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1.-
EL SR. PRESIDENT: 

Comen¡;:am aquesta Sessió Extraordinaria per trac
tar com a únic punt de l'Ordre del Dia la InterpeHa
ció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, rela
tiva a la Política Lingüística, que va tenir entrada en 
el Registre General d'aquesta Cambra s01a el número 
665 de l'any 85. 

Secretaria, vol procedír a ferl lectura de la Inter
peHació presentada? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el 

que disposa l'article 142 del Reglament Provisional del 
Parlament, formula al Govern de la Comunitat Auto
noma la següent InterpeHació, per tal que sigui deba
tuda en el PIe de la Cambra. 

Sobre Política Lingüística. 
L'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, en 

els seus articles 10, 21, 13 i 14 fixa la competencia ex
clusiva de la nostra Comunitat Autonoma en el foment 
de la cultura, de la investigació i de l'ensenyanc;a de 
la llengua catalana; aquesta llengua, que l'Estatut de
fineix com a propia de les Illes Balears, constitueix un 
dcls senyals més clarament definidors de la personali
tat i la identitat del nostre rohle, rer aixo mateix el 
procés de normalització lingüística té una importancia 
prioritaria dins de la tasca de recuperació de la nos
tra capacitat c1'autogovern que ha el'impulsar el Govern 
de la Comunitat Autónoma. No obstant aixó, en !loc 
de definir i practicar decididament una política de de
fensa de la nostra !lengua, que asseguri la seva auten
tica instauració com a vehicle de comunicació a tots 
els nivells dins la societat illenca, el Govern es mani
festa de forma contradictoria i confusionista sobre el 
terna lingüístic, i les mesures que adopta són sempre 
innecessariament restrictives. El darrer exemple 
d'aquesta actitud és el projectat Decret d'Ensenya
ment de la Llengua Catalana, que segons les referen
cies que es tenen, en aquest moment, preveu amb ca
racter general que l'assignatura de catala sera optati
va per als alumnes de COU i de tercer curs elel segon 
grau de Formació Professional. Per tots aquests mo
tius, el Grup ParIamentari Socialista presenta la se
güent InterpeHació: 

Quins són e1s objectius generals que s'ha fix:1t el 
Govern en materia de recuperació nOLnalització de 
l'ús de la nostra llengua? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
El Sr. Josep Moll Marques, pel Grup Socialista, té 

la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. MOLL MARQUt::S: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo voldria, 

abans de tot, exposar els motius que ens indueixen a 
presentar aquesta InterpeHació i a presentar·la amb 
caracter d'urgencia, com ho demostra el fet que va
rem demanar un PIe Extraordinari. 

Una altra cosa és que aquest Pie, demanat dia 2 
el'agost. s'hagi hagut de celebrar día 25 de setembre, 
i jo en aquest sentít vull Fer notar Que el Reglament 
permet que el Govern convoqui Sessió Extraordinaria 
ele la Comissió d'Hisenda, practicament, avui per a 
dema. mentre que les accions de control de l'oposició 

-
necessiten, com en aquest cas, quasi dos mesas per ar
ribar a port. Si em perrneten la ironia, cm sembla que 
haurem de modificar aquest Reglament. 

Els socialistes entenem que la recuperació i nor
malització de l'ús de la nostra llengua és una tasca ab
solutament prioritaria, d'importancia decisiva en la 
configuració de la nostra Comunitat illenca, i he de 
reconeixer que pensavem que, en aquest aspecte, tots 
els Grups Parlamentaris aquí representats, tots els Par
tits Polítics aquí representats estavem d'acord, pero 
dissortadament hem hagut de comprovar que persisteix 
la incomprensió manifesta davant aquest fet, per part 
del Govern i deIs partits que li donen suport o, alman
co, el'Alian;a Popular, que sembla que en aquest cas 
esta fent la guerra o la batalla en solitari, jo, almenys, 
no record, en aquests moments, cap manjfestació dig
na de menció en un o altre sentit, ni del Partit Libe
ral ni del Partit Democrata Popular, i, per tant, he de 
suposar que passen olímpicament d'aquest tema. 

És cert que aquesta incomprensió ja ve ele lluny, 
jo he de recordar que a la discussió de l'Estatut d'Au
tonomia ele les nos tres IIles, a la Comissió Institucio
nal, en el Congrés de Diputats, el Diputat Sr. Josep 
Cañellas Fons va dir que «entendemos que el catalán 
no es la lengua propia ele las Islas Baleares», i Abel 
Méltllte~ rrOr(l~aV8 rélrlélr él l'Estatllt de "la lengua de 
las Baleares», pcrque així, dei a, «no estamos prejuz
gando si se trata del catalán, del balear o elel mallor· 
quín». És a dir, en definitiva, una política de posar el 
cap davall 1'ala i que sigui el que vulgui. 

Creim, per tant, que vostes no han tengut mai, des
graciadament, una clara visió del tema de la nostra 
llengua com la tenen, per exemple, els aragonesos. La 
Diputació General d'Aragó, el seu Departament ele Cul
tura i Educació, la nostra Conselleria el'Educació i Cul
tura, ha publicat un llibre titulat «La nostra llengua. 
Gramatica de la Llengua Catalana», perque, com vos· 
tes, sens dubte, saben, a la franja oriental d'Aragó 
també es parla el catala, i la primera lli-r;ó d'aquest 
llibre comenc;a dient el següent, si em permeten la 
cita: «La llengua catalana es parla al nostre país -o 
sigui, a Aragá-- a l'est d'una línia que va aproximada
ment d'Aneto a les Paüls, Ben¡warri, Tamarit, Fraga, 
Maella, i arriba pel sud fins a Aiguaviva». I ara ve l'in
teressant: «Fora del nostre país es parla també a Va
I,encia, Catalunya, a les Illes Balears, a Andorra, al Ros
selló i a la ciutat de l'Alguer, a Cerdenya». Els arago
nesos demostren, per tant, amb aixo que tenen perfec
tament ciar quina Ilengua parlen i que els és bastant 
igual si aquesta llengua, arnés d'una petita franja 
d'Aragó, es parla a tots aquests territoris que he ano
menat. 

Per tant, els precedents que tenim són, certament, 
dolents, pero pensavem que, així com la responsabili
tat de Govern ja ha fet veure de manera diferent de 
com es veia primer altres problemes, als senyors 
d'Aliam;a Popular. també els faria entendre, de mane
ra diferent, aquesta qüesti6. Pero no ha estat així, les 
dec1aracions més recents deIs homes del Govern i del 
Partit d'Alian<;:a Ponular demostren que no és aixÍ. El 
Sr. Cañellas, dia 15 de setembre, encara posa de ma
nifest que ni tan soIs sap que és normalització linruís
tica, quan diu «si por normalización entendemos su 
uso constante, siempre lo ha estado, si por el contra
rio lo consideramos como la utilización de una sola 
IE'11!!u3. no 10 está. v si se toma en el sE'ntido de for
mar una unidad idiomática, tampoco». Jo em tem que 

---
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sigui inútil dir-li al Sr. Cañellas que la normalització 
lingüística no és cap d'aquestes tres coses, perqué la 
seva absurda, des del nostre punt de vista, obsessió, 
que comparteix amb molta de gent del seu partit, que 
hi ha algú, no sabem qui, que mtenta unificar la llen
gua en una sola modalitat, l'incapacita per analitzar 
objectivament una situació que és, en rea!itat, senzillís
sima. Pero, igualment preocupant o encara més, és el 
fet que es manifesti no partidari de la .inclusió obli
gatoria del catala a l'ensenyament, amb un argument 
tan pintoresc com dir que tot allo obligatori és an!Í
patic, manco, no sé si he de dir com és natural, si es 
tracta del castella, perque, diu, és una asslgnatura obli
gatoria a tota Espanya. 1 si aixo ho diu el Sr. Cañe
Has com a President del Govern, el Sr. Vergel', com a 
membre destacat del seu Partit, ja deia, dues setma
lles abans, «a mi modo de ver, la lengua no se ha de 
imponer por la fuerza, sino lentamente, soy partidmio 
de su estudio en EGB y BUP, pero ele una forma vo
luntaria». I per cxemplificar que és elolent intentar 
l'obligatorietat es posa\!a a si mateix, dcia que h avia 
decidit aprenelre a eso-jure catala, pero, el11pipat cla
vant les constants Mocions del PSM, es va el11bossar, 
segons les seves paraules, i ho va deixar anar. Jo he 
ele reconeixer que aques ta és una cUriosa manera ele 
castigar la impertinencÍél eld PSM, que S'.1rOS que amb 
b InteqJcl-bció d':.\\'uj d Sr. Vergel- f::ll-á exten:::j\.'~l, 

tal11bé, al PSOE. 
Pero convendran vostes que davant tals declara

cions i ele la visió, que cree que no tene més r eme i 
. que' qualificar el'infantil, elel tema que aquestes decla
raciol1s impliquen, poca cosa valen els tímiels intents 
de reconver,~ió cultural del Sr. Gilet. La imatge que 
dóna el Govern és el'incoherencia, de desültercs per la 
nostra llengua i, per tant, d'incapacitat per dur enda
vant, ele manera convincent, l'energica actuació que 
exigeix la precaria situació de la nostra llf'ngua, si ver
taderament la volem salvar i dig.nificar. Són senzilla
ment massa factors negatius els que ha patit el cata la 
a les nos tres illes, no sois en els anys de persecució, 
sinó sobretot en els darrers anys d'aquesta persecució, 
quan. la llengua ja estava molt a la defensiva, amb una 
afluencia massiva d'immigrants de parla castellana i 
un increment vertiginós ele la capacitat tccnica deIs 
mitjans ele comunicació, radio i telcvisió sobretot, deIs 
quals la nostra !lengua és exclosa, i a aixa hi hem 
d'afegir, desgraciaelament, i tot s'ha de dir, la conscien
cia nacional, molt feble. deIs illencs que els fa tenir 
una disposició a renunciar, sense massa resistencia o 
sense gens de resistencia, I'ús de la propia !lengua. 

