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15.-R.G.E. 799/86, presentada pel Diputat Sr. J . Francesc Triay Llopis, amb la formulació següent: 
«Quan presentara el Govern al Parlament el Projecte de LZei d'Ordenació Territorial que permeti 
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Plans i Normes Urbanístiques municipals?» 

16.-R.G.E. 801/86, presentada pel Diputat Sr. Enric Ribas Marí, amb la formulació següent: 
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lI.-Proposicions No de LZei: 
1.-R.G.E. 629/86, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a l'ús de les 

llengües espanyoles a les Corts Generals. 
2.-R.G.E. 630/86, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la resolu

ció sobre l'enfrantament entre els Estats Units d'America i la República Arab de Líbia a la Mediter
rania. 

[Il.-Dictamen de la Comissió de Cu,1tura i Educació sobre el Projecte de LZei de Normalització Lingüística 
(R .G.E. 373/8(;). 

1.-1) 
EL SR, PRESIDENT: 

Bones tardes, comen~a la sessi6. 
Tractarem, en primer lloe, diverses preguntes for

mulades per diversos Diputats, comen<;arem per la 782 
del Registre General, que formula el Diputat loan Fran
cese López i Casas novas i que demana en base a quins 

eriteris objectius es justifica que l'organització juve
nil «Noves Generacions d'AP" hagi rebut aproximada
ment una tercera part del pressupost del programa de 
subvencions per a equipament juvenil durant l'any 
1985. 

Té la paraula el Sr. loan Francesc López i Casas
novas. 
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EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Cultura, 

gracies a una resposta escrita a una pregunta que vam 
formular fa ja bastants de mesos Esquerra Naciona
lista, hem pogut observar que de les subvencions ator
gades durant el primer i segon semestre per a equipa
ments en mat,eria de juventut, el 31'3 % exactament del 
pressupost global ha anat a parar a un grup polític, 
concretament a Noves Generacions. En conseqüen
cia, nosaltres demanam quin és exactament el criteri 
objectiu que s'ha fet servir per repartir aquests di
ners d'una manera tan curiosa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el representant del Govern, Conse

ller de Cultura, Sr. Francesc Gilet. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. La resposta a la pregunta 

que voste formula, Sr. López Casasnovas, es troba a 
J'article 9 del Decret 27 de l'any 1984, alla on es fixen 
els criteris per subvencionar activitats o equipaments 
quant apartides 461 o 781, segons la circumstancia que 
Noves Generacions va fer petició en els dos semes
tres, en els dos equips o en els dos grups semestrals, 
i, conseqüentment, ates l'article 9 d'aquest Decret, li 
varen donar aquestes subvencions que importen aques
ta quantitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, observam amb 

no poca preocupació que de la lIista de perceptors hi 
ha unes 615 .000 ptes. atorgades, i per arribar a qua
drar els números, vénen 135.000 ptes. més que s'aregei
xen a les 100.000 que ja tenia Noves Generacions 
fins arribar a les 750. A més a més, observam que to
tes les peticions que aquí vénen i els perceptors tene.n 
una motivació material, mobiliari o obres, pero la dar
rera, de 135.000 justament la que quadra la partida és 
la que no ve en cap moment motivada. Nosaltres vo1-
dríem, en definitiva, coneixer els objectius, no el que 
diu el Decret, que aixo en definitiva fa referencia a la 
convocatoria, d'altra banda voldríem assenyalar el fet 
que de les diverses entitats o grups juvenils polítics 
que han soHicitat ajuts al Consell de Govern d'aques
ta Comunitat, ha resultat que Joventuts Comunistes te
nien un 8'5, Joventuts Socialistes, un 8'5, la OJE, un 
9'7, la Secretaria de Joventuts de Comissions Obreres, 
un 12'1, igual que Joventuts d'Unió Mallorquina, Jo
ventuts del Partit Democrata Popular, un 12'1. Mentre 
que Noves Generacions se'n du un muntant de 620.000 
ptes., un 38 %. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies , Sr. President. Sr. López Casasnovas, 

les compara cions són rrancam ent odioses, voste el que 
em fa és .. . una totalitat, i ad judicar a Noves Ge
neracio l1s el 5'4 % quan vos te l1a\'ors fa referencia a 
altres per centatges que són m olt superiors, perque h em 
de tenir en compte que del total dc subvcncions do
nades a Noves Generacions rep resenta el 5'4 % de la 
totalita t de les partides , vos te mateix ha reconegut, i 
així s'ba d e fe r manifes tar q ue Noves Generacions, 

quant a la partida 481, és a dir 1 milió i mig de pes
setes, el percentatge que té ha estat O %. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Moltes gracies, Sr. Con

seller. 

1.-2) 
La pregunta següent és la que formula el Diputat 

Sr. Joan Francesc Triay Llopis, que demana quan dura 
el Govern al Parlament l'inventari d'espais naturals fet 
per ICONA, i les propostes per a la definitiva catalo
gació del medi natural. 

Té la paraula el Sr. Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres PÚ

bliques, dia 12 de desembre, el Parlament, com a fi
nal del debat de política general de la Comunitat Au
tónoma, va aprovar instar el Govern per remetre en 
dos mesos els estudis sobre espais naturals elaborats 
per ICONA i per INESE, amb unes propostes d'actua
ció per a la definitiva catalogació i protecció del medi 
natural. Bé, el termini era de dos mesas, n'han passat 
quatre i mig, no han tingut entrada en el Parlament 
aquestes propostes i aquest inventari d'ICONA, el 
d'INESE ja ens era conegut, i la pregunta concreta és 
quan es donara compliment a aquesta resolució i si és 
que realment el Govern esta disposat, abans que acabi 
la legislatura a adoptar una política global, una políti
ca seriosa de protecció del medi natural. 

EL SR. PRESIDENT : 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sr. Triay. Evidentemente, el Gobier

no no sólo está dispuesto a adoptar una postura glo
bal seria en materia de protección del medio natural, 
sino que la está efectuando ya desde hace bastante 
tiempo. En cuanto a la pregunta concreta, le contesta
ré parcialmente, en nombre del Conseller de Agricul
tura que en estos momentos no ha podido estar pre
sente, que entiende que, así como el inventario, el es
tudio de INESE, no es un inventario, el estudio de 
INESE ya estaba en poder de la Cámara cuando se 
aprobó la resolución del Parlamento, entiende que lá 
presentación del inventario de ICONA está subsumida 
en la presentación de las propuestas que nacen de un 
estudio conjunto de ellas. Eh todo caso, pues, natural
mente, dispone de ejemplar suficiente para ponerlo a 
disposición de la Cámara si interesase, pero entendió 
que la petición quedaba subsumida y que, por tanto, 
lo que pedía la Cámara era la presentación de una pro
puesta única de protección de espacios naturales. A 
estos efectos, existe un grupo de trabajo, formado por 
funcionarios de la Conselleria de Agricultura, del SE
CONA y de la Conselleria de Ordenación del Territo
rio con la colaboración de los redactores de distintos 
es tudios o de ambos es tudios, y se está preparando 
esta propuesta. Evidentemente, ha transcurrido el pla
zo que dió el Parlamento, y yo debo lamentarlo, sin
ceramente, pero también en aquel momento advertí 
que las resoluciones eran muchas, las que se impusie
ron al Gobierno, en unos plazos muy cortos, y los me
dios de que disponemos son forzosamente limitados, y 
us tedes lo saben perfectamente por el estudio que se 
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ha hecho del presupuesto. En consecuencia, se está tra
bajando a la mayor velocidad posible, se está prepa
rando esta propuesta, que evidentemente se presentará 
a la Cámara mucho antes de terminar la Legislatura, 
pero en este momento me es imposible poder fijar ho
nestamente una fecha. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Diputat? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. Com a tants altres te

mes, la política del Govenl és una política estrictament 
verbal, és una política d'expressions i de cap sintonia 
amb el Parlamento Si qualque tema realment caracte
ritza i caracteritzara aquesta legislatura i la voluntat 
del Parlament sera protegir el me di natural de les 
IIles Balears, i davant aixo ens trobam una' incapacitat 
del Govern, una incapacitat que cree que ja és més, 
és una manca de voluntat, perque no tan soIs el Gcr 
vern és incapa,< de sintonitzar amb una expressió tan 
reiterada i contundent, sinó que arnés és incapa,< de 
complir les seves paraules, i si a alguna de les resolu
cions va ser més cIara l'expressió del Conseller en nom 
del Govern, precisament era en aquesta, on no hi va 
haver cap objecció en relació amb el tennini ion, amb 
molt poques paraules, es va dir diverses vegades que 
l'acceptaven, que era una proposta molt raonable i 
que hi estaven perfectament d'acord, i avui, duplicat 
i més que duplicat el termini marcat pel Parlament, 
resulta que ni tan soIs se'nS pot donar una data orien
tativa per al compliment d'aquesta voluntat. Moltes 
gracies. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent. 
És la 793, que fonnula el Diputat Sr. Antoni Costa 

Costa, i que demana, s'ha incrementat i amb quin re
sultat l'acció inspectora de l'administració autonomi
ca en relació amb la LIei d'AIlotjaments Extrahotelers? 

