 
espectacle convocant un Ple per una qüestió tant seriosa. A més, 
argumenta, que si aquest era el qualificatiu, pensa que s'hauria 
de dir que hi ha ocasions en què la parafernalia és necessària 
per tal d'ajudar la gent a obrir els ulls i a prendre consciència 
d'unes necessitats molt reals. Afirma que li hauria agradat no 
haver de convocar mai un Ple com aquest. Pensa que tots els 
membres del Consell, amb la decisió d'avui, contribueixen a 
conscienciar una mica més el poble de Mallorca amb la situació 
del Burundi i de Rwanda. 
 

A la vista de les opinions expressades pels diversos 
portaveus, la presidenta, considera la proposta aprovada per 
assentiment i aixeca la sessió."   
 

 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. 
President, aixeca la sessió a les denou hores i cinquanta-cinc 
minuts de tot el qual se n'esten la present acta, que jo com a 
Secretari certific, amb el vist-i-plau del l'Hble. Sr. President 
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del Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA   

 