El resulta t és que la situació de les elues llengües 
oficials ele la nostra Comunitat Autanoma és desigual, 
amb una prepotenciél de la !lengua castellana afavori
da constitucionalmen't, omnipresent a la viela ciutada
na. en el carrer i a les institucions. Per arribar a una 
situació d'igl.laltat és necessario en aquest cas, un trac
te desigual, afavorint des elel Govem Autonom la nos
tra !lengua. 1 aixo no és ni anticonstitucional. ni dis
criminatori, i així ha ha reconegut el Tribunal Consti
tucional, estalonant-se en una sentencia del Tribunal 
Europeu deis Drets Humans: Per establir una situació 
d'igualtat, de fet, diu el Tribunal Constitucional. «és 
necessari i leQítim un tractc desigual a favor de la 
llengua en sit~ació ele desavantatg;". 

La situació aquí, pero. quina és? Vos tes no donen 
ja un tracte elesigual a favor elel cata1a. n~ tan soIs 
donen un tracte igual a les dues llengües. Des del mo-

ment que no volen oblrgatorietat de l'ensenyament, 
protegeIXen el castella davant del catala, i, en definiti
va, fomenten la desaparició de la nostra llengua, com 
ho demostren les seves freqüents insinuacions que som 
una comunitat bilingüe. Esta demostrat que el bilin
güisme és la cobertura d'un procés d'assimilació i de 
substitució de la llengua que es traba en inferioritat 
de condicions, i només una normativa adient pot anar 
creant, abans que sigui tard, la igualtat de condicions. 
Pero és que, a més, amb la seva actitud incompleixen 
la seva obligació COl11 a poder público La nostra llen
gua, hem dit, és oficial a la Comunitat Autonoma, i 
una conseqüencia jurídica del fet que la !lengua sigui 
oficial és que els ciutadans no poden allegar incom
prensió de la llengua i, per tant, és obligació deIs po
ders públics posar a l'abast deis ciutadans el necessa
ri nivel! de coneixement de la !lengua oficial per tal 
que quedil1 efectivament garantits els principis de se
guretat jurídica i publicitat de les normes. El fet de 
ser !lengua oficial suposa que el catala és! el vehicle, 
és un vehicle ele comunicació entre els poders públics 
i entre els poelers públics i els ciutadans. Desgraciaela
l11ent, vos tes en el lIenguatge entre poders públics uti
litzen com a vehicle ele comunicació, quasi exclusiva
ment el castella, i aquesta és precisament una de les 
qucixes que nasal tres tenim. P¡-actieament totes les no
tifi cac ions cid Govern al Parlament, excepte les que 
vénen de la Conselleria ele Cultura, es fan en castella, 
sistematicamenL Pero el catala és la lIengua propia 
el'aquesta C0111unitat i, )Jer tant, ha de ser la llengua 
p¡-iorÍlaria, i, com a conseqüencia, un deIs mitjans que 
els poders públics han de posar a I'aba!'-t deIs ciuta
dans és la inclusió ele I'estudi obligatori del catala en 
els plans d'ensenyament. Quan vos tes eliuen que no ha 
de ser obligatori aquest ensenyament, demos tren no 
soIs la seva insensibilitat per la nostra !lengua, sinó 
també que no han reflexionat sobre les obligacions que 
teneo pel fet cl'!1ave¡- assumit la respollsabiljtat de go
yerno 

Esta, a més, demostrat que I'ensenyan<;a volunta
ria o optativa és totalment insuficient per protegir la 
llengua que es troba en inferioritat de conelicions i, 
per aItra banda, un aprenentatge d'una llengua no té 
motivació per als alumnes, pels que l'han d'aprenelre, 
si no se 1i veu la utilitat en el s('u és diari o Per tant, 
aprenclre en catala és l'altra exigencia que hem de pIan
tejar i, com ja va c\ir el Sr. Cañellas a una entrevista 
que vaig tCl1ir oC3sió ele citar, aquí mateix, fa un any 
i migo ell, en aquell moment almanco, d'ensenyar en 
catala no en volia ni sentir parlar, i aquí S1 que esper 
que potser entretant hagi c2.nviat el'opin~ó . En qualse
vol cas, el'aquesta actitud és d'on neixen les deficien
cies elel Decret cl'Ensenyament del catala que han moti
vat les críl"iques generalilzactes de les persones i cer
eles interessats en una autentica política de recobra
ment de la nostra !lengua. Un Decret, per cert, que 
fa més el'un any que estava en gestació i que encara 
ha nascut amb greus eleficiencies, fins i tot formals. 
Jo vull assen\'alar al Sr. Conseller de Cultura que la 
Di sposició Transitoria Segona fa referencia a I'article 
7.1. quan hauria de fel- referencia a l'artiele 5.1, per
que quan es parlava de l'article 7, era a la versió ini
cial del Decret; aquest article 7 s'ha convertit, a la 
versió final, en article 5; i a la Transitoria Tercera 
encara eliu que el catala sera optatiu a tot el segon 
grau de Formació Professional, que era el que preveia 
I'esborrany inicial. i en canvi a l'article 2 limita el ca-
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racter optatiu al tercer curs del segon grau de Forma
ció Professional. De tates maneres s'ha de dir que una 
miqueta sí que l'han millorat a aquest Decret; abans, 
la possibilitat d'aprendre catala era optativa per a 
l'alumnet i per al centre, ara, a la redacció final, és 
optativa només per a l'alumne; pero el caracter opta
tiu a COU i a tercer curs del segon grau de Fomlació 
Professional continua essent una aberració, tant des 
del punt de vista de política de recuperació de la nos
tra !lengua, com des del punt de vista didactic o pe
dagogic. No. té sentir donar opció que els alumnes dei
xin d'estudiar catala, precisament, quan els manca un 
any per anal' a la Universitat on cada vegada més la 
llengua vehicular és el catala.. Per altra banda, el De
cret preveu la possibilitat d'ensenyament en catala, 
pero l'ordre que regula aquesta possibilitat, en lloc 
d'impulsar la seva utilització, posa una ,hic d'entre
bancs adminislratius i d'altra mena que sens duble fa
ran desistir molts de centres o exigira una actitud ener
gica deIs pares o professors que tenguin inleres en 
fer-ne ús. 

Vistes, per tant, tates aquestes consideracions i te
nint en compte que, com ja diuen vos tes mateixos en 
el Prduuoul del Decret, runo tata raó, i, per tant, no 
hauria de ser necessari recordar-ho aquí, vostes, el Go
vern Autonom, tenen la competencia exclusiva en aques
ta materia, he de formular la meya primera pregunta: 
Estan clisposats a modificar el Decret d'Ensenyament 
del Catala que acaben de publicar, introduint l'abliga
tarietat a tots els nivells? 

Pero, evidenLment, la narmalitzacjó no és només 
qüestió de l'ensenyan<;a. Narmalitzar el catala val dir 
fer nDrmal i general el seu ús a tots els ambits de l'ac
tivitat humana i saci.al; per tant, exigeix una acció 
clins la pablació adulta, pcrque és necessari fer veure 
a tats els ciutadans la responsabiJitat que, cDHectiva
ment i individualment, tats tenim per dur endavant la 
tasca de recuperació de la nastra llengua. Exigeix una 
campanya de normalització lingüística, pero una que 
sigui digna d'aquest llam; alIó que vos te!' varen ana
menar campanya de normalitzaci.ó lingüística va ser, 
en definitiva, i a pesar de possibles esfon;;os meritoris, 
una caricatura que es va limitar a posar quatre anun
cis en els mitjans de comunicació, fer quatre reunians 
ele paquíssima transcellc.encia pública a Ajuntaments, 
publicar un fulletó, que lle vist ara mateix i que supos 
que el Sr. Canseller ens repartira a tots els Diputats, 
i paca casa més. Jo crec, hem dit des de sempre, que 
és imprescindible a una eampanya ele normalització 
involucrar els Ajuntaments, els Cansells Insulars i les 
entitats públiques i privades que hi vulgllin coHabo
raro En aquella primera ocasió hi va haver interferen
cies, jo. na vull dir que mal intcncianades. que quedi 
clar, interferencies del Govern que varen frustrar les 
campanyes de narmolitzaci6 deIs Cansells Insulars; fa 
un any llarg, els Cansellers de Cultura deIs Canse lis 
Insulars aquí presents se'n recordaran, hi va haver 
reunions per caordinar les campanyes del Govern i 
deIs Cansells. El Consell ele Mallarca va madificar la 
seva, que era certament ambiciDsa i que, potser, no 
I'hauria pogud8 dur enclavant per manca d'infraes
tructura, pero, en qualsevaI cas, en lloc de coardinar, 
el Gavem el que va fer va ser anuDar; na es varen 
produir en la forma prevista, en qualsevol cas, les 
campanyes de normalització. i aquestes campanyes 
cantinuen essent una necessitat imperiasa. 1 per aixo 
la meva segana pregunta: Estan. clispasats a pragra-

mar i dur a terme una autentica campanya de norma
lització lingüística en coHabaració amb els Consells 
Insulars, Ajuntaments i entitats que hi vulguin parti
cipar? 