Per formular la pregunta, té la paraula el Diputat 
Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Fa 

dos anys i m~g, amb aquesta LIei d'Allotjaments Ex
trahotelers, hi havia una esperan<;:a certa que comen
<;:as l'ordenació del sector turístic a les nostres illes. 
El temps ha passat, les promeses que s'han fet da
vant aquesta Cambra han estat continuament incompli
des i creim que ha arribat l'hora, a un any del final 
d'aquesta legislatura, que se'ns digui si es pensa, de 
veritat, aplicar aquesta LIei, com s'ha actuat a fi que 
aquests apartaments extrahotelers que estan actuant 
el'una forma iHícita amb una competencia iHícita, sen
se que compleixin les mateixes conelicions que estan 
actuant dins la LIei, que es pensa fer per acabar amb 
aquesta situació iHegal, i quines actuacions s'han dut 
a terme fins ara, tenint en compte que el Parlament ha 
reiterat diverses vegades la voluntat que no hi hagués 
es1abliments iHegals dins el sector turístic de les nos
tres Illes. Creim que davant el'aquesta temporada, és 
neccssari que el Conscller de Turismc cns aclareixi 
quines són les actuacions que pensa fer, i pensam tam
bé que, tal vegada, sigui un poc tard valer actuar en 
aquests moments, aIla 011 altres problemes, altres pro-

blemes dins els sectors turístics poden tenir una aten
ció, tal vega da preferent, i per tant, ha cercat aquest 
moment, precisament, precisament per no haver-se 
d'enfrontar amb la realitat d'aquestes Illes i amb la 
realitat d'aquest sector, que és bastant lamentable i 
que creim que aquest Govern no li vol posar fi. Gra
des. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govem té la paraula el Conseller de 

Turisme, Sr. J aume Cladera. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Costa, si el 

Govern va dur aquí l'aprovació d'una llei, que vull re
cordar que no hi va haver cap partit polític que l'ha
gués demanada, que va ser voluntariament, per part 
del Govern, que s'hi va dur, vol dir que hi ha volun
tat per part del Govern de resoldre aquest problema, 
El que succeeix és que, a vegades, no és senzill deteo
tar tots els apartaments que hi ha. Arrel de la decisió 
que va prendre aquest Parlament, la Conselleria de Tu
risme va donar ordres als inspectors que es dedicas
sin, com a tema prioritari, als apartaments, i el re
sultat ha estat la incoació de 26 expedients d'aparta
ments que corresponen a 1.131 unitats d'apartaments. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sr. Conseller de Turisme, voste par

la de diriculLat a la c1electació d 'aquests apartáments 
'Hega ls, li vull recorelar que ara fa dos anys i mig, vos
te tenia les xi res d'aquest apartamenls illegals, i n 
aquells momcnts xifravá le xifres d'ocupaci6 din el 
sector turístic d'aquest sector iHegal, en més d 120.000 
places del sector turístico Aixo ha feia vosti~, no nos
altres, per tant, si era tan facil d'avaluar la iHegalitat 
d'aquest sector, jo cree que també hauria de ser t'acil. 
perque hi hauria d'haver els mitjans, i, si no hi són, 
voste hauri.a ele fer possible que hi fossin en 1 futur, 
que haurien de ser detectables aquestes iHcgalitats. Jo 
permeti que c\ubti de la voJuntat el'aque t Govern e1'apli
car aque-La L1ei, aquesta Llei va ser presentada per 
aquest Govert1, efccth'ament, l1i vareru col'laborar i 1i 
varem elonar suport tots els Grups d'aquesta Cambra, 
i si li he de recordar, li diré que voste volia una llei 
més dura, no sé perque, perque ni tan soIs sap apli
car una molt més fluixa que va ser la que es va apro
var. 

EL SR, CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan es va ma

nifestar que hi podia haver 100 i busques de mil d'apar
taments iHegals, es Peia ús d'unes xifres aleatories, per
que si se sapigués exactament on són els ap31-taments 
iHegals, serien bons de detectar. LIavors, la veritat és 
que no trobam 1ants d'apartaments iHegals com els 
que ens pensavem que hi havia, aquesta és la realitat, 
és a dir, que en el moment que s'incoen actes, resul
ta que a la Conselleria de Turisrne hi havia uns defec
tes d'administració, allá on hi havia bastants aparta
ments que havien comen¡;:at la seva Iegalització en un 
determinat moment i deIs quals no en teníem notícia. 
Ai:;:o és un tema que s'ha de tenil' en compte, a pesar 

'. 
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de tates les reflexions que voste fa, i jo l'únic que li 
vull dir és que no sé per que hi ha d'haver aquestes 
reticencies que nosaltres no vulguem aplicar la LIei, la 
Llei és facilment aplicable si es detecten els aparta
ments, i no hi ha cap mania per no dur-Ia a terme. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; moltes grades, Sr. 

Diputat. 

1.-4) 
La pregunta següent és la que formula el Diputat 

José Luis Martín i Peregrín, que demana «¿cuándo en
viará el Gobierno al Parlamento el Plan de Fomento 
y Ocupación Juvenil de acuerdo con la resolución apro
bada en el debate de política general del pasado mes 
de diciembre?». 

Tiene la palabra el Diputado José Luis Martín Pe
regrín. 

EL SR. MARTíN PEREGRíN: 
Sr. Presidente. El día 12 de diciembre del 85, el 

Parlamento aprobaba una resolución en la que se ins
taba al Gobierno para que en el plazo de tres meses 
remitiera al Parlamento un Plan de Fomento y Ocupa
ción Juvenil que debería haber sido elaborado de 
acuerdo con las Centrales Sindicales, organizaciones Pa
tronales, en coordinación con la Administración Cen
tral y en cooperación con los Consells y Ayuntamien
tos. Han transcurrido casi cinco meses desde el cita
do acuerdo, y el Plan no ha sido remitido al .Parla
mento le pregunto al Sr. Conseller de Trabajo, p~r qué 
no está el Plan en el Parlamento, y si, en cualquier caso, 
va a llegar el mismo. 

EL SR. PRESIDENT: 
En nom del Govern té la paraula el Conseller de 

Treball, Sr. Font. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. President. Sr. Martín, esper que a la Pregunta 

de quan, esper que la. setmana que ve, i dic esper per
que dema tenim una reunió que esper que sigui la 
darrera, i perque d'acord amb el que voste acaba de 
llegir, diu «d'acord amb les Centrals Sindicals, etc., 
etc.», una serie d'entitats i, per tant, esper aconseguir 
aquest acord, si no ha fes així, incompliria la pregun
ta. Ara, verbalment m'acaba de dir també els motius 
els motius han estat que, en primer lloc, vare m estar: 
primer, en negociacions amb I'Administració Central, 
negociacions que han dut com a objecte un conveni que 
va ser publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, aixó vol 
dir que és una primera part del compliment d'aquesta 
resolució, i que, esperant aquest conveni que trobavem 
imprescindible per a tata la! feina que s'havia de fer, a 
partir d'aquí hem tengut una serie de reunions i de 
consultes que esper, que no han pogut ser abans per 
altres circumstancies que no tenen res a veure amb la 
Conselleria, pero que, com dic, esper que dema es cul
minin i, per tant, com que hi ha una festa, la setmana 
que ve el puguem dur al Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputado. 

EL SR. MARTíN PEREGRíN: 
Sr. Presidente. Sr. Conseller, es una buena noticia 

que, por fin, la semana que viene podamos conocer el 
contenido de ese plan de fomento, sin embargo, creo 
que es mi obligación recordarle que hasta la presente 
fecha no nos ha podido justificar ni decir, en realidad, 
cuáles han sido las razones de por qué no se ha cum
plido el plazo de cuatro meses, y la verdad es que, a 
la vista de lo que se plantea en el presupuesto o en 
el proyecto de ley de presupuestos que presenta el Go
bierno al Parlamento, estábamos seriamente preocupa
dos de que este plan pueda tener una viabilidad y una 
realización, debo recordarle que la alternativa que nos
otros presentamos a la ley de presupuestos, en las 
enmiendas, se plantea un plan económico global, 400 
millones de pesetas, con objeto de promover actuacio
nes en industria, comercio y directamente relaciona
dos con el fomento del empleo, según nosotros hemos 
podido ver, ustedes dedican única y exclusivamente al 
capítulo de fomento, 10 millones de pesetas, nos pare
ce una cifra absolutamente aislada de cualquier con
texto, ridícula e insuficiente. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sí, Sr. President. Comen¡;:ant per aquesta elarrera 

afirmació, li diré que estic totalment el'acord, pero en 
el que primer va manifestar el Grup Socialista, perque 
a unes esmenes que ens varen presentar el mes de ge
ner, deien que ens llevaven, una es mena que deia de 
llevar les partides que teníem en materia de Treball, 
deixar-Ies a zero perque deia que no és amb petites aju
des com es lluita contra l'atur, n'hi deu haver dues com 
aquestes i, no obstant aixó, deien que el que havíem de 
posar eren 8 milions per a Sindicats, perque aixó sí que 
ajudava. És a dir que no comprenc com passen de do
nar zero a dir que necessitam molt més diners. Quant 
~,is retards, diré que un d'ells, per exemple, va ser que 
quan havíem posat data per a una de les reunions que 
hem tengut, va coincidir amb el Congrés, em pareix 
que es diu Federal de la UGT i ens varen demanar que 
l'ajornassim a causa que no podien ser aquí, aixó és 
un motiu més de l'ajornament, que dic que, no obstant 
aixó, a causa de les conversacions que varem haver de 
tenir amb aquest conveni, creim, important, amb l'Ad
ministració central que era la part, diguem, d'inici, de 
qualsevol altra conversa ció que poguéssim tenir. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

l.-S) 
La pregunta següent la formula el Diputat Josep 

Alfonso i Villanueva, i demana com es traba l'elabora
ció de l'estueli sobre el sistema de finan¡;ament de la 
Comunitat Autónoma, i quan el coneixera el ParIament: 

Té la paraula el Sr. J osep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANU EVA: 
Sí, Sr. President. Srs. Diputats. Com sempre, estam 

enmig de la pla¡;:a de braus i ens ha enganxat el bou. 1 
dic que ens ha enganxat el bou, perque ja li varem dir 
en el debat ele l'estat de la Comunitat Autónoma que 
el tema del finan¡;ament era un tema molt urgent, i 
eril Illl tem8 qlle aquest Psr];'lment, alma neo, ereim que 
els Diputats hauríem de coneixer, almanco l'estat, la si
tuaeió de la Comunitat Autónoma, . . . El Sr. Soler, dia 
24 va anal' a Madrid a parlar, a discutir o a escol tal', 
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no ha sabero gairebé, les proposles que e l Govern Cen
tral, el Govern de J'Estat ti Eeia en eJ tema de finan-
9ament, pero aquest Parlament continua absoluta
menl ignoranl e1el que ha pas at, el que passa i quins 
p lans té el Govern de la C0111110itat Autonoma. És evi
dent que va ser per unanimitat que es va aprovar 
que en el termini de dos mesos el Govern duria aquest 
estudi en aquest Parlament. Són quatre i mig e1s me
sas pas ats i, com practicament totes les preguntes 
que en aquest moment s'han fet, el Govern continua 
ignorant l es reso lucions qu pren, encara que .sigui amb 
e l seu vot, e l PadamenL. Li voldria demanar al Sr. Con
sellcr si pensa anibar a un acord amb el Govern de 
de l'Estat abans que aquest Parlament se n'assabenti 
de que va el terna del financ;ament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el representant del Govern, Con se

llet- d'Economia, Hisenda i Pressuposts, Sr. CristOfol 
Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, senyores i senyors. Sr. Alfonso, com 

voste sap el programa, és a dir l'estudi sobre el finan
c;ament és en fase d'elaboració, el Govern el va encar
regar al gabinet que presidesc, al Sr. Víctor Sevilla, José 
Víctor Sevilla, ja se'ns va avisar que el temps per dur a 
terme aquest estudi era bastant curt, que els seria im
possible complir el termini, no obstant aixo, vare m pre
ferir continuar amb ·el gabinet aquest, ates que tenia 
famá acreditada amb aquest tipus d'estúdis, perque, 
entre altres coses, era el mateix que havia fet el llibre 
blanc sobre Catalunya, que li va dur aproximadament 
sis mesos i mig de feina, dur aquest estudi a terme. El 
nostre, esperam tenir-lo dins de la primera quinzena de 
maig, i que ja el puguem usar per a les negociacions 
que es duran a terroe a partir de dia 30, l'estudi de la 
proposta que ha plantejat l'Administració Central sobre 
el financ;ament de les Comunitats Autonomes. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. ALFONSO VILLANUE'VA: 
Sí, moHes gracies. No sé si ho he entes bé, pero 

el Conseller ha dit que el pllguem usar, supos que es 
deu referir al Govern, continua el Sr. Conseller igno
rant una resolució d'aquest Parlament, i és que aquest 
Pla es discuteixi en el ParIament, per tant, Sr. Con se
ller, supos que quan tengui aquest Pla el dura al Par
lament, demanara sessió extraordinaria i l'estudiarem, 
perque si no, continuara ignorant la resoii.lció del Par
lament, cosa que no és anormal, sinó que és bastant 
normal clins aquest Govern. Pero li volía dir una cosa 
més: és veritat que, tal vegada, dos mesos era poc 
temps, que li costava al Govern comunicar al Parla
ment que dos mesos eren poc tcmps i que s'havia 
d'alIargar dos més?, no li costava gaire, al Sr. Vice-presi
dent, que és el qui du les relacions amb el Parlament, 
li hagués costat un escrit, scgellat, amb número de sor
tida, i tots ens haguéssim evitat haver de demanar-li i 
dir-los una altra vegada, per favor, compleixin el que 
aCOl·cien. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. COllseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, com és logic, no només aquest estudi 

que esta encarregat per la Comunitat Autonoma, sinó el 
mateix que ha fet l'Administració Central vendra a 
aquest Parlament per al seu coneixement, es lliurara 
als Portaveus deIs Grups Parlamentaris per procedir
ne a l'estudi. També, com dic, s'enviara el de l'Admi
nistració Central, a pesar que vostes ja el tenguin o 
el tenguessin abans que el tengués jo. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; moltes gracies Sr. 

Diputat. 

1.-0) 
La pregunta següent la formula el Diputat Sr. Ilde

fons Juan i Marí i demana quan remetra el Govern al 
Parlament el programa d'alfabetització d'adults. 

Té la paraula el Sr. Ildefons Juan. 

EL SR. JUAN MAR!: 
Gdtcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Educació i 

Cultura, com voste coneix, amb una simple fullejada 
als padrons municipals, ens trobam amb un important 
nombre de persones adultes que es declaren analfabe
tes, i no estic actualitzant la manifestació que fa la 
UNESCO, m'estic referint a persones que tan sois no 
saben ni llegir ni escriure, que tan soIs ni saben fir
mar. Per tal de millorar aquesta situ3ció, en el debat 
de política general del Govern de la Comunitat, el nos
tre Grup va presentar una proposta sobre alfabetitza
ció d'adults. Tenia un termini de 60 dies per presentar
la a aquesta Cambra, i avui, acabant ja aquest període 
de sessions, li volem demanar a quin grau d'elaboració 
es troba i quan pensa presentar-la a aquesta Cambra 
per al seu estudi i per a la seva aprovació. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Cultura. 

EL SR. GILET GIRART: 
Moltes gracies, r. Presidellt. L'esludi , en aquest 

moment, no esta finalitzal, per part de l'equip que 
esta integrat per un professor, un pedagog, un tecnic 
en educació i un tecnic representant de I.a Conselleria 
d'Educació i Cultura, s'estan recollint i tractant tota la 
informació que s'ha soHicitat i, per part d'aquest equip 
se m'ha anunciat que, en un termini no més enlla d'un 
mes, estara finalitzat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. JUAN MARI: 
Sí, bé, Sr. Conseller, nosaltres pensam que les co

ses per fer-se bé necessiten un temps, voste va accep
tnr el termini de 60 dies, ha utilitzat el temps i n'ha 
utilitzat el dob le, pen que el que ens diu ara, ens ho 
podría have¡' d it amb antelació, jo vull pensar que el 
ret que no hagim pogut veure aquest estudi no és per 
falta d'intere davanl aquesl tema ni per una falta de 
sensibilitat del Govern davant les propostes d'aquesta 
Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 



DIARI DE' SESSIONS / Núin. 61 / 29 d'abril del 1986 1839 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Efectivament, voste té tota 

la r aó, no és per falta d 'interes, sinó que la feina s'esta 
tent i se suposa que d'aquí a un m es estara acabada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

1.-7) 
La pregunta següent la formula el Diputat Guillem 

Seguí i Coll, que demana quines mesures s'han pres 
per evitar poss ibles intoxicacions amb motiu del trac
tament de les síquies i d'altres indrets de l'illa de Me
norca amb productes químics. 

Té la paraula el Sr. Guillem Seguí. 
Sí, sí. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. És que la pregunta fa refe

rencia directament a la ConselIeria d'Agricultura, exac
tament igual que la 804 i també la 797. Ahir capves
pre, amb caracter urgent va ser convocat el Conseller 
d'Agricultura pel Ministre d'Agricultura per a una ses
sió extraordinaria, amb tots els ConselIers de totes les 
Comunitats Autonomes i, per tant, en nom del Govern, 
i fent ús del Reglament, de l'article 149.4t, jo pregaria 
que aquestes preguntes no fossin formulades avui en 
aquesta Cambra, i adquiresc públicament el compro
mís que, en un termini de set dies, sera remesa al 
Parlament la seva resposta per escrit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Portaveu del Grup Socialista. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, Sr. President. Si he entes bé, s'ha referit a la 

797, bé, la pregunta 797, amb perdó deIs membres del 
Govern, és una pregunta de política de l'Ordenació del 
Territori, que la presencia del Conseller d'Agricultu
ra sempre és agradable, pero no es requereix en aquest 
caso 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel que pertoca a les preguntes 803 i 804, s'ha de 

concedir el dret que té el Govern, perque es reconeix 
pel mateix Reglament. Quant a la 797, el Govem, crec 
que també té facultats de fer-ho, si el Conseller creu 
que l'afecta en aquest sentit, no em queda més remei 
que acceptar-ho. 

1.-8) 
Pregunta postposada. 

1.-9) 
1 passam a la p¡'egunla 783, que la formula el Sr. 

Joan Franeesc López i Casasnovas, i que demana c¡ui
nes valoracions arquitectoniques han justificat la sub
venció d'1.947.665 Ptes. él un particular per a restau
raeió d'una casa al Carrer Nou ele Maó, a carrec del 
pressupost del 1985. Té la paraula el Sr. Joan Francesc 
López i Cas8snovas. 

RL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Sr. Conseller de Cultura. Dins el seu 

programa de subvencions a Ajuntaments i a particulMs 
per a restaur3ció d'edilicis el'interes, suposam que 2[-

tístic, arquitectónic o históric, hi fi'guren, segons d llis
tat que ens va ser facilitat, 8.515.000 Ptes. per subven
cionar Ajuntaments, i 6.834.000 per a subvencions a par
ticulars. Nosaltres voldríem coneixer quines han estat 
realment les valoracions arquitectoniques que han jus
tificat una subvenció, en aquest cas, la més de'/:.1da de 
totes, a un particular per restaurar el casal ,lel C~rrer 
Nou, números 9, 11 i 13, on, com voste sabra, s'hi ubi
quen, entre d'aItres serveis, Banca Catalana, per exem
pIe. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Les valoracions arquitec

toniques d'aquesta restauració o d'aquesta obra de res
tauració es basen en I'Ordre dictada pel Conseller de 
26 d'abril del 1985, alla on es feia una convocatoria per 
a concessió d'ajudes per a millora d'edificis d'interes 
historico-artístic, propietat privada. Per part de l'inte
ressat es va presentar la corresponent soHicitud, aco
llint-se a aquesta Ordre, i fonamentalment aplicant l'ar
tiele 3r, que parla d'edificis que són inclosos dins con
junts historico-artístics i que poden ser considerats com 
a monuments notables . Aquestes són les raons que va
ren permetre una resolució com la d'aquesta sub ven
ció, l'única que s'ha donat a Menorca en base a agu~s
ta partida, partida, em referesc de subvencions. Les 
consideracions fonamentals, que la Conselleria d'EJu
ca ció ha recaptat, són que és un edifici de més de 
cent anys, que són dignes de menció tota la part que 
Ea referencia a la fa;;ana, balconada, la part superior, 
etc. 

EL SR. PRESIDENT : 
Sr. Diputat. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Primerament, el casc urba 

de Maó encara no ha aconseguit la declaració de con
junt histórico-artístico Segonament, edificis com els 
que han estat subvencionats amb dos milions de pes
setes n'hi ha a batzers dins la ciutat de Maó, ~difieis 
que tenguin més de cent anys. En tercer lIoc, hem mi
rat curiosament el cataleg indicatiu de protecció arqui
tectónica monumental de Menorca, l a Guia arqujte:c tó
nica de Menorca, a cap deis dos documents figura 
aq uest edifici com a tal, i n'hi ha 44 dins el case de 
Maó, que són considerats amb aquesta consideració. 
Com i quan s'han fetes les convocatories, quina puhli
citat se'ls ha donat, hi ha gent a Menorca que es de
mana com ho ha de fer per obtenir subvencions de la 
Conselleria de Cultura si té ganes o necessitat eJe fer 
obres a casa seva, senzillament sigui dins el casc antic 
de la ciutat. En definitiva, nosaItres sabem, a n, és a 
m és , que aquestes obres no s'han executades, la fdlta-
na, que aquí es diu que té un interes molt notahle, és 
una [a<;:ana desgraciada per mitja de retols c0l11c1'cials, 
per suposat, que afecten d'una manera important el 
coniunt del Carrer Nou. En definitiva, també s'hi ubi
ca aIla dins un edifici que es fa servir com a casino 
deIs senyors. Jo no sé quins criteris objectius realment 
aplica la Conselleria de Cultura a l'hora de destim\r sub
"encions a particulars, si valora, a més a més, en quin 
estat de necessitat es troba el particular, no parlem ja 
t3mpoc de l'edifici, perque l'edifici crec que ha que
clat ben demostrat que no té una singularitat suficient 
per mereixcr cap tipus de doblcrs elel patrimoni ele 
tots els eiut3clans. 1, finalm ent, manifestar que ¿s evi-



1840 DIARI DE' SESSIONS / Núm. 61 / 29 d'abril del 1986 

dent que si actuacions com aquesta es reiteren, obvia
ment, la ciutadania es pot demanar fins a quin punt 
per aconseguir subvencions, per fer obres internes a 
un edifici sera necessari figurar o no figurar a catalegs 
indicatius i a consideracions singulars arquitectoni
queso 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té vos te la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. En primer 1I0c, 

l'Ordre i la partida corresponent d'aquesta, que sus
tenta aquesta Ordre, no figura dins els pressuposts del 
86, com voste sapo En segon lloc, aquest edifici figura 
dins l'inventari de l'Ajuntament de Maó. En tercer lloc, 
aquestes restauracions, aquestes obres van ser visades 
per la Comissió de Patrimoni Historico-Artístic de Me
norca. En tercer lloc, a causa de les circumstancies 
que voste ha expressat tan bé, a causa de la mateixa 
pregunta i de la preocupació que el Conseller d'Edu
cació i Cultura té pels béns públics, jo li anuncii da
vant aquesta mateixa Cambra que estic disposat, dema 
mateix, a iniciar un expedient d'aprofundització, per 
veure si és necessari arribar a un expedient de I ~sivi
tat. Res més i moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; moltes gracies, Sr. . . 