Un altre camp essencial en la normalització de la 
llengua és el deIs miljans de comunicaci6 i, en aquest 
sentit, a no ser q ue ens donassin informacio.ns novís
simes, el fracas del Govern ha eslal ab oluL A nosal
tres na ens consta cap acció del Govern generadora 
de la consciencia de la respansabilitat que tenen els 
mitjans de camunicació d'anar augmentant l'ús del 
catala; i na es tracta de comprar e "pai aIs progra
mes de radio o pagines a[s diaris, e t1'3cl'a de gestio
nar que els mateixas mitjans vagin usant cada vega
da més el catala dins la seva programació o redaceió 
normal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Mall, vagi acabant. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí. Si em permet un minut, Sr. President. 
Na soIs ha estat aquesta la sÍtuació, Sil1Ó que alla 

on tenicn possibilitats d'incictencia direcla han actuat 
amb tatal desidia retardant el compliment de compro
missos cancrets. En aquest aspecte hauria de recordar 
el cas de Radio-Cadena, que, a l'espera de resultats 
que puguin tenir les converses que rec,::ntment han 
mantingut amb els seus responsables, sembla que no 
ha pogut posar amb la velocitat que halllia estat pos
sible en marxa el seu programa exc!usiVinnent en ca
tala, perque el conveni entre el Govern de la Comu
nitat Autonoma i Radio-Cadena na ha acabat de fun
cionar perque vost s no han compL rt el;; compromis
sos. Per lanl, la Lel'cera pregunta és: Estan disposats 
a gestionaL- amb e ls responsables de! mitjans de ca
munic8ció un Rugm enL de I'ús del ca(ala i accelerar 
l'establiment de pragrames >en catala de Radio,Ca
dena? 

I finalment, hi ha d'haver una atenció especial a 
la població imn1igrada, una població mancada d'in!:
truments de comprensió del feL cl:Illu ral j lingüi tic 
diferenciat que s'han trabaL a la terra r.lJl. han hagul 
de venir afer feina. És un desconeixcmcnL que impe
deix el respecte a aquest fet i que afavorcix reaccions 
de rebuig per combatre la situació d'inseguretat cul
tural i social en que es traben. Es troben alllats per
que ja no són d'alla i na tenen la passibilitat el'ar
ribar a ser el'aquí. Per aixo la quarta i darrera 
pregunta: Estan elisposats, senyors del Govern, a or
ganitzar classes intensives de cataJa, d'acolliment 
d'alumnes castellano-parlants, i a fel- una campan ya 
específica d'cxplicaeió als immigrants del nastre fet 
cultural i Iingüístic diferenciat a fi de famentar la 
seva eamprensió i respecte i afavarir la integració 
d'aquests ciutadans dins la nostra sacietat? 

Senyors del Govern, només una resposta positiva 
a aquestes quatre preguntes, i una energica actitud 
propulsara del que en elles es proposa els pat salvar 
del retret eluríssim que el gran paeta del "Siau qui 
sou», que també vostes citen amb malt de gust, al
manco, aquest «Siau qui sou», pranunciava quan ca
men<;ava la seva "Oda als javes» amb les famases pa
raules que ja he tengut acasió de recordar a al tres 
tribllnes, i déia: «Fil1s el'una rac;a dreturera i forta 
que unia el seny amb l'ímpetu, na renegueu de vOS-
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tra sang, oprobi pel fill que n'és apostata; per honra 
té esser bord". 

poden estar segurs, senyors del Govern, que els 
socialistes voldríem no tenir ocasió ni motiu de fer
Ias aquesta acusació. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En representació del Govern, té la paraula el Con

seller de Cultura, Sr. Francesc Gilet. 
Sr. Conseller, disposa d'un temps de quinze mi

nutS. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sr. President, jo li pregaria una certa amplitud 

temporal, ja que crec que el tema ho requereix, la 
intervenció del Diputat Sr. Moll ha estat molt exten
sa, i cns trobam davant un PIe amb caracter extraor
dinari, per tant, també demanaria que s':1plicas aques· 
ta cxtraordinarietat ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Compti voste amb aquesta tolerancia comeDci. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies. 
Scnsc C:lp dubtc, un deIs Pl'ülclpals avalltaLgeS 

que ha suposat per a nosaltres la Constiti.!ció del 1978 
ha estat la creació d'un nou model d'Estat, del pas 
d'un Estat foriament centralitzat a un altre basat en 
les Autonomies. Com sostén un deIs principals autors 
del nostre Dret Administratiu, el Sr. Santiago Muñoz 
Machado, el sistema autonomic no es justifica neces
sariament en base a consideracions historiques tradi
cionals o culturals, l'Estat de les Autonomies es jus
tifica, simplement, pel fet de permetre una descentra
lització política i administrativa que acosti al poble 
les instilucions que el governen; ara bé, no hi cap 
dubte que una carrega historica, tradicional i sobre
tot cultural p¡1opia, no tan soIs justifica per si ma
teixa l'Autonomia i permet i :ljuda decisivament a la 
se va consolida ció i al seu arrebment dins el cos so
cial dins el qual s'implanta. El sistema aütonomic, ho 
veim cada dia, ha suposat un extraordinari increment 
de l'activitat cultural a tots els pobles d'Espanya i, 
endemés, un fort impuls social i polític dirigit a la 
recuperació de les essencies, de les arrels del poble, 
és a dir, a la recuperació de la raó de ser com a po
bIes diferenciats clins el conjunt deIs pobles de tot 
l'Estat Espanyol. Aquí, a Balears, són moltes, i molt 
diverses les caracteristigues historiques, socials, polí
tiques, culturals i geografiques que ens donen una 
ieliosincracia periectament diferenciada com a poble, 
pero per damunt totes elles tal vegada s'hagi de si
tuar una en especial, tenim una !lengua propia. Aques
ta llengua, la millor herencia rebuda deIs nostres 
avantpassats, és un element clau de la nostra mane
ra ele ser i de tota la nostra manifestació com a po
ble. AiAí. no ens hem el'estranyar si dic que el tema 
lingüístic ha estat una ele les primeres preocupacions 
del Govern des de la seva presa ele possessió i, sobre
tot, un deIs temes en el qual la Conselleria d'Educa
ció i Cultura hi ha dedicat la maxima atenció. Fruit 
el'aquesta preocupació i d'aquests esfon;.os ha estat 
una política lingüística que el Grup Socialista consi
dera confusa i contradictoria, pero que és clara i de
cidida, com veurem a continuació. 

Tots som perfectament conscients que la llengua 
catalana a Balears ha passat per una ~erie de cir
cumstancies historiques que van des del Decret de 
Nova Planta de Felip V fins l'esdeveniment de la de
mocracia, que no tan sois no han ajudat a la seva 
conservació i enriquiment, sinó que han prodllit una 
situació anormal i greu, una llengua que és parlada 
per la majoria del poble, que ha estat allunyaela deis 
ambits oficials i que ha quedat darament menysva
lorada en comparació a l'altra !lengua, la castellana. 
És ciar, ido, que quan les circumstancies han canviat 
i s'ha passat a un regim democratic, la primera feina 
que han trobat els poders públics ha estat la necessi
tat de recuperar, conservar i enriquir la propia llen
gua que, en el nostre cas, és la !lengua catalana amb 
les seves modalitats insulars. 1 tot aixo es concreta 
en una sola paraula: normalització. Pero, que s'entén 
per normalització? Que entén el Govern per norma
lització? El Govern ha entes des del primer moment 
que fer normalització lingüística era i és prOpICIar 
que la nostra llengua estigui en igualtat de condicions 
que la castellana, que cls ciutadans de les í!les la co
neguin i la utilítzin quan vulguín en un aelequat ni
vell de correcciÓ. Normalitzar no és mai s:nonim d'im
posar, és més bé una acció de tipus integrador que fa 
que els illencs recuperin ['ús COlTecte el'un deIs seus 
iJéns culwrGlis m~s impürtants i que els que no són 
d'aquÍ se sentin motivats per una acció integradora 
que, en !loc ele rebutjar-los, els faci participar de la 
nostra !lengua i de la. nostra cultura, és <1 dir, que es 
facin el'aquí. Entendre de cliferent manera la norma
lització, entendre·b com una imposició és entrar en 
una dinamica peri!losa que pot generar greus diferen
cies i cnfrontaments socials que tendrien lot el carac
ter de polítiques culturals que van estar moIt ele 
moda fa anys i que tots volem superar. 