Diputat. 

1.-10) 
La Pregunta següent la formula el Diputat Tirs 

Pons i Pons i demana al Govern quines mesures ha 
previst aplicar el Govern per tal de coordinar 3mb 
Ajuntaments i Consells Insulars les polítiques d'infraes
tructura i activitats culturals i esportives. 

Té la paraula el Diputat Tirs Pons i Pons. 

EL SR. PON S PONS (TIRS): 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, en el debat 

que va tenir lloc dia 10-11 de desembre de l'any 85, on 
es varen aprovar una serie de resolucions, el dia 12, 
disn les propostes n'hi havia una, la quinzena, rela
tiva a instar la coordinació amb el conjunt d'Ajun
taments i de Consells Insulars la política d'infraestruc
tura d'entitats culturals i esportives, i quan el Sr. Pre
sident va demanar, Sres . i Srs. Diputats que votaven a 
favor, va ser votada per unanimitat. Ens podria ins
truir o dir quin es són les mesures que té previstes per 
fer aquesta coordinació, Sr. Conseller? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Evidentment, la coordina

ció d'activitats culturals, esportives i juvenils, en cer
ta manera, quant a activitats propiament dites i quant 
a dotacions o inversions d'infraestnlclura, voste ha de 
comprendre, Sr. Tirs Pons, que és francament ::lifícil, 
davant tota la situació política en que ens trobam avui. 
Ara. de totes maneres, per part de la Conselleria, s'ha 
entes que s'ha obert el camí per intentar aquesta coor
dinació, l'experiencia la tenim amb el ... d'instaHacions 
esportivcs, en segon lloc, amb el Consell Balear ele 
Transports, en tercer ll oc, amb el maleix Consell de la 

Joventut de les Illes Balears, aUa on creim que hi ha 
una bona forma per arribar a aquesta coordinació sen
se una politització directa i, en tercer lloc, amb el Con
seU Balear de la Cultura, que crec que ja s'ha publi
cat i que és pendent de desenvolupament en aquest 
momento Aquestes són les quatre passes que entenem 
que, per part de la Conselleria d'Educació i Cultura 
del Govern, es poden haver comens:ades i s'han comen
<;ades per arribar a aquesta difícil coordinació. Res 
més i moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
El Sr. Conseller té una habilitat especial, i a la llen

gua li fan dir el que volen, pero els fets, els fets que 
tenim davant deIs ulls són més forts que les paraules. 
Es va aprovar per unanimitat, i el que voste no pot 
dir, de cap de les maneres, es que la coordinació és 
difícil per una situació política actual, sense explicar
nos quina és la situació política actual. Per favor, no 
vegi bubotes, coordinació deIs esfon;:os deIs ConseUs 
i deIs Ajuntaments i de la Comunitat Autónoma, sen
zillament vam votar aixo, per unanimitat, que les ac
cions que fessin els Ajuntaments, els Consells i la Co
munitat Autonoma estiguessin relacionats, que no ens 
assabentassim per la premsa d'accions que voste pen
sa fer o que ha fet ja a qualsevol de les IlIes, que els 
Consells vegem que no tenim un interfocutor valid que 
compleixi amb el mandat d'aquest Parlament de dur ' 
a terme una cosa tan senzilla com la coordinació, per 
favor, no do ni l'excusa d'una situació política. No ho 
és, la situació política, tots els Grups hi van estar 
el'acord, fins i tot el Grup Polític que dóna sustent al 
Govem actual, de la Comunitat Autonoma, va votar a 
favor, no es va discutir. Em sembla que seria un mal 
favor si llegíssim la intervenció del Molt Honorable 
Sr. President de la Comunitat Autónoma en el debat 
de dia 10, qua n va fer el repas de les grans accions de 
la política cultural del Govem. 1 va ser tan positiva 
aquesta valoració que després, per unanimítat, varem 
haver de votar, escolti, ens coordini, Sr. Conseller, i 
ara no doni l'excusa que una sítuació política li impe
deix fer-ho. La realitat del fet és molt més dura que 
les seves contestacions, Sr. Conseller. 1 em cregui, fa 
un flac favor a la cultUl'a, a la joventut i al deport 
d'aquestes illes, quan veim a través de les xifres que 
són reals, que voste ha practicat la política del present 
quant a subvencions, quant a ajudes per a instaHa
cions esportives, quant a suport a grups juvenils, i 
quant a altres coses, com a aquest famós edifici del .. 
Carrer Nou de Maó, que també n'és un exemple. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Tirs Pons, li agraesc 

cnormement la seva felicitació inicial, naturalment el 
final no podia ser d'altre que el que vaste ha manifes
tat. Ara, .io li dic que dins el ConseIl Balear de la Cul
tura, dins el Consell Balear deIs Espor1.s, dins el Con
scll de la Joventut ele les lIles Balears, dins les actua
cions del malc!x Decrcl del Pla Terrilorial d'InstaBa
cions esportivcs, els Consells Insulars hi tenen la seva 
paraula i els Ajul1tamenls també, si la postura que 
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voste pot adoptar a aItres organismes és diferent a la 
postura que adopta el Govem o la Conselleria o el Con
seIler d'Educació i Cultura, concretament, aixo sera 
una disparitat de criteris entre voste i jo, entre el seu 
organisme i el meu, en aquest cas, la Conselleria. Per 
tant, no pue admetre, de cap de les maneres que s'apro
fitin unes circumsHmcies que fan referencia a fets an
teriors als quals jo ja he donat, cree, complida respos
ta, perque voste ara, en aquests moments, m'anuncil o 
es refereixi reiterativament als mateixos punts. Voste 
m'ha fet una pregunta concretíssima, que és el que ha 
fet la Conselleria d'Educació i Cultura per coordinar 
aquestes activitats, i aquesta és la meva resposta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

f.-U) 
Pregunta postposada. 

1.-12) 
La pregunta següent la formula el Sr. Josep Al

fonso Villanueva, que demana quines mesures ha pres 
el Govern per tal d'extremar el control sobre la socie
tat de Garanties Recíproques. 

Té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Srs. Diputats, Sr. Conseller, en l'anomenat, avui 

reiteradament, debat de l'estat de la Comunitat Auto
noma del mes de desembre, i que tant difícil va ser 
dur a terme, es va prendre un aItre acord, que va ser 
el d'extremar el control sobre la Societat de Garanties 
Reciproques. Aquesl acord venia com a conseqüencia 
que la Cambra va mauifestar que Ji preocupava la si
I.uació patrimonial i de ri c d'aquesta societal, i tam
bé va constatar que el Govenl, essent pdlcticament ma
jorit<;lri o sent ¡'accionis ta més important amb moltís
s im avantatge sob¡-e 10Ls el alLres, el control real so
bre els organs de decisió era realment petit. A posta, 
avui li demanam, quines mesures, d'acord amb la re
solució del Parlament, ha pres la Conselleria d'Econo
mia i Hisenda del Govern de la Comunitat Autonoma, 
per extremar aquest control. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
S.í, Sr. Pre ideo\. Bé, en pl-imer Iloc dir-Ji que el 

G vcm de la omunitat Autónoma no és !'úni gran 
soci··maj rilari, a més hi ha l'IMPI, com voste sap ba -
tant directamenL de ,l'Adminislració Central, que té una 
panicipació bastant semblant ele la que té la Comuni
LaL AUL noma, i que tamb' cree que prendra les seves 
mesures. Pero vaja, pel que fa a nosaltres, en primer 
lloc, es va procedir él un estudi, una analisi de l'audi
Loria de l'any 84, per part de la Intervenció de la Co
munitat Autónoma i de la mateixa Direcció General 
d'Economía de la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
no es va d tecra r ca p jrregu laritat pel que respecLa a 
aque ta auditoría. Per altra part, per a !'any 85 hem 
ucmanat, i sc'ns Iliurara aproximaclarnenL eL'aquí una 
eLmana, h m t1 ema nuL una aud itori a mé amplia, per 

ap l icar, en aqu st ca , per quatrc censors jurats de 
comptes, especinlment autoritzats pel Ministeri d'Eco-

nomía i Hisenda per dur a terme aquests tipus d'au
ditories a societats de garanties recíproques, es fara pú
blic aquest dictamen de l'auditoria i es remetra als Dí
putats de la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest 
Parlament, aquesta auditaria, com dic, és bastant més 
amplia de les que es venien fent i, a petició nostra, 
contempla tres punts que creim que són importants, 
que es desenvolupen al marge d'aquesta auditoría amb 
una especial atenció, com és una analisi de la morosí
tal, un estucli el l criteri que s'usen per él les provi
sions d'insolve ncie i també tIl1 estudi sobre la quali
ta t del 1i 'C que té en circuJació en aquesl momenl 
ISBA. També a proposta no tra, el benefici c!'explota
ció de I'any 85, que ha estal de 3.100.000 Ptes. s'ha do
lat ínlegrament a la pl"ovi ió per In olvencies elio l'any 
86 . A proposta també de la Comuni,tal Autolloma, s' ha 
creaL din aquesta societat d garanlies recíproques, 
dins IBA, un dcparlament que faci exclusivamenl e l 
segl.lirncl1l de la moro 'llal en c m1exió, com és I gic, 
amb I'assessoria jurídica eI'aquesta empresa . Al matci 
temps, varem dcmanar, ¡'ha c1ut a tel"me, la constitu
ció d'una Comjssió de rnorositat, de 'la qual, om és 
logic, hi 1'0 L1l1 < part el represcotant de la Comunital 
i\ul noma, ' 1 Director Gen , 1'al d'Economia, i que es 
reunei, ada selmana pcr ana l' f nl Wl seguimcnt de 
com es van recuperant els morosos que s'havien pro
du'it dins aquest temps passat a la ocietal aque la. [ 
al mateix temps, com és logic, l'assis tcncia peri dica 
cada divendres a les reunions de la omjssi) ExectI-
tiva o a la miss ió Directora d'aqu la Socictat el 
Gal'anties Recíproqu , i la intenció, a la próxima Jun
ta general cl'accionistes, d'ampliar la repl'esentació de 
la Comunitat Autónoma, tant en el Consell d'Admini -
tració com dins la Comissió Executiva d'aquesta em
¡ _ :':5a. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, per una vegada, senyors del Govern, 