L'actuació del Govern i de la Conse!leria d'Eeluca
ció i Cultura en aquesta qüestiój ha tengut una serie 
d'eixos basics, que són, primer, la nostra llengua és 
patrimoni de tots, no és, encara que hi ha qui s'ho 
creu, patrimoni d'uns, és patrimoni de tot el poble, 
per clal11unt icleologies i baneleres, i tots l'hem de de
fensar. En una paraula, ['esquerra, que durant molt 
de temps s'ha ensenvorit ele la llengua com una rei
vinelicació exclusivament seva, no té cap títol per fer 
tal cosa, j'únic títol que val en aquesta qüestió és sen
tir-se mallorquí, menorquí, eivisscnc i formenterer, i 
estimar i defensar les nos tres coses. Segon, la !lengua 
ha ele ser un factor d'identificació i d'integració de 
tots els que vivim a Balears i mai no pot ser un ele
ment de divisió; d'aquÍ es desprén que la política lin
piií.sli,a aplicada l1a ele ser moderada, ferma i efica<;, 
pero fu~int ele tota violCncia inteHectual de tipus im
positiu. Si la nostm política lingüística serveix perque 
els illencs se sentin més illencs i els forasters més fo
rasters, hau1'em comes un gran fracaso Aixo és el que 
segurament passaria si es fes la pol1tica lingüística 
de qualque grup de l'oposició, i lament dir-ho així. 
Tercer .. les 1110dalitats insulars són un element impor
tant elel nostre patrimoni cultural que s'ha de prote
¡;rir. Que la llengua catalana és la propia de les IIIes 
BaJears és una cosa que mai no ha discutit el Govem 
ni la Conselleria, i no perque ho digui l'article 3r de 
¡'Estatut d'Autonomia, sinó perque és un fet historie 
i científic que no cal discutir. Ara bé, la Ilengua que 
dugueren a les nostres illes els conquistadors ha es
tat sotmesa a uns fenomens de tot tipus que han p1'o-
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duit en ella determinades variacions o modificacions 
de lexic que, sense rompre la unitat de !'idioma, han 
produit variants fonetiques i de lexic que coneixem 
com a modalitats insulars, el que des de segles deim 
mallorquí, menorquí i eivissenc, i que són una part 
important de la nostra cultura i que s'han de conser
var i protegir, i no més cnlla. 

Quines accions ha empr-es el Govern de cara a 
aquesta normalització? En primer lloc, la creaclO 
d'una Comissió Assessora en Política Lingüística. Cons
cient de la importancia que el fet lingüístic tenia, la 
Conselleria va estudiar, des del primer moment, la 
possibilitat de crear una Comissió que l'assessoras en 
aquests temes. Després d'haver meditat el tema, dia 6 
d'octubre de 1983, el Consell de Govern aprova el De
cret 72/83 pel qual es creava l'esmentada Comissió, 
com a mostra de l'interes que es concedia al tema; 
dia 7 del mes d'octubre, és a dir, el sendema, el Con
seller que ara parla firma un ordre nomenant eIs 
rnembres de la Comissió. Un repas per la Ilista deIs 
nomenats ens deixaJ ben clar que no era una comis
sió restrictiva, restringida ni sectaria; era una Comis
sió integrada per persones de reconeguda rellevancia 
clins el tema lingüístico Una vegada més es demostra 
que la Conselleria tenia i té ben ciar on vol i on vo
lia anar, i que de confusionismes i contraeliccions, Sr. 
Ivloil, res de res. La Comissió va relLaclar un pÚlllel 

avantprojecte de Llei de Normalització que després 
va ser estudiat pels servicis tecnics de la Conselleria 
i que, finalment, ha arribat a aquesta Cambra com 
a Projecte de Llei i que es troba pendent de discus
sió .. 

Campanya per la normalització lingüística. Cons
cient de les necessitats de dur a terme unes accions 
que propiciassin la conscienciació popular, la Con se
lJeria d'Educació i Cultura va preparar una campanya 
de normalització, que encara que més discreta que 
altres dutes a altres indrets d'Espanya, va estar i esta 
d'acord amb les disponibilitats pressupostaries. La 
campanya, es va nomenar un gerent, per cert que va 
rebre, va ser objecte de tractament en el Consell de 
Ministres i d'un recurs d'inconstitucionalita t, aquesta 
campanya, com die, va ten ir dues fases perfectament 
diferenciaeles, una publicitaria, i una ele realitzacions 
puntuals; la fase publicitaria es va dur sota el lema 
general de "Comunicació i convivencia», dins les rea
litzacions concretes cal destacar, en primer lloc, reu
nions amb tots els batles de Mallorca, Menorca i Ei
vissa-Formentera per tal de demanar la seva adhesió 
a la campanya i per tal d'oferir subvencions que la 
Conselleria poelia donar. Es va fer així per la doble 
feina de conscienciar i impulsar. Reciclatge de funcio
naris, amb un exit molt considerable i 'lmb' més pe
ticions per a enguany; actuacions diverses a les esca
les. entenent que la població escolar és el subjecte 
més receptiu de la feina normalitzaclora; edició el'una 
serie de cartells de vocabl1lari dirigits als escolars; 
realització d'un pragrama-concurs radiofonic emes 
per totes les emissores ele B::¡lears i amb participa ció 
de més de 40 centres de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentcra; edició d\m lIibre sobre escriptors de Ba
kars; celició el'un vocabulari basic per él cada nivell 
educatiu; edició de diversos materials audiovisuals; 
actuacions que no són. de cara a la galeria, Sr. Mol!, 
sinó que són actuacions eficaces i concretes. dirigides 
a l'alumnat; edició el'una antologia literaria, esta a 
pun t de sortir al carrer, elel !libre « Per que la nostra 

llengua és viva?», que esta a punt de sortir al carrero 
l'organització del primer encontre d'escriptors novelIs' 
ja realitzat; les subvencions a cliverses entitats i l~ 
impar ti ció a Menorca i a Eivissa de cursos de llen
gua catalana per a adults amb coHaboració de Radio 
ECA i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i el 
Consell Insular de Menorca. A part d'aixo, el suport 
generic; ningú no pot negar que el paper deIs llibres 
és vital de cara a la normalització de la llengua, i 
conscients d'aquest tema varem trem-e el Decret de 
l'anomenat suport generic; les edicions en llengua ca
talana I'any 80 eren de 28 llibres; el 81, de 27; el 82, de 
21, anava baixant; el 83 treim el suport als darrers 
mesas i estabilitzam a 22 les edicions, en subvencio· 
nam tres; el 84, 21 edicions, en subvencionam 16; el 
85, no acabat I'any, n'han editad es 17 edícions, em re
feresc en !lengua catalana, n'hem subvencionat 14, i, 
en paraules del President del gremi de llibreters, 
d'editors en l!engua catalana, que voste coneix, aques
tes edicions, aquest nivel! d'edicions es manté gracies 
al suport generic. 

1 ara passem al tema realment fonamental, I'en
senyament de la llengua catalana, i que també és el 
de més actualilat per la seva proximitat en el temps 
i per la demagogia amb que s'ha tractat per qualque 
grup de I'esquerra; em referesc al Decret el'Ensenya
lUera ue rany 8S. 

COlU vostes saben, el 7 de setembre del 1979, es 
va apravar el Reial Decret 2193/79 pel qual es regula 
la incorporació en el sistema d'ensenvament a les 
Illes Balears de les moclalitats insulars de la lIengua 
catalana i de la cultura a que elóna lIoc; en ·posterio
ritat, es va publicar l'Ordre Ministerial 25 d'octubre, 
posteriorment, l'any 1982, es publica una altra Orclre. 
Seria injust no reconeixer que l'anomenat Decret de 
Bilingüisme va tenir el seu efecte, de 2.000 alumnes 
que estudiaven llengua catalana l'any 78, es va passar 
o s'ha passat a 95.000 actualment. Si d'acas, I'únic 
empero que se li pot posar al Decret de Bilingüisme, 
i crec que tots hi estarem d'acord, és la dificultat bu
roCl-arica del slelg.uiment en el compliment d'aquest· 
Decret. Ara bé, des que va entrar en vigor l'Estatut 
d'Autonomia i es va constituir el Govern, es pot elir 
que el Decret de Bilingüisme i la Comissió Mixta va
ren entrar en una fase d'hibemació progressiva, que 
no era bona ni per a la llengua ni per als aelminis
trats, que veien com I'Aclministració s'havia tornat 
excessivament molesta en aquest tema. En diverses 
oc~as~on~, grups cl'oposició d'aquesta Cambra s'han 
manifestat preocupats en aquest sentit. Ara bé, la 
preocupació no tan soIs era seva, el Govern, sensible 
com sempre a la problematica lingüísticél, va pensar 
qll e el millor era estudiar el tema i veure si procedia 
el canvi de normativa. Endemés, s'ha de tenir en 
comnte que l'article 14 ele l'Estatut el'Autonomia con
fereix a la Comunitat Autonoma la competencia ex
clusiva, encara que. ha remarc, perque és important, 
en harmonía amb els plans d'estudi estatals, que com 
és cIar continuen essent competencia c:<::clusiva del Mi
nisteri d'Educació i Ciencia, vista la seva atenció de 
cara a la llei que es va aprovar en aquest Parlament, 
quant a transferencies en materia d'Educació. Si jun
tam els dos factors, lentitud i progressiu refredament 
de l'actuació ele la Comissió Mixta i la competencia 
exc:1ussiva per part de la Comunitat AutIQnoma amb 
el convenciment nrofund i sincer de poder millorar la 
normativa establerta, vcuran lógic que 18 Conselleria 
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d'Educació i Cultura s'adre~as al Ministeri d'Educa
ció i Ciencia anunciant-li la 110stra intenció de fer un 
altre Decret que regulas l'ensenyament de la llengua, 
al mateix temps, i ho exposavem al Ministeri, la ne
cessitat d'arribar a un conveni pel qual ell posas a 
l'abast de la Conselleria e ls mitjans humans necessa
ris per gar, nlir pI namenl l'aplicació del Den-et. El 
Ministeri d'Educació i Ciencia, que va veure logica la 
postura nostra, va indicar que eH derogaria el Decret 
de nonnativa del 79 i que estava disposat a negociar 
un convenio A partir d'aquells moments es va comen
<;ar a redactar un avanLprojecle de Decret que fos 
progressiu respecte del que tenícm, i que tenguéssim 
la seguretat que no seria automilticament r corregul 
davant el Tribunal Conso ucional; un vegacla f t, es 
va poder dur el Projecle al ConseIl de Govern, el qual 
el va aprovar, i ara, després de· publicar-lo, ha entrat 
en vigor. 

Quins són els caires més destacables del nou De
cret? En la meya opinió hi ha una característica, Se 
Moll, fonamental: El nou Decret és una passa enela
vant en el caIIÚ marcat pel Govern per tal d'aconse
guir un efica<; ensenyament de la nostra !lengua en 
el sistema educaliu. Així, es mantenen el mateix nivell 
cl'ensenyament ele la llengua a EGB, BUP i Formació 
Professional al temps que, per primera vegada, s'obri 
la poda a una íncurpon.lc:iú de la !lengua calalai1a a 
COU i al tercer curs de Formació Professional, segon 
grau, amb caracter optatiu; i convendria ara recordar 
que la Comissió Mixta fa dos anys es va e1irigir al Mi
nisteri d'Educació i Ci,encia demanant la incorpora ció 
del cata la a COU, la resposta no la sabrem mai per
que no ens varen contestar, pero sí sabem que la in
corporaClo no es va produir. Es recone~x també, en 
el Decret, la possibilitat d'impartició de programes 
en lIengua catalana, i es fa més, es dóna una passa 
més enIla, i es diu que la Conselleria afavorira la im
plantació de e1etenninats programes en catala; aixi:> 
no s'havia fet mai, s'ha canviat una actitud passiva 
per una altra activa i impulsadora; es parla per pri
mera vegada de la possibilitat d'e.'(perimeni.aci6 de 
programes en llengua catalana, tampoc no s 'havia ten
gut mai aquesta possibilitat; es reconeix el lx:gim 
d'exempcions, em permetran que no entri dins aquest 
tema, ens estam referint al 0'5 % d'estudiants de llen
gua catalana que queden exempcionats a 95.000; esta
bleix també el Decret la competencia per tal d'apro
val' els llibres de text i material e1idactic de llengua 
catalana, així com les revis ions en aquesta llengua 
d'altres assignatures. Veim, per tant, que es preveuen 
els mecanismes oportuns ele defensa de la llengua, 
afegint, endemés, l'exist~ncia el'una Comissió As .s~ s~o

ra de caracter tecnic. També reconeix la capacita t de 
la Conselleria per fixar requisits que han ele reunir 
els que han d'impartir les ensenyances que regulen, ¡, 
final ment, consagra l'existencia deIs cursos de reci
cJatge per' al professorat amb la qual co~,a es garan
teix la formació ielonia i actuaIítzaela deIs mateixos. 
Aqucst és en síntesi el contengut del Decret, és ad, 
mi ssible que no sigui un Decret al gust de tots, que 
hi hagi persones que volelrien fer-Jo e1'una altra ma
nera, aixo és r esnectable, p ero el que resulta curiós 
és que hi hagi persones que des del primer moment, 
i fins i tot sense coneixer el contengl.lt del Decret, 
perque estan disconformes amb unes notícies que han 
rebut, s'ha.!2:in dedicat a mostrar-lo i a criticar-lo en la 
seva totalitat, scnse voler reconeixer que hi ha molts 

d'aspectes posltms. En conjunt és un bon Decret, am
pIe, flexible al servid de la llengua i de la societat i 
no al d'interessos sectaris, com d'altres voldrien. 

Ens podríem referir ara a tot el que fa referen
cia al conveni amb el Ministeri d'Educació i Ciencia, 
avui a l'Ordre del Día de la Comissió delegada, i que 
esperam firmar, si el Ministre aixi ens ho diu, dia 1 
d'octubre próximo El deixarem de banda ja que vos
te no l'ba mencionat. Pero crec que hi ha temes im
portants, com per exemple la creació de 50 professors 
extra-quota, que és un tema molt important per al 
sector del professorat. 

Es demana quines són les metes de la política 
lingüística del Govern. Fins ara el repas ele tot el 
que tenim, de tot. el que tenim fet, s'ha dit implíci
tament, pero no esta de més que vegeu, com un re
swn de la meva intervenció, de forma explícita, qui
nes són. Pretenim reali tzar una política progressista 
i de caracter integrador; aixo vol clir que em raLific 
en el que he e1it abans, quan parlava de normalitza
ció: La nostra !lengua, patrimoni de tots, ha d'asso
lir el papel' que Ji corres pon, és a dir, es tracta de 
facilitar als ciutadans els mitjans neces~aris per tal 
que puguin coneixer i ul:ilitzar la llengua catalana 
élmb correcció, de fomentar la seva utilització él. nÍ
vell públic i oficial i el'identificar la presencia ele la 
1! \:ngua ca taIJ.u:.l en c ls \"chiclcs cultur~ls Inés ilnpor
tants com són els !libres i els mitjans de comunica
ció. Pero tot aixo ha d'anar acompanyat d'una ten
de ncia integradora, que eviti tot tipus de crispació 
dins . el cos social- i que tengui com a meta que els 
no catalano-parlants se sentin cada vegac!a més prop 
el'aquesta Ilengua; per aixo, una vegada aprovada la 
Llei de Norm;:llització Lingüística, la ConseIleria e1'Edu
cació i Cultura elaborara un pla específic pels emi
granls que no parlen la nostra llengua i dins els pro
grames de lIengua catalana a les escoles es contem
plaran actuacions específiques dirigides a aquests 
alumnes. 

E L SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vagi acabant . 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo, Sr. Moll, lament 

enormement, encara que em sorpren que voste es 
preocupas el mes d'agost e1'unes declaracions elel nos
tre Molt Honorable President Cafiellas i el Sr. Dipu
tat Vergel', que es varen produir el mes ele setembre, 
pcnJ Ji he de dir que jo les he llegieles i, com a Con
seller d'Educació i Cultura no m'han fet gens de mal 
rlins h . política C]11C pretén i que Ji he explicat que 
clu aquesta Conselleria, perque es_ tI-acta, qmll1t al 
tema e1el Sr. Vergel', de qüestions' cl'ordre personal, 
ten Ínt 1110lt present que el Sr. Vergel' no forma part 
del Govcrn ni, per tant, assisteix a les reunions e1el 
ConscIl de Govem, alla on s'aprova la normativa. Jo 
li he de dir una altra cosa més, amb tOt5 els meus 
respectes, i "oste sap que els hi tenc, i sense cap cas
ta el'acritud, els governs governen des del Butlletí Ofi
ci<J1. sigui de la Comunitat Autónoma, sigui de l'Es
to.t; si nosaltres , ciutadans del poble de l'Estat Espa
m'ol ens haglléssim de fixar com gover!la el Govem 
Central, i ho e1ic sense cap casta d'acritud , creuríem 
que ens esta governant des de "Hola», eles ele "La Re
vista» o eles de "Diez Minutos»; per tant, voste es 
fixi en les actuacions govemamentals, en el que surt 
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en el Butlletí de la Comunitat Autónoma, i deixi estar 
les manifestacions personals del mateix ConselIer o 
d'una altra persona que pugui fer als diaris, que són 
lliures de fer-ho, gracies a la llibertat d'expressió. 

10 acabaré i li manifestaré, Sr. Moll, que voste 
ha conegut la gestació del Decret, voste sap que és 
un bon Decret, 1'ha conegut des del comen<,:ament i 
ho ha demostrat aquí, fent referencies a altres pro
jectes; voste sap que el Director General de Coordi
nació i Alta Inspecció, anlic Director General d'Uni
versitats de la Generalitat de Valencia i, per tant, no 
hem de creUl-e que anti-autonomista, sinó pro-autono
mista, també l'ha qualificat com un bon Decret, que 
la seva bondat es troba tant en el seu contengut com 
a la seva adequació a una situació educativa i jurídi
ca. Entenc que aquest Pie Extraordinari per a voste 
era necessari, ja que havia d'intentar salvar W1a cer
ta area de responsabililat ideologica davant el seu 
electorat, pero no més. Li reiter la meva petició pri
vada que actui amb seny, que se 'n te mi perfeclament 
que estam actuant en un terreny summament peri
llós, davant les justes postures de defensa competen
cial del MEC, sabem que el MEC accepta plenament 
el contengut de l'actual Decret, i no desitjaríem, de 
cap de les maneres, que una modificació del: Decret 
harmonitzat, li record j'ar'lic1e 14 de l'Estatut d'Au
tonomia, pl·U\·ocas, scnsc clcsitj::1r-ho aquest Con::rn ni 
cree que tal vegada voste mateix, un recurs d'incons
titucionalitat que, atesa la derogació del Decret del 
79, establiria la creació d'una !lacuna legal a un tema 
tan important per al nostre poble, com tS el coneixe
ment de la nostra estimada !lengua, mitjan<;:ant 1'en
senyament de la mateixa. Aquesta cridada a la sen
satesa li reiter, Sr. Moll, no pretengui governar des 
de l'oposició, critíqui el que sigui criticable, fiscalitzi 
el que entengui que ha de fiscalitzar, controli la ges
tació pública del Govern, pero no pretengui governar, 
repetesc, des del seu escó. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRE SIDENT: 
Moltes gr acies, Sr. Conselle r. 
S r. 10sep Moll , vo l rep licar? 
Disposa, Sr. Diput::1t, d 'Wl tem ps de cinc minu ts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. Gilet, a pesar 

que abans de tot he de constatar que no m'ha con
testat, a una sí, crec, pero a les altres tres preguntes, 
en qualsevol cas, no m'ha contestat. 