pareix que han comem;at a complir el que acorda 
aquest Parlament, és la primera vegada que ho hem 
sentít aquí, jo li ho agraesc. Peró, també és que no ho 
fan bé. Per que havíem de fer aquesta pregunta nos
altres si vostes han complit? Haguessin comunicat al 
Parlament el que feien, que era el que havien de fer, 
i nosaltres no haguéssim demanat. De totes maneres, 
sí que li hem de fer dues puntualitzacions: primera, 
l'auditoria del 84, vos tes l'han vista, el Parlament no, 
igual que hero vist la del 85, ens agradaria veure la del 
84, com és logic, aixó és una empresa que només hi té 
capital la Comunitat Autónoma, sinó que hi té quanti
tat de segons avals, i crec que aquest Parlament ha 
de saber de que va el tema, si ens envia la del 84, ens 
envia la del 85, j demanio altra vegada, és que em pa· 
reix que estava en períodes extraordinaris tot l'any, 
enguany, demanin pcríode extraordinari perque resulta 
que si no, ens n'anam al mes d'octubre, i aquests te
mes no els hem de deixar podrir tant. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr, Conseller, 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sr. Alfonso, m'agradaria que quan 

es refereix a aquestes societals de garanties recíproques 
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i a les relacions que tenen amb el Govem no fes afirma
cions gratu'ites, com esta fent continuament, de si la 
Comunitat Autónoma té avals. La Comunitat Autonoma, 
Sr. Alfonso, no té donat cap aval, cap aval a ISBA, no 
té ni un aval, és a dir que no hi ha cap quantitat ava
lada pel" part de la Comunitat Autonoma de la societat 
aquesLa, entre d'alLres CO. es perque, en principio con
tinuen amb el segon avul de l'Estat j estan ulilüzanL 
e l egon ava l de l'EstaL abans d'usar 1 segoD aval de 
la COl11wlitat Aul:Ónoma. és a dir que la omunital Au
tonoma no té avalada ni una pesseta a ISBA. Té unes 
participacions en el capital, i punt. És dir que a l'ho
ra de fer afirmacions, vagi un poc més alerta. 

En segon lloc, dir-li que es fa la recomanació del 
Govern que extremi les mesures de control, el Govern 
ha actuat, i punt. 1 no entenem per que hem de dir el 
que hem fet si no se'ns demana, ates que era una re co
manació que es feia al Govern en aquest sentit, i el Go
vern ha actuat en aquest sentit. 1 dir-li una vega da més 
que l'únic que esta actuant en aquest sentit, d'extre
mar el control a ISBA és precisament el Govern de la 
Comunitat Autónoma, quan l'Administració Central 
que, com voste sap, té un important paquet d'accions 
a través de l'IMPI, no esta actuant el més mínim, pero 
és que, a més de no actuar, no deixa actuar, ni tan 
soIs per delegació, concedint els seus vots com s'ha fet 
a d'altres Comunitats Autonomes, a la Conselleria de 
omel~ i IndúsLl-ia. que Lamb¿ l dria lenir els seus re· 

pre entrults, potlLiern anal' un poc més conjllntats eI1 
aCluest tema, si . s'accedís la delegació O almanco es fes 
una delegació, quant a la fiscaliLzació, quanl a la par· 
ticipació dins el organ d'aque ta ocietaL a la Conse
Heria de COmeI'l; j Indúsl da pel que respecta a !'IMPI. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; moItes gracies, Sr. 

Diputat. 

1.-13) 
La p regunta seglienl la formula el Diputat Sr. Joan 

Nada! Agllirre que demana al Govern per que no ha 
presentat encara e l Govern el projecte de Llei de Pa
trirnorli ele la Com llnitat Autónoma í quan el pensa pre
sentar. 

Té la paraula el Diputat Joan Nadal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Fa gairebé ja quatre mesos que es va 

aprovar per aquest Parlament que es presentas un pro· 
jecte de Llei de Patrimoni de la Comunitat Autonoma. 
... (deficiencies so) ... aquest Projecte de Llei, és evi
dent perque, sobretot, en aquesta primera legislatura 
el patrimoni de la Comunitat ha ... (é:leficiencies so) ... 
important i ha estat usat d'una manera important sense 
que tenguéssim una norma reguladora que controlas les 
compres, les vendes, els lloguers del Patrimoní de la 
Comunitat Autonoma. El Conseller d'Hisenda, si bé va 
dir que Cl-cia que no era necessaria aquesta Llei, va 
dir que immediatament que la Llei de Finances esti
gués feta, presentarien aquesta llei. La Llei de Finances 
esta presentada, esta en vigor, voldrÍem saber, Sr. Con
seller, com es troba la Llei de Patrimoni de la Comuni
tat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Conseller d ' Economía, Hisenda i Prcssuposts 

té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Com voste sap, per part de la 

Conselleria s'ha dut a terme la confecció de la Llei de 
Finances, fa poc temps que s'ha enviat a aquest Par
lament la Llei de Taxes, s'esta elaborant la llei de Sindi
catura de Comptes, hi ha l'esborrany del projecte de 11ei 
de Patrimoni ultimat, que s'ha de passar a estudi, com 
és lógic, a Consell de Govern, és un projecte de llei que 
ha estat bastant complicat, a ningú no se li oculta la 
importancia que té aquesta Llei, entre aItres coses, hi 
ha problemes d'interpretació que és normativa basica 
quant a la llei de Patrimoni de l'Estat, que és normativa 
basica i que no ho és, que aixo ha dut bastant feina, és 
una llei complexa, com Ji die, l'esborrany esta Hest i es 
remetra una vegada sigui aprovat per ConseIl de Govern 
i estudiat per les distintes Conselleries es remetra al Par
lamento Ara, com li die, en poc temps hem hagut de fer 
Llei de Finances, Llei de Taxes, esborrany de la Llei de 
Sindicatura de Comptes, Llei de Pressuposts, que tam
bé de vegades costa pena treure endavant tantes lleis 
i, sobretot, una Llei tan complicada jurídicament com 
és la de Patrimonio 

Moltes gracies, Sr. President . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Nada!' 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Entenem perfectament, Sr. Conseller, que voste lila

teix havia dit que era prioritaria la Llei de Finances, 
aquesta Llei' ja esta, el que voldríem saber és quan 
pensa voste enviar a aquest Parlament la Llei del Pa
trimoni, comprenem que ha hagut de fer, per les seves 
mateixes prioritats, per les prioritats que la Conselleria 
ha marcat unes Lleis abans, nosaltres amb aixo no ens 
hi ficam, el que sí deim, li recordam, és que aquest Par
lament va aprovar que es remetés la Llei de Patrimonio 
Quan pensa remetre la Llei de Patrimoni? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller . 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Com voste sap, quan es va establir la prioritat en 

aquest Parlament, quan a la Llei de Patrimoni, hi havia 
dues prioritats més implícites, una era la Llei de Taxes, 
que es dcduia de la mateixa Llei de Finances, l'altra era 
la Llei de la Sindicatura de Comptes, que es deduIa 
de la mateixa Llei de Finances, i la L1ei de Patrimoni, 
en aques t cas, no era una Llei que es deduís directa
ment de la Llei de Finances, era posterior, com a 
conseqüencia del debat que es va dur a terme sobre 
I'estat de l'Autonomia. Com li dic, hi ha l'esborrany 
llest i esper que pugui entrar en aquesta Cambra per 
discutir-la en el proxim penode de sessions. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller Sr. Diputat. 

I.-14 ) 
La pregunta següent la formula el Diputat Sr. Joan 

Francesc López Casasnovas, que demana quin procedi
ment s'ha seguii per a lurgar subvencions a Ajunta;ncnts 
i a particulars en materia de restauració de patri:noni. 

Té la paraula el Sr. Joan Francesc López Casas
novas. 
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EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President. Sr. Conseller, una vegada més ens re

ferim a aquesta qüestió, a la vista deIs 15 milions i mig 
de pessetes que s'han repartit l'any 85 en materia de 
restauració d'edificis d'interes historico-artístic. Obser
vam, sabem que l'organisme ens detecta, ens demostra 
l'existencia de classes socials dins la ciutat, i és obvi que 
e1s casals, i sobretot els que tenen més interes rusto
rico-artístic solen estar gairebé sempre en mans de per
sones prepotents, de persones que tenen un suport eco
nómic important. Pero també observam que la distri
bució que es fa dins els Ajuntaments per a restauració 
de patrimoni té bastants consideracions a fer, que nos
al tres voldríem veure contestades a partir d'aquesta 
pregunta. Com es fa aquesta convocatoria? Qui s'hi 
pot acollir? De quina manera se li dóna publicitat i 
quins criteris objectius, en definitiva, es fan servir per 
adjudicar aquestes importants subvencions? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. El procediment que se se

gueix esta fixat, una vegada més, en el Decret 31 del 
84, quan fa referencia a subvencions, capítol VII per 
a Ajuntaments o per a entitats privades, i per l'Ordre 
que ja he esmentat abans, de 2S d'abril de 1985. Aquests, 
tant el Decret com l'Ordre estableixen 1111 terminis nor
mals, perdó, naturals pressupostaris, els Ajuntaments i 
les entitats o les persones físiques s'acullen a aquest 
Decret enviant les seves soHicituds i acompanyant els 
seus projectes, projectes que són revisats quant a l'ex
pedient, quant a projecte per les Comissions de Patri
moni, tant pel que fa a Ajuntament com a persones 
físiques, i les Comissions de Patrimoni, una vega da in
formats els projectes, estableixen les prioritats d'acord 
amb els eriteris que ella mateixa hagi fixat i en els 
quals el Conseller no hi té més que la intervenció 
d'acceptar o no acceptar aquests informes. Pel que fa 
referencia als béns titularitat de l'Església, les priori
tats les firma, les fixa, perdó, la Comissió Església Ca
tólica-Comunitat Autónoma i les mateixes o les Comis
sions ele Treball, alla on també es revisen els mateixos 
projectes i s'aixequen al Conseller perque les re
solgui, si és que hi és dins les seves facultats resoldre
les, quant a les possibilitats pressupostaries i a les 
quanties pressupostaries. És a dir, que les tramitacions 
deIs expedients, s'inicien a voluntat, naturalment, o a 
instancies de l'interessat, sigui ajuntament, sigui per
sona física, sigui Església Católica, en aquest cas con
cret, i tota la tramitació es du per la Comissió de Pa
trimoni corresponent, d'acord amb alla on esta ubicat 
l'edifici per, al final ele l'expedien t, arribar a una reso
lució, d'acord sempre amb el que informa la Comissió 
de Patrimoni, i d'acord amb les disponibilitats pressu
postaries, naturalmcnt. 