10 vull fer una serie de puntualitzacíons al que 
voste ha dit, perque cree que són necessaries. La pri
mera ele totes és un::1 pregunta que crec que s'imposa 
després del que voste h::1 dit; jo he demanat com vo
len fer crem-e al poble que tenen una política clara 
cle recuperació de la nostra !lengua si tls seus diri
gents més destacats, si no hi vol comptar el Sr. Ver
ger, aixo és problema d'AP. pero el Sr. Cañe!las, crec 
que sí que ho és, diuen, per exemple, que no ha de 
ser obligatori l'ensenyament del catala a les escoles, 
que consideren que tot el que és obligatori es fa anti
pátic, i que supos que la proxima passa sera que su
primirem les matematiques com a obligatories, la fí
sica com a obligatória, etc .. .. , perque aixo les fa an
tipatiques. D'aquesta manera no es pot convencer 
ningú que es vol fer una política seriosa, ni de recupe
ració ele la !lengua ni ele cap altra cosa. Per tant, la 

meya pregunta és clara. Vos tes m'han de dir: Es ne
cessaria o no és necessaria per a vostes l'obligatorie_ 
tat de l'ensenyanc,:a elel catala per normalitzar la llen
gua? Creuen vos tes que es pot normalitzar la !lengua 
sense aquesta obligatorietat? Perque si vostes creuen 
aixo, tot el que voste ens ha contat elesprés, ja no ser
veix per a res. 

Ens deia que l'esquerra pretenia haver fet una rei
vindicació exclusiva de la !lengua; jo li he ele dir que 
aixó no era pel gust de l'esquerra, era perque la dre
ta se'n despreocupava totalment, i se'n despreocupa 
totalment, encara ara. Voste comen<;:a a ser una exep
ció, pero és l'excepció. Per tant, que quedi ben clar 
que l'esquerra no volía acaparar aquest tema, ho feia 
perque la dreta no se'n preocupava. A Catalwlya sí 
que se'n preocupa, i a Catalunya, la dreta, elreta dre
ta, endemés, i per aixo AP no pinta res alla perque 
En Pujol ja els roba l'espai polític, fa una política 
molt més energica i molt més agl-essiva de normalil
zació lingüística que la que voste aquí pmposa, i alla 
no hi ha hagut crispacions, sinó tot el contrari, alta 
hi ha hagut una manifestació repetida i reiterada, i 
constatada conlÍnuament en enquestes, que la pobla
ció immigrant vol que els seus fiUs aprenguin catala, 
cosa que aquí, desgracie,clament, si féssim una enques
ta d'aquest tipus, em pens que tots sabcm els resu l
t'1Ls que uüilé!llLl i, [:leC Ldl1l, és perfeclalllenL pu:,sibie 
fer una política de recuperació lingüística que, tenint 
molt en compte els drets deis immigrants, tengui 50-

bretot en compte els drets deis ciutadans d'aqucstes . 
illes, deis mallorquins, deIs menorquins, deIs elV1S
sencs, deIs formenterers. Ha d'estar ciar que la polí
tica de normalització lingüística ha d'ar,ar dirigida, 
sobretot i específicament. en primer lloc, als illencs; 
són e!ls, som nosaltres que hem de recuperar la Dor
malitat en l'ús de la nostra llengua. 1 ciar, !lavors 
ens ve també voste amb aquella confusió, que aixo és 
confusió, de les famoses rnodalitats, i quan ens par
len de rnallorquí, menorquí i eivissenc demos tren al
tra vegada, i em perdoni, hi ha un amic seu que em 
diu que no he de donar lli<;:ons, o no sé que , pero 
parlar del mallorquí demostra no coneixer el que és 
la moelalitat insular. El mallorquí no existeix, existei
xen com a mínim cinquanta o seixanta modalitats del 
mallorquí, i deu o dotze o quinze del mEnorquí i no 
sé quantes de l'eivissenc, perque de Sóller a Alaró o 
de Pollenc,:a a Felanitx o de Manacor, a!la on voste 
vulguí, el rnallorquí es parla de manera molt diferent; 
per tant, no es tracta, no és el problema de les mo
dalitats, aquí ningú no vol suprimir rnodalitats, aixo 
és el que ja he intentat dir abans; vostes estan ob
sessionats que els volen prendre les modalitats, aquest 
no és el problema, i mentrc vos te.,; a aixo no ho ve
gin ciar, no poden fer una política de normalització 
lingüística. Jo li he de demanar si la Conselleria de 
Cultura és una illa dins el Govern, perque la poi ítica 
contradictoria de normali tzació lingüística la configu
ra precisament el fet que la Consellería fa coses que 
tenen un sentit, mentre que el President del Go\'crn, 
que elins l'opinió pública, com a mínim, té molt més 
pes, manifesta unes coses que no tenen res a veure 
amb la normalització lingüística. Aixo és una contn.1-
dicció i tilla incongruencia que vos tes no poden sal
var; es posin el'acord, i les opinions personals, p e rc1o
ni, les opinions personals del Vice-president del Conscll 
Insular de Mallorca i Portaveu rnoltes vegades elel 
seu Grup c1ins aquest Parlamcnt, no són lan pcrso nal s, 
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eh?, són manifestacions d'un home que esta fent polí
tica per a aquest país i que, per tant, tenen una re
percussió important. 

Jo cree que tot el que \'oste ens ha contat com a 
fonnanl part d 'una campanya de normalilzacjó l ingüi -
(ka no és ulla campanya. Aix és, precjsam nl, la seva 
acció perman nl, I'a' ' ió pcnnanent de J~~ CC)llselleria 
de Cullura haw'ia de el' aquesl suport generic i totes 
aquesl s cose que vos te hu dilo Una campanya é una 
a llra cosa, UJJa campanya és fer incid~!I'lc:a davanl ls 
ciutadans en 'general, és anal' als pobles, no sé si 
m'entén, m'és igual, amb una caravana mostrant !li
bres, fent discursos de per que és necessari recuperar 
la nostra llengua; fer, en una paraula, amb altres di
mensions, perque som molt més modests, el que es va 
fer a Catalunya. Aquesta acció divulgadora entre cls 
ciutadans no ha existit, i per aixo hem dit que la seva 
campanya de normalització lingüística va ser una ca
ricatura. 

Jo he de reconcixer una cosa: Que nosaltres, els 
socialistes, no varem criticar el Decret ab::ms de conei· 
xer·lo, i vost.e ho sap; no van'm criticar el Dccret 
abClns de coneixer-Io, el varcm criticar quan el varem 
coneixer, i el varem criticar en un purlt, el de l'opta
livitClt del cataJa, i li dic aquí públicament que per la 
resta dins aquest Decret hi ha pass es enclL,vant, i l'únic 
que !losaltres c!cim és que !a pa~"a h;¡llri" pOg'llt ('<;

ser molt més grossa i molt més energica. 1 jo no li 
vull elir que em comprometi a aconseguir una regula
ció elel tema de l'optativitat que sigui més beneficiosa, 

. peJ:o li puc assegurar que aquest Director General que 
voste ha anomenat em va indicar una solució que ells 
perfectament haurien acceptat, que anava Juolt més en
vant que el que voste~; varen propasar, perque preci
sament ha de quedar ciar que el Decret el varen fer 
vostes i exclusivament vosU~s. 

Per tant, quedi finalment ciar, i gracies Sr. Presi
dent de la gcnerositat, que nosaltres feim política de 
normalitzaeió lingüísticél, en primer 110c, no en vistes 
a resultats clectorals; Paria falta saber quina rendabi
litat electoral clón::l aixo, i. per tant, no ho feim per 
aixo, sinó que ho feim des el'una sensatesa extraordi
naria, de la sensatesa de la necessitat de ~'alvar la nos
tra llengua. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
En ús de contrareplica, té la paraula el Conseller 

Sr. Francesc Gilet. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. Pre~.ident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. GILET GlRART: 
Les contrarepliques sempre ten en la dificultat 

el'llaver de concretar els distints punts que estan dins 
la replica . En primer 11oc, li he ele maniFestar que, si 
no record malament, un Diputat del Part;t, no Socia
lista, pero sí que esta dins aquesta branca, va mani
festar públicnment que la Llei del Projecte de Llei 
de Normalització Lin.l':üística, presentat pel Govem, es
tava per damunt la llei catalana, la valenciana, la ga
llega i la del País Basc; jo entene, Sr. MolI. que aixo 

és. una actuació de normalització, de voluntat nonna
litzadora bastant clara i bastant coherent. I la va 
aprovar el Consell de Govern, no la va aprovar el Sr. 
Verger, que pareix que s'esta convertint en quasi pro
tagonista per unes manifestacions a un diario Jo li re
petesc, amb el mateix to i sense acritud, no podem es
tar pendents del que les persones diuen, sinó del que 
els govemants governen, si hagués d'estar pendent del 
que voste diu, Sr. Moll, ja que no pot govemar, li 
hauria de dir per que el seu programa a Radio Ma
llorca de la Federació Socialista Balear, les dues úni
ques intervencions que jo li he sentít, han estat en 
llengua castellana i no en catala, quan una d'elles, pre
cisament, feia referencia al II Congrés de Llengua Ca
talana. 1 no em. digui ar3 que la Comunitat Aut0no
ma, el Govern només hi va enviar un Director Gene
ral de Cullur3, a Poblet, perque també Ji hauré de 
contestar qUe el mateix va succeir a la Generalitat de 
Val:~ncia, governae!3 pel meu, quant a la Conselkria 
cl'Eclucació i Cultura, i Ciencia i Universitat, pel mcu 
amic Cipria Ciscar, i, dins el conjunt, pel Panit So
cialista. És a elir, no POcle111 entrar dins aquest joc, 
he111 el'entrar dins el que el Butlletí de la Comunitat 
Autonoma diu, i aixo és el que val. 

Voste m'está c\ient que tenim un [e1113 entre celIa 
i cella i que són les rnudaliL3ts lingüístic¡ues, les 1110-

(l;'¡ I i t;¡t<; insnJa rs . f..s que no és que el tenguem enl re 
cella i celia, és que ho diu l'article tercer de l'Estatut 
el'Autunomia, estucli i prulecciú, j el volem aplicar, 
scnse por, 'sense cap casta de trauma. Acceptam, i ho 
he manifestat fa uns moments, que la llengua catala
na és la propia d'aquestes ilIes, i acceptam també el 
segon paragraf de l'Estatut d'Autonomia, quant al seu 
article 31', i així ho volem fer i així ho contemplam 
dins el Decret. 

'El Decret, perdoni que li ho digui, pero voste el va 
comen<;ar, o \lOS tes el varen comenc;:ar a posar en en
[redit dja 2 d'agost de 1985, amb entrada dia 6 d'agost 
elel 8.5, i es va publicar dia 13 de setembre del 85, el 
que passa és que voste tenia coneixement per una re
lació co1'rectíssima i normal. la campana ele Madrid li 
ho va comunicar a voste, i cm pareix molt bé, no hi 
tene res a dir, tant de bé ens pass as a nosallres el ma
teix amb certs ret3\ls prcssupostaris i així no ens aga· 
farien tant de sorpresa. 

Jo Ji he de dir que aquí hauríem de tornar al 
temn antie; al tema de la botella. El Decret dcl 79 
establía un límit fíns a COD i a Formació Professio
na!. segon grau. tercer curs, és a dir, la botella esté!
va buida a COD i a Formació Professional, nosaltres 
hem omplert la botella fins a la meitat, vos tes diucn 
que la hotella és mig buida, i nosaltres deim que és 
mil!' plena. Nosaltres entenem que aixo és avam,:ar i 
anal' endavant. Si la futura Llei, avui Proiecte, ele Nor
mCllització Lingüística, estableix una obligació de mo
dificació del Decret, ja ho farem, pet-o tengui en comp
te voste que, a pesar del temps, el temps de eliaJeg 
va ser conseqüencia de les dificultats, que voste ha de 
con~ixer. que varem tenir per arribar a un enteniment 
total. sense unes concessions, també tota1s, va provo
car que el que havia de sortir dia 30 de juliol no va 
sortir fíns dia 13 ele setembre, i dia 13 de setembre 
faltaven dos clies o tres per eomenc;:ar el eurs, que hi 
havia tota una problematica que no podíem contem
plar. que hi ha un tema en el qua! aquesta Comuní
tat i aquest Govem no hi pot entrar, que són e!s te
mes ele nívells educatius. els temes deis programes, 
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deIs horaris, alXO és l'harmonització, aIXO és el tema 
perillós, aixó és el tema en el qual no volem córrer 
el risc de ficar-nos dins competencies que no són nos
tres; per aixó hem tractat el tema amb seny, des 
d'aquí i des del Ministeri, i continuu demanant que 
VOSIt: també, i el seu Grup, el continUl tractant amb 
seny. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Els altres Grups Polítics, volen fixar la seva po

sició? 
El Grup Esquerra Nacionalista, el Grup Popular, 

el Grup Unió Mallorquina. 
Té la paraula el Sr. Casasnovas, el Diputat Joan 

Francesc Casasnovas. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps ele cinc minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sres, i Srs. Diputats, aprofitam el Grup el'Esquer

ra Nacionalisla-PSM la InterpeHació elel Partit Socia
lista Obrer Espanyol per continuar allo que nosalLres 
consideraln com una ele les coses més pertinents que 
s'han vingut fent elins aquesl Parlament, ac,:o és: fixar 
l'atenció deIs senyors parlamentaris en el tema que 
11osaltre5 cO!lsicleram, que crf'im que' és h1 cl;m de \'01-

ta elel redrec;ament cultural ele la nostra Comunitat 
AuLonoma, dé les nos tres illes, a'c,:0 és, la nonnalitza
ció ele la llengua catalana a tots els nivells el'ús pú
bllc. Entenem, per tant, que no bi ha cap impertinen
cia, no hi ha hagut cap impertinencia del Grup Es
querra Nacionalista quan ha adre;:at aquí inlerpeHa
cions sobre la política lingüística del Govérn en el mes 
de febrer del 84, quan s'han tractat proposiciol1s no 
ele llei sobre miljans ele comunicació, cap de les quals 
ha prosperat. De fet, almanco, i quan el mes el'octu
bre del 83, dia 25, a tenor d'una interpeHació sobre 
ensenyament a les Illes, el Sr. Gilet ja comunicava, i 
convé refrescar la memoria ara que tenim Diaris ele 
Sessions, que «la tramitació el'aquesta soHicitud, d'en
senyament, concreta¡ment, de la llengua catalana a 
COU i a segon grau ele Formació Professional, es elu 
a terme per l'organisme corresponent, que és la Di
recció Provincial del Ministeri el'Educació davant el 
Minis teri, que és el que té competencies per fixar él 

les programacions la impIantació d'aquest ensenya
nlent", i continua elient que «realment al Govem tam
poc no li agrada el Decr-et de Bilingüisme, perque en
tén que aquest és un Decret provisional cn certa me· 
sura", textualmcnt, «ara bé, alió que no podem fer és 
donar passes, senzillament per donar-les, sinó que hem 
el'anar a poc a poc, pero amb les mesures ben segu-
res i sabent que cada pass a que donam, no la podem 
tornar enrera, prccisament pels antecedcnts que tel1im, 
sabem que l'ilssignatura ele llengua c8tal"n3 a les es
coles esta, actualment considerada, avui, una maria». 
Fins aquí una cita textual. Més endavant, dia 29 de 
marx,: elel 84, aquest interpeHant dei a que no es podia 
esperar que comenc;assin les classes de setembre peT 
introduir una nova orelenació deIs programes d'ense
nyament, i no ha podíem fer, obviament, perque el 
mes de setembre les classes han comenyat, les matrí
cules, a BUP i a COU, s'han tancades, i, f'n conseqüen
cia, un nou ordenament perd la possibiIitat de posar
se en vigor si es elu en aquestes clates. El Sr. Gilet 
contestava, textualment, «el que voIem és que les pas-

' . 

ses subsegüents donin com a resultat que dia 1 de ju
liol, és a dir, a principis de juliol, surtí al Butlletí 
Oficial de l'Estat el Decret derogatori del Decret de 
Bilingüisme, i en el Butlletí OfiCIal de la Comunitat 
Autónoma el nou Decret d'Ensenyament de la Llengua 
Catalana i en Llengua Catalana», Bé, i es referia tam
bé a moltes altres coses que ara no puc aturar-me a 
tractar, pero que convendria que tenguéssim molt pre
sents, llegint el Diari de SesslOns, 

Die a~ó perque la derogació de l'antic Decret del 
79 es produeix dia 6 ele setembre, en el BuLlletí Ofi
cial de l'Estat, i jo no sé si és imputable al Govern 
de la Comunitat Autonoma que surti dia 6, jo no ha 
sé, el que sí sé és que dia 20 de juny, d'enguany, el 
Consell de Govern aprovava el nou Decret, i no en te
nÍem notíeia fcfaent, és a dir, concreta, fins practica
ment més endavant de dia 13 de sctembre, En conse
qü~~ncia, crec que una vegada més el retard ha estat 
in tolerable, no han pogut clonar tcmps a tenir en 
compte el nou Decret, de cara a les matriculacions 
que ja s'han fet, i, a més, quin sentit té, quin sentit 
tindra aquest Decret, quan es pugui posar en vigor, 
davant la presumible Llei de Nonnalització Lingüísti
ca, que ha cl'aprovar aquest Parlament i que, [Jer su
posat, supera, amb bastant d'escreix, dmanco ates 
l'avantprojecte, les previsions que fa el Decrct? 