EL SR. PRESIDENT; 
Sr. Diputat . 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS; 
Agrair, en primer lloc, l'cxplicació detallada de la 

tramitació que se segueix, m~mirestar també que, c\'al
guna manera, crec que sí, que respon a un criteri po
lílic l'assignació deIs dinel's, perque s'obscrva que un 
40 % d'aquesta quantitat va a parar a particuIars, i 

l'altre 60 %, a entitats públiques, en aquest cas a 
Ajuntaments. El conveni amb l'EsgIésia Catolica, cm 
sembla que en aquests moments encara no estava en 
vigor i no hi ha cap edifici que aquí ho indiqui. Si que 
ho indica, tanmateix, i crec que a¡;o seria molt impor
tant, si no és una casual coincidencia, que s'expliqués 
el fet que els Ajuntaments que han percebut subven
cions per a aquests conceptes, sigui n tots curiosament 
d'un color polític, tots ells, un, dos, tres, quatre, cinc, 
sis, set, i, en definitiva, nosaltres no tenim res cn con
tra deIs motius de la restauració, que aixo sí que \'e 
determinat per la Comissió de Patrimoni, en qualsevol 
cas, alIó que sí que voldríem veure és 1ll1a major col'Ia
boració de cap a les entitats públiques i deix3.r una 
mica el tema de les persones privades, deIs cJUtad¡:.ms, 
en relació a la seva capacitat adquisitiva, perque si no, 
no s'explica que determinades partides economiques 
es destinin a particulars, qua n hi ha tanta necesslÍat 
de patrimoni de titularitat pública, que no pot ser res
taurat a causa de mitjans economics basicament. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Pel que fa referencia a la 

ciarrera part de la seva intervenció, ja li he anunciat 
que la partida 781 de restauració de patrimoni s'ha 
suprimit al pressupost del 86. Pel que fa referencia al 
tema deIs Ajuntaments, jo li assegur que en aquest 
moment no sé quins ajuntaments concretament han 
estat subvencionats o s'ha establert un conveni amb 
-ells, el que sí li puc dir és que les prioritats estan 
fixades per les Comissions de Patrimoni, en aquestes 
Comissions de Patrimoni hi ha una intervenció i una 
representació de les distintes forces o deIs distints orga
nismes, [ins i tot de cadlcter tecnic, i que el que es té 
en compte no és l 'Ajuntarnent, SÍJ1Ó que el que es té 
n cornp le és l'ecliüci re'taurat. Teninl molt pre

senl que voste manifesta, compara ara una altra vega
da les quantilals de capitol VII, ele 4.761 i 781, i tamo 
bé hem de te nir en compte que Les inversions directes 
amb un monument historico-artístic per capítol VI, 
també estan dins aquesta tramitació normal quant a 
la revisió per part de la Comissió de Patrimonio 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; mol tes gracies, Sr. 

Diputat. 

1.-15) 
La pregunta següent la formula el Diputat Sr. Joan 

Francesc Triay L/opis, que demana al Govern quan pre· 
sentara al Parlament el Projecte de Llei d'Ordenació 
Territorial que pe!"meti desenvolupar amb urgencia di· 
rectrius d'3mbit supramunicipal que donin coherencia 
i racionalitat a Plans i Normes Urbanístiques muni
cipals. 

Té la paraula el Diputat Joan Francesc Triay 
Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. La necessitat d'unes direc

trius de planejament supramunicipal esta reconeguda 
des elel primer dia d'aquesta Legislatura, des del ma
tCÍx Discurs el'Investidura del President Cañellas. re
petida al discurs de la qües tió de confian¡;:a, el 84, i rei-
teraela i aprovada per unanimita t a les resolucions del 
debat ele política general de 1985 . Ens deia el Sr. Con
seller el'Obres Públiques, quan comentava lcs propostes 
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de resolució que aquesta proposta, en concret, de pre
sentar en el termini de tres mesos un projecte de Llei 
d'Ordenació Territorial que pugui ser desenvolupat 
immediatament, amb urgencia, en la redacció d'aques
tes directrius, no hi havia cap inconvenient. Nosaltres, 
Sr. Conse11er, senyors del Govern, voldríem 'saber si 
no hi ha cap inconvenient, per que no ha estat possible, 
en un temps més 11a11g del previst, encara, presentar-la 
en aquest Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 
En nom del Govern té la paraula el Conseller d'Or

denació del Territori, Sr. Jeroni Saiz i Gomila. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sr. Triay, si Dios y mis compañeros 

de Gobierno quieren, este proyecto de Ley será aproba
do en el Consejo de Gobierno de mañana y, en con
secuencia, remitido de inmediato al Parlamento. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. A la primera part de 

la seva afirmació, nosaltres no hi podem entrar, amb 
els membres del Govern, consideram que aixo forma 
part de la unitat de govern el'aquesta Comunitat i que, 
per tant, el Sr. Conseller no n'és una persona a part, 
sinó que n'és el portaveu, en aquest moment. Ens 
alegraria moIt, efectivament, que dema ja poguéssim 
donar solució i superar aquests inconvenients que no 
hi havia en aquest projecte de llei, perque realment 
hem Ilegit comentaris molt elogiosos per part de la pa
tronal i estam realment ansiosos de coneixer aquest 
projecte. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Ya que, como de costumbre, al representante del 

Grupo Socialista le preocupan mucho los comentarios 
de los medios de comunicación, le diré que no se ha 
presentado n ingún inconveniente en la tramitación de 
este proyecto, en la laboración, simplemente se ha 
procurado ])erfeccionarlo al máximo posible y recabar 
cuantos informes ha parecido conveniente para mejo
rarlo. Esta ha sido la única causa de que se retrase 
dos o tres semanas sobre las previsiones iniciales, no 
porque haya surgido ninguna clase de inconveniente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

1.-16) 
La pregunta següent la Pom1Ula el Diputat Enrie 

Ribas i Marí, que demana per quan es preveu l'aprova
ció inicial d'informació pública del Pla Especial de Pro
tecció de l'A.rea Natural d'Especial Interes de Ses Sa
lines d'Eivissa i Formentera. 

Té la paraula el Sr. Enric Ribas i Marí. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Moltes gracies, Sr. President. Bé, \ olc.lria f r lIn<l 

observació previa, que és un petil err 1', (\iguem-ne, 
mecanografie, encara que supos que tolhom e n'haura 
adonat, és alIa on diu «aprovació inic ial d'infonntlció", 
ha de dir «aprovació inicial i informació". 

Bé, Sr. ConseIler, el 31 de maig de l'any passat va 
entrar en vigor la Llei de Declaració de Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera com a A.rea Natural d'Especial 
Interes, i -s'establía un període maxim de tres mesos 
perque el Govern inicias el Pla Especial de Protecció. 
El Pla Especial de Protecció es va dir que ja s'havia 
iniciat, pero, així mateix dia 12 de desembre, després 
del debat sobre l'estat de la Comunitat, es va aprovar 
W1a resolució en que es marcava un termini de 30 dies 
per sotmetre a informació pública aquest Pla de Pro
teceió i s'instava també el Govern a concloure la tra
mita ció a la major brevetat possible. Per aixo és que 
pregunt al Govern, i en aquest cas al Conseller d'Obres 
Públiques i Ordcnació del Territori per quan té pre
vista l'aprovació inicial i la informació pública d'aquest 
Pla de Proiecció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Sr. Ribas, la prevlslOn es que 

sea aprobado inicialmente el próximo mes de mayo. 

EL SR. RIBAS MARt: 
Moltes gracics. Sr. ConselIer, a nosaltres ens preocu

pa el compliment de totes aquestes resolucions que es 
varen aprovar dia 12, i, si em permet el símil coHoquial, 
i ho die amb tot el respecte, jo entenc que dia 12 de 
desembre es varen lliurar moltes. lletres, i que moltes 
d'aquestes lletres, i avui s'esta demostl'ant aquí, s'esta 
posant en evidencia a través de moltes preguntes, han 
arribat al seu venciment i s'han tornat impagades. A 
nosaltres ens preocupa la solvencia, és a dil', que aques
tes lletres es paguin, més que quan es paguin, evident
ment, pero també ens preocupa la formalitat i, per 
tant, li prenc la paraula, ja que ha dit que durant el 
mes de maig s'aprovara, i esperam que aixo sigui així, i 
que no haguem de fer una altra pregunta, perque s'hagi 
tornat incomplir. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConseIler. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente. A nosotros también nos preocupa. 

Muchas gracias. 

I.-17) 
EL SR. PRESIDENT: 

La dan'era pregunta és la que formula el Diputat 
Joan Francese López i Casasnovas, que demana com 
i quan s'ha fet la convocatoria deIs Certamens Cu1tu~' 
rals de la Joventut 1986. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, molt senzillament la pregunta esta 

formulada, primer ens agradaria saber en quins termi
!lis i, sobretot, quina distribució s'ha fet el'aquestes con
voca ,"óries. 

EL SR. GILET GlRART: 
Si. gracies, Sr. President. La convocatoria pública 

deis ccrtamcns cultural s per a la joventut es va fer 
dur:ml la segona quinzena del mes de gener, d'una 
man," ra pública com elic, pero, a parl d'aixo a causa de 
la lardal1<;a, a l retard, es varen enviar les bases dcls cer-
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tamens a les distintes associacions juvenils, als regi
dors de joventut deIs Ajuntaments, als coHegis d'EGB, 
BUP i Formació Professional, a les Facultats, a les Ofi
cines d'Informació Juvenil, a la premsa local i també a 
la premsa forana. LIavors, una vegada que per part de 
la impremta es va lliurar el fullet dels Certamens Cul
turals de la Joventut, es va procedir a transmetre'ls o 
a enviar-los a les mateixes entitats, oficines juvenils, 
etc., etc., durant els primers dies d'abril, el retard amb 
aquesta, en l'edició d'aquest fullet va ser com a con
seqüencia que, per part de l'Institut de la Joventut, el 
Ministeri de Cultura no s'havia fixat les dates a nivell 
nacional d'aquests mateixos certamens. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President. Sr. Conseller, jo no dubt de la seva 

paraula, l'única cosa que puc fer és constatar fets, i 
aquests fets són realment preocupants, perque, per 
exemple, hi ha un coHegi a Menorca, el Col.legi de Mer
cadal, que no podra enguany acollir-se al torn d'estada 
als albcrgs de la Conscllcria de Cultura, precisament 
perque el termini acabava dia 28 de febrer i no hi han 
pogut participar ates que ja estava cobert per a joves 
que venien d'altres Comunitats Autonomes. Cada any 
hi havien anat, pero aquesta vega da no han rebut la 
informació a temps, i era un coHegi. D'altra banda, 
quant als certamens de teatre, ceramica, arts plastiques, 
vídeo, fotografia i un curiós certamen, que ara no sé si 
ho diré bé, pero em sembla que és d'estetica i perru
queria, els terminis s'acabavelJ dia 15 de mar¡;, i .la in
formació rebuda va arribar dia 18 d'abril a determinats 
coHegis o centres docents, en puc donar testimoniatge. 
Si bé és cert, i aixo també és indiscutible que amb 
fotocopies es varen enviar circulars a determinats col
legis. Pero, jo demanaria si els diaris, els mitjans d'in
formació, sobretot de les illes menors, han tengut no
tícia i han reprodu'it aquestes convocatories, perque una 
cosa és claríssima, quants d'artistes plastics de les 
illes menors s'hi han acollit, de Menorca concretament? 
Amb el tema teatre hi ha hagut un grup teatral, millor 
dit, dos, l'Institut de Maó i de Ciutadella, que, a la 
vista que no arribava la convocatoria i que ells tenien 
ganes de participar al certamen nacional, van telefonar 
a la Conselleria i els van dir que dia 15 de mar¡; acabava 
el termini d'inscripció, i són inscrits. Pero llevat 
d'aquests dos grups de teatre no conec d'altre artista, 
d'altre jove amb inquietuds culturals que s'hagi pogut 
acollir a aquests certamens de la Conselleria, atesa la 
poca informació. Finalment, dir que les oficines d'in
formació i servei a la joventut que diuen que s'han de 
muntar, haurien de poder paHiar tots aquests defectes. 
Moltes gracies. .. 
EL SR. GILET GlRART: 

Sí, Sr. President. Jo entenc que la convocatoria amb 
un caracter públic es va fer amb temps suficient, si hi 
va haver un retard va ser, concretament, amb el 
que fa referencia als certamens de la convocatoria, a la 
fixació de dades d'aquests certamens nacionals per 
part de l'Institut de la Joventut, la qual cosa no és una 
excusa; voste mateix m'ha manifestat que, evidentment, 
per fer via i perque la gent estas informada es varen 
enviar aquestes fotocopies, i, pel que fa referencia al 
lema del certamen de teatre classic i contemporani, les 
places o les peticions es varen atendre, si no recorel ma
lament, són quatre grups ele teatre classic i vuit de tea
trc contemporani que es duran a termc en el seu mo-

ment, i tendran la seva participació a nivell nacional. 
Pel que fa referencia als campaments, el tema voste 
el m'ha mesclat, són dues convocatories diferents, i si 
estava cobert el torn, el que desjtjaríem és tenir més 
campaments i, per tant, atendre millor o més, nume
ricament parlant, les peticions que es fan. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

II.-l) 
El punt sc;güer¡t és el relatiu a Proposicions .. h"} de 

LIei. Tractarem en primer lloc la que va tenir entrada 
en el Registre General amb el número 629, sobre l'ús 
de les llengües espanyoles a les Corts Generals. La for
mula el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, 
i segons acreeliten els serveis aclministratius de la Ca m
bra, no s'hi ha presentat cap esmena, a aquesta Pro
posició no de LIei. 

Sra. Secretaria, per favor, vol fer lectura d'aquesta 
Proposició no ele LIei. 

LA SRA. ENSENAT ENSEÑAT: 
«Sobre l'ús ele les llengües espanyoles a les Corts Ge

nerals. La Constitució proclama en el seu preambul la 
voluntat de protegir tots els espanyols i els pobles d'Es
panya en l'exercici dels drets humans, les seves cultures 
i tradicions, llengües i institucions. També, a l'article 
3.3 disposa que la riquesa de les diferents modalitats 
lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que 
sera objecte d'especial respecte i protecció. D'enC;a que 
la Constitució instituí a l'Estat Espanyol un estat de 
dret, les llengües fins aleshores marginades han comen
~at a viure un procés de reconeixement deIs seus drets. 
Pero, aquest procés no ha acabat per bé que els Esta
tuts d'Autonomia de Catalunya, Illes Balears, País Va
lencia, Euskadi i Galícia aixecassin a nivell d'oficialitat 
les llengües catalana, basca i gallega. El galleg, el basc 
i el catala són llengües propies de part del Principat 
d'Astúries, de Navarra i d'Aragó, sense cap reconeixe
ment d'oficialitat. A més a més, en aquests darrers 
temps, s'ha dut a terme una ofensiva de desprestigi 
contra les autonomies i contra les cultures no castella
nes de l'Estat, simultenejada amb una exaltació del 
nacionalisme espanyol notoriament centralitzador i ca s
tellanista. Dins aquest context, s'ha produH l'intent de 
degradar el catala, el gallec i basc a llengües regionals, 
closes dins el seu petit redos autonomic, pero negant
los tot dret a accedir a cap reconeixement més enlla de 
les propies fronteres. Ates que, com proclama l'article 
86 de la Constitució, les Corts general s representen el 
poblc espanyol, i que les llengües catalana, gallega i 
basca formen part d'aquest tresor cultural deIs pobles 
d'Espanya, i que el preambul constitucional diu que vol 
protegir-ne l'exercici, el Parlament de les Illes Balears, 
com a maxima representació democratica deIs pobles 
de les Illes, ha d'assumir el paper que li correspon en 
la defensa de la llengua catalana, tant a nivell de nor
malitzar-la en el seu ambil, com d'exigir-ne el maxim 
respecte com a !lengua ele comunicació i cultura més 
en!lá del nostre país. 

Per tot aixo, presentam la següent Proposició no 
de Llei: 

El Parlament de les Illes Balears acorda interessar 
del Govern de l'Estat Espanyol que impulsi la norma
ti\'a legal pertinent per tal que el catalá, el galleg i el 
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base puguin ser idiomes d'ús oficial a les Corts Gene
rals de l'Estat E'spanyol.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sra. Secretaria. 
En nom del Grup Esquerra Nacionalista, per de· 

fensar la Proposició no de Llei, té la paraula el Sr. Da
mia Pons i Pons. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Crec que el 

preambul d'aquesta Proposició no de LIei és prou cIar 
i detallat com per gairebé estalviar-me la interveneió. 
No obstant aixó, voldria fer algunes consideracions per 
refon,:ar tots els raonaments, tota l'exposició que es 
fa dins aquesta Exposició de Motius, i que crec abso
lutamcnt necessaria per demanar-los el suport unimi
me a aquesta Proposició no de Llei. 

Som conscien ls, els que sabem historia, i crec que 
tots els Diputats el'aquí ten en una solida formació his
torica, que som aquí dins per corregir i per posar fi 
a una situació passada de cel1tralisme, a un intent de 
dest l"Ucció del nostre poble, de les seves institucions 
polítiques, administratives, de la seva !lengua i de la 
seva cultura. Formam part d'un Parlament, d'un organ 
de representacio popular i democratica, perque hem 
deixat, afortunadament, enrera l'epoca passada de cen
tralisme, aBa on l'Estat Espanyol es va embarcar dins 
el projecte aberrant de ser una simple copia, una co
pia de segona categoria del centralisme d'origen fran
ces, destinat a importar, dins l'Estat Espanyol un es
tat plurinacional i plurilingüe, un mode! d'estat que 
pretenia fer una república, una i indivisible, dotada 
d'una sola llengua, evidentment, el castella, i alla on,
després d 'un procés lent, pero expeditiu i coactiu, des
aparegucssin, després d'un procés de degradació evi
dent totes les altres llengües en benefici del monolin
güisme castella. 

Sortosament, quan parlam des d'aquesta Tribuna, 
quan utilitzam un idioma que és propi, que no és l'idio
ma d'aquest projecte centralitzador, d'aquest projecte 
destructor, tenc, i crec que tenim tots la sen sació d'ha
ver guanyat una gran batalla histórica. 

Les nacionalitats han lluitat contra el centralisme 
a diferents nivells, des de la lluita cultural fins a la 
seva traducció en termes de nacionalisme polític, jo 
voldria fer una reflexió, que és que per a les naciona
l¡tats, el cenlt-a lisme va lligat a un estat de dictadura, 
a un estat d'imposició, encara que tengués formes, fins 
i tot, pseudo-parlamentaries, és un fet que per a nos
altres quan se'ns imposava una llengua que no era la 
nost ra propia, quan se'ns negava el dret a tenir uns 
organs d'autogovern, per molt democratic que es di
gués el regim instaurat des ele Madrid, per a nosaltres 
era una dictadu ra. Aguest eIement autoritari es va re
forc;:ar, com tots sabcm, durant les epoques de PIimo 
de Rivera, peTU el'una forma ja molt més expeditiva, 
d'una forma molt més radical, amb la temptativa de 
l'epoca Prangu ista, quan la nostra llengua, les altres 
llengües, les llengües no castellanes de l'Estat Espa
nyol, varen intenta r ser esborraclcs del mapa per tots 
els mitjans, sen se leIlLlllciar als mitjans més expeditius 
i co;}c tius. 

Ja gue som clins una Cambra histórica, que ha 
passat de ser una sa la senyorial a una Cambra de re
presentació popular, jo vull fer una petita referencia 

a unes imatges que tal vegada els Diputats o el públic 
que ens escolta o els mitjans informatius no tenen su
ficientment presents. En aquest sotil d'aquest Parla
ment hi ha unes figures que, entre d'altres coses, di
buixen els símbols de llibertat, igualtat, fraternitat, que 
va pintar Ricard Ankerman i Riera, pe.ro voldría rc
marcal- que sobre aquesta Tribuna hi ha una figura, 
que s la [igura ele Ja lliberlaL, i precisamenl aquesta 
figura de la Hib rtat porta el simbo) de la nostra llen
gua, que són les quatre barres. Nosaltres reivindicam 
la nostra propia Uengua, el dret a l eu ú , perque soro 
lliures i perque volem s r lLiures, tant a niv 1I indivi
dual com a nivel! coHectiu. 

Nosaltres entenem, pero que el cata la no es limi
ta, com cap llengua del món al seu estricte ambit ter
ritorial i domes tic, és evident que tampoc no ho fa 
e l castella, es parla ca t Ila molL mé enlla dels ter
ritoris que parlen cast 1Ia, es va él Europa i es 
crcu que es té el dret a parlar en célstella al Par
lamcnL Europeu. aixo ningú no ho di cute ix, aixo 
pareix normaüssim. i nosaltres, quan aoam' 1 s orl 
Generals de l'Esutl Espanyol, en rcprcsenlació lel nos· 
tre poble, amb quina Ueng1.1a hi hem d/an, r? Fins ara 
només hi p dem anal' deLxanl la nos tra lIengua afora, 
él la porta, i se rvinl-nos d'un allre , hiele lingi.ií lic, 
no COlU un acle espanlani de ca tellanÍlzac ió, sinó el'una 
manera obligada i coactiva. 

Nosaltres enlenem, per tan t, que él I s orts ene· 
ral , que diu la Con liluci - que represen len el poble 
espany 1, i poble espanyol són també les n cionalitats 
i regioll s amb les eves Ilengües i ultUl:es que duen 
damunl. nosaltres entencm que en aque tes Corts Ge
nerals s'ha d'acabar el monolingüisme castella que en
tenem s'hi practica per una interpretació viciada i res
trictiva de la Constitució. Certament, l'article 3 apar
tal Ir , diu que e l castell a és la llengua espanyola fi
cial ele I'E tat, pero també és cerL que el mate i ' ar
tiele, a l'aparta t 3r, parla que les diferents modalilalS 
li ngli í liques d' panya són un patrimoni cultural que 
era objecte d'especia l respec te i protecció. E evidenl 

que no alt..res no volcm imposar .Ia nostra llcngua a 
nlngú, peró no volem que se'n \leti quan no a lLre o 
e ls r presenlant deis pobles de les ILIes Balears a les 
Corts G nerals en vulguin fer ús, o'l1an de podcr f r 
i han de tenir, per tant, pie elret. 

Entenc, per tant, que el que estam plantejant és, 
en certa manera, una interpreta ció generosa de la 
Constitució, no ho dubtam, pero, en tot cas, és bo que 
nosaltres la interpretem generosament, .ia se'n cuiela
ran a Madrid ele retallar el que s'hagi de retallar, se 
n'han preocupat fins ara, I'han interpretada d'una ma
nera rest rictiva, no es pot parlar altra llengua que el 
castella a les Corts Generals, i aixo ho sabem, entre el'al
tI-es, o ho saben, entre d'altres, el que vos parla, per
que hi ha estat, encara que breument, i va ten ir ocasió 
ele comprovOlr-llo. 

Per tant, entenem que donant suport a aquesta 
Proposíció qi.lC perl11ctl'¡ ~1 inlr duir le ' altre ll cngi.ics 
espan)'o lcs que ja són oficial, c\'acord amb els scus 
re peclius EslatuLs en el s lcrriLoris alla on són pro
pi s, elins I ort Gencra ls, seria LlIl, ras a enJo.nll1L 
perque es IJI"ocluís , de fe to un reconeixement que les 

orts Gcne rals no són expres ió d'un e lcme'ot IlI1it ad. 
d'un estat unitari, sinó que són el lloc de representa
ció popular d'un estat , certament unit, pero a llá on 
hi ha pobles, cultures, llengües diferents, i alla on aques
tes llengües tenen cabuela a les Corts Generals, com a 
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les Cambres de ma ima r epresentació de tot l',Estat. 
Per tant, demanam un uporl LUla :rime a ague ·ta Pro
posició no de Llei i, a més a m és, volem dir que ens 
preocuparia que el Pa rl amento (~e les Illes Balear s se'n 
desentengués el/aq uesta ma te ria, consideran t-J.o una 
cosa pintoresca, pero que no és precisament una cosa 
pintoresca el dret d'ús de la propia llengua quan es 
va a l'organ de núxima representació de l'Estat, i ens 
preocupad a que. aquesta Camb:-a ~~cundas ~n~. inter
preiació res trictIva de la ConstItuclO. En dehmtlva, el 
ParJam enC de les lILe.::; Balears no pot valorar la llen
gua propia del nostre país com un llenguatge domes
tic, casola i parroquial, sinó com a una gran llengua 
de cultura que ens defineix com a poble i que quan 
anam, sigui on sigui, sigui al Parlament Europeu o, 
en aquest cas, a les Corts Generals, tenim el dret, i no 
veim per que hauríem de renunciar-hi, d'usar-la, de 
manera normal com un acte de llibertat i de demo
cracia. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol en intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Mixt, per favor. Grup Regionalista de les 

Illes. Grup Socialista. Grup Popular. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LOP EZ: 
Gracies, Sr. Presi.dent. Sres. i Srs. Diputats. El Di- . 

putat que vos parla, lamentablement, no pot donar su
port a aquesta Proposició, perque aquesta proposició, 
al meu entendre, independentment deIs meus criteris 
viscerals, que poden ser qualssevol, no és el moment 
de dir-ho, jo tenc la impressió que romp, d'una mane
ra oberta amb el que la Constitució estableix. Pareix 
que ens oblidam que, sigui pel que sigui, el fonament 
basic ele la Constitució és dins el seu article segon, 
l'article segon de la Constitució nostra, acceptada per 
tots els estaments i tots els partits polítics i els Grups 
Polítics, fins i tot, gent nacionalista, com és Soler Tura, 
com era Miquel Roca, que són ponents d'aquesta Con s
titució, no ho oblielem, repetesc que aquest article se
gon marca unes pautes fonamentals, unes de cadlcter 
historic i unes altres de caracter organitzatiu; tres 
punts de ca rae ter historic, que ens diu que la unitat 
indissoluble de l'Estat Espanyol, punt primer, patria 
de tots els espanyols, punt segon, i que és integrat per 
nacionalitats i regions, sistema nou, eliferent de la Cons
titució ele l'any 31, marca aquestes tres pautes de ca
racter, poelríem dir, institucional. I tres principis or
ganitzatius, que ens eliu que es constituiran en auto
nomia, en inc!ivisibilitat i després en soliclaritat. Amb 
aquesta fi,gura tríptica de dues condicions, historiques 
i político-organitzatives, després surt l'article tercer, 
surt com un desgranatge de tots els articles de la Cons
titució, el basic, pertectamenL escrit, cosa rara dins 
aquesta Constitl1ció, és l'article segon. 

1 elins l'article 3 cns diL!, alguna cosa més del que 
ha dit el Diputat que m'ha precedit en l'ús ele la pa
raula, perque cIar, eH ha tengut una abnesia un poc 
estranya, pcrque ha tengut una abncsia ele zig-zag, és 
a dir, altres vegacles jo he denunciat una abn'~sia ele 
determinats Diputats que s'han aturat en un moment 
donat, s'han obliclat ele! que deia la resta, pero aquí 
no, aquí ens han dit el que cliu el punl primer de l'a1'
ticle 3r i el punt tncer ele l'article 31', i s'oblida del 

que diu el punt segon de l'article 3r. I s'oblida d'aixo 
perque esta ben dar que el'acorel amb l'article segon, 
el que rebutja d'una manera total i absoluta aquesta 
Constitució és el federalisme, és a dir, que la situació 
plurilingi.ie o multilingüe que pot tenir qualsevol 
estat federal, no el tenim aquí, per desgracia o per sort, 
pero no és el moment d'entrar en aquesta situació ni 
aquí ni ara. El que hem de dir, al meu entendre, és 
que la Constitució nostra, d'acord amb l'article segon, 
evidentment no és federal, que ho hauria de ser, és 
un altre tema, avui per avui no és federal. Unitat in
dissoluble elel poble espanyol, indivisibilitat d'aquesta 
unitat, solidaritat: aquests punts fonamentals demos
tren clarament que no som dins un terreny federal. 

Bé, continuant amb aquest criteri, aquest punt se
gon de l'article 3r., Sr. Pons, que voste ha oblidat, eliu 
altres coses, diu <<las demás lenguas españolas serán 
también oficiales en sus respectivas comunidades», és 
a dir, que és evident que el bilingi.iisme nostre, és un 
bilingüisme centralista, ho vulguem o no, perque la 
Constitució el dona, aquest centralisme, ho és, perque 
és un sistema bilingi.iista o plurilingüista del que diuen 
els tecnics, els experts de llengua franca i de llengua 
subsidiaria, aixo ja es va denunciar dins la Constitució, 
jo li recoman que llegeixi el Diari de Sessions de la 
Constitució i veura com el Diputat basc, Aguirre, veura 
com el Diputat catala, Soler Tura varen dir, alerta, que 
aixo representa un sistema franc de llengua, exactament 
igual que ocorre, per exemple, a L'índia, on hi ha quin-

-ze llengi.ies, pero la llengua directament oficial és l'an
gles; el que pass'a a Rússia, per exemple, que voste va 
a Moscú i no veu elotze llengi.ies, i a les Repúbliques 
Sovietiques hi ha dotze llengi.ies, i dins cada un deIs 
territoris aquestes llell'gües són oficials, pero oficial
ment, dins l'Estat, no n'hi ha més que una: el rus. A 
diferencia del que ocorre en els govems d'altre tipus, 
per exemple el belga, per exemple el suís, per exemple 
a Luxemburg, que tenen llengi.ies oficials, totes, i un 
senyor, a Zurich, pot escriure al Govern en frances, en 
alemany, en italia, aixo no ocorre al nostre país. Aques
ta és la diferencia fonamental, precisament per aixo, es 
fixi bé, Sr. Pons, que quan varem parlar de l'article 14 
de la Constitució, es va aixecar una persona, Soler 
Tura, i va dir, escolti, aquestes discriminacions de lli
bertat que l'article 14 de la Constitució ens dóna, per 
que vos tes no em diuen, sexe, estat civil, tal, tal, i idio
ma, no, i es va reiterar, ho va reiterar Aguirre, ho va 
reiterar Soler Tura, i l'article 14 dóna lloc a la discri
minació per raó de llengua dins l'article 14 de la Cons
titució, pe1'quc dins l'Estat Espanyol hi ha llengi.ies 
franques i llenglies subsidiaries. I aixo és així, i no 
pot ser d'altra manera, perque és dins la Constitució, 
si modificassim '"la Constitució, d'acord amb l'artide 
166, i les tres cinquenes parls de la Cambra o les dues 
cinquenes parts de la Cambra acceptés la modificació, 
seria un altre tema. Pero avui per avui, avui per avui, 
l'article 2, olcganitzatiu, institucional, i l'article 3, quant 
a bilingüisme, matisen perfectament que és el que po
dem fer nosaltres amb aquesta !lengua, amb aquesta 
!lengua nostra. 

Amb tots els respectes a la llengua, amb tot el ca
rinyo a la llengua, amb tota la possibilitat de norma
litzrwir'J de la llengua, d'aronl amb l';wlirle 14 dfl nos
tre