En con,eqii~'ncia, cnnsiclerZlm que 1'ZlrtUZ1ci,') cld 
Govern de la Comunitat Autónoma ha continuat, el'al
guna manera, fent pudrir la siLuació en qu,': es lroba
va la llengua catalana ci'enc;a ele l'any 79, i tal i reco
neixer que l'an)' 79 es va donar una passa positiva, 
crec que en cap lnoment es pot considerar que la que 
donam ara, amb els Decrets, amb els ordenaments que 
ara s'han fet, sigui una passa realment important. 1 
a¡;:o és molt claro Per una banda, la lIengua i la litera
tura catalana a COU i a segon grau ele Formació Pro
fessional continua esscnt optativa. És optativa, Sr. 
Conseller, la Ilengua estrangera elins els Plans el'Estu
di? No. És optativa la l:engua espanyola en aquesls 
Plans el'Estudi? No. És optativa la literatura i llengua 
catalana en aquests Plans el'Estudi? Sí. Mentre no hi 
hagi igualtat, s'ha dit aquí, hi haura discriminació. 
Que ha fet, per tant, el Govem, el Ministeri d'Eeluca
ció també, per refer una situació tan malmesa, tan de
teriorada? Continuam castigant els alumnes amb ho
raris sobrecarregats. Sr. Presielent, percló, pero li pre
garia una mica ele generositat, ates que és un punt 
únic, aquesta Interpcllació, dins l'Ordre del Dia el'avui. 
Es sobrecarreguen els programes, perque no hi ha una 
reconsideració deIs horaris; la !lengua catalana conti
nua estant igualmcnt discriminada amb l'actual DeCl-et. 
D'altra banela, no s'ha aconseguit fer eftctiu l'articlc 
19 de la Llei de la FUllció Pública; a les oposicions 
d'Educació General Basica la llengua propia, encar;1, 
no hi és; és molt trist constatar l'enorme preocupa
ClO deIs futurs mestres, per conculcacions més prcs
sumptes que reals als seus drets, cm-tes que han sor
tit clamunt la premsa, pero, a la vegada, algunes ig
nod\Jlcies culpables de elrets cl'uns infants que, avui 
per avui, continuen essent víctimes reals del sistema 
eclucatiu el'aquestes i!les; i l'ensenyament de la nostra 
!lengua és competencia exclusiva de la Comunitat Au
tonoma. 

Una campanya lingüística, per que? Una campanya 
lingüística per donar fum, i no donar Hum, perque la 
primera campanya lingüística, no ho oblidem, ha de 
comen<;:ar per normalitzar la propia Administració Au-
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tonómica, i a~o encara malauradament no s'ha feto En 
definitiva, el Sr. Conseller ha parlat de vioJ.encies. :¡;-.s 
una violencia, atesos l'Ordenament Constitucional i 
l'Estatut d'Autonomía, considerar el catala com a se
gona llengua, tal com encara preveu el Decret d'Ense
nyament de la llengua propia, que fins i tot aquí han 
tingut vergonya de posar el nom, i jo no diria tant 
que respongui a un complex, sinó a una intencionali
tat concreta, perque tots sabem que darrera aixó s'hi 
amaguen unes possibles homologacions i unes consí
deracions que es vénen demanant des de fa molt de 
temps. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Jo voldria dir, tinalment, que normalitzar no és 

fÍectivament imposar, pero mentre bi hagi aquesta ac
tuació de política lingüística, la llengua que se'ns im
posa és la !lengua de sempre, i la !lengua castellana 
no en té cap culpa d'aquesta actuació. Em deixi dir, 
Sr. Conseller, que els títols no els donen els senti
ments; no sera que ens se ntim més menorquins o més 
mallorquins allá que ens identificara per a la norma
lització linguistica . Els titols es elemostren amb els 
fets, i jo cliria que, en aquests mom cnts, encara, vos
!Cs, perquc així ha volen, són els hercus vergonyants 
d'aquells "botifleurs» provincians que van acceptar les 
imposicions de la Nova Planta, emparant-se «en el jus
to derecho de conquista». Jo no ho voldria dir, a<;o, 
pero crec que l'esperit d'aquesta Nova Planta, d'aquell 
Felip V, perdura encara en alguns escons d'aquesta 
Cambra, i els problemes no han vinguts deis forasters, 
els pmblcmes són aquí dins, i som nosaltres els que 
hi hem ele posar re elre¡;: , perque en tenim les eines, ja, 
si no ens manca la voluntat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Gnlp Regionalista ele les Illes, té la paraula la 

Diputada Maria Antónia Munar. 
Disposa d'un temps de cinc minuts 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista no pensava, avui, intervenir en aquest debat, 
no obstant, i perque no hi hagi males interpretacions 
i no es pensin que aixo sigui un «passotisme», direm 
que la nostra no interven ció no era perque no cre
guem que sigui necessari que el Govern fixí objectius 
generals en materia de recuperació í nonnalítzacíó lin
güística, creiem que aixo és sempre bo, ara bé, nosal
tres opinem una mica més Iluny, que és tot el contra
ri, creim que aquests objectius no han de ser uns ob
jectius generals, sinó uns objectius concrets, i encara 
més . hem de ser alguna cosa més que objectius, í 
creim que aixó és el que hauria de ser és una llei, 
que si"ui una !lei positiva per a la normalització lin
gi.iística. 

Per tant, ens reservam les nos tres intervencions i 
ofJinions per un proper debnt sobre el que sera la L1 eí 
de Normalització Lin!!iiís ti ca, creim que tenia una molt 
bona base amb un projecte on hi van fer feina una 
serie de professionals i que era un text que, inicial-

ment, era brillant, í que esperam que amb l'ajuda de 
tots nosaltres, de tots els Grups, tenguem la millar 
Llei de Normalització Lingüística en l'opinió deis 
illencs, cosa molt important, perque aquí estam par
lant molt del que opina la gent de fora sobre el que 
nosaltres feim, per tant, nosaltres ens reservam a par
lar i a opinar, en concret, en el prOXilTl debat sobre el 
tema de Normalització Lingüística, deixant avui que el 
Govern contesti la InterpeHació que el Grup Socialis
ta li ha fet. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracics, Sra. Diputada per la seva inter

venció. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Gabriel Go

dino. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputals. Una vegada 

més aquesta Cambra centra la seva aten ció en un tema 
que lots cls Grups Polítics represenlats consideren de 
primel- ordre, el'entre els que faran possible que arri
bem a aconseguir una autonomia plena. Ningú no posa 
en dubte qLle una de les essencies fonamentals d'iden
titicació el'un poble es la seva propia llengua, ningú no 
posa en c\ubte qu e la llengua és l'expressió vital el'una 
cOl11unitat, ningú no posa en dubte que l'ins trument 
lransmissor ele Ja m:111era de ser i ele comprendre el 
món, pe-r pan d'un poble, és la seva propia llengua, 
pero si les coincielencies en la importancia de la llen
gua són moltes, les discrepancies a I'hora d'analitzar i 
avaluar les accions dutes a terme pel Govern de la 
Comunilat Autónoma, i que faran possible sortir de la 
anormalitat lingüís tica, sÓn infinites. 

El Conseller el'Educació i Cultura va exposar dins 
Comissió quina era la política lingüística del Govern, 
i avui aquí ens ha marejat aportant un cúmul gran
diós d'accions concretes realitzades. No obstant aixo, 
l'oposició socialista, a través de la InterpeHació, qua
lifica el Govern ele contradictori, de crear confusió i 
denunciar que les mesures preses són sempre inneces
sariament restrictives. El que ens ha dit el Sr. Gilet 
són fets comprovables, reals, guiats per un gran sentit 
ele responsabilitat i prudencia, les declaracions espec
taculars, les manifestacions demagogiques i retoriques, 
el confusionisme i la contradicció, constatam, cada dia 
que passa, que es van convertint en patrimoni exclu
siu de l'esquerra. Estam conven<;:uts que els objectius 
contemplats 3 través de les diverses actuacions són to
talment realistes, i la Conselleria ha fet més pel futur 
de la nostra llengua que l'ús poli tic monopolitzador, 
per part ele l'esquerra, que sembla valer crear un am
bient que propicú l'enfrontament i crispació el'un po
ble, que s'ha caracteritzat més per la raó que per la 
pJ.ssió. Per tot aixó, convid els pr('sents que usem 
aquesta qualitat nostra i anem un poe més enfora. Du
rant els dos anys d'autogovern, els Consellers de la 
Coalició han comparegut a les Comissions i als Plens, 
exposant la política i el programa urbanístic, turístic, 
cultural-cleportiu, agrícola, sanitari i economic, pero he 
estat incapaG de treure en clar quins eren els progra
mes i els obiectius del Partit Socialista a cada una 
d'aques tes qüestions, per tant , no he pOf!ut contrastar 
prozrames altematius que fessin possible escollir el 
millor per a la nostra Comunitat Autonoma. Segons el 
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dit, només em queden dues conclusions a treure; o no 
volen donar a coneixer els seus programés i objectius, 
cosa que representaria desvirtuar la funció d'un Par
lament o no en tenen, cosa que demostraria que no hi 
ha oposidó, i se'ls desqualifica per incapacitat d'aspi
rar a assumir la responsabilitat de G<.lvern, cosa que 
encara per a nosaltres és pitjor. 

El Conseller ha manifestat que esta obert a tots 
els que vulguin col·laborar en aquesta empresa, i el 
Parlament disposa deIs camins adequats, usin aquestes 
vies i podrem comprovar que tenen altematives vali
des a les iniciatives preses pel Govern, és gracia que 
esperam aconseguir de les seves Ulustríssimes, les vi-
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des de les quals Déu guardí per molts d'anys a l'opo
sició. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
(Rialles i remors). 
Donam per conelos aquest PIe, record a aquesta 

Cambra que el període ordinari de sessions comen~a
ra día Ir d'octubre i que, probablement, el primer PIe 
ordinari tendra lloc dia 10 d'aquest mes. 

Moltes gracies de les seves intervencions ibones 
tardes. 
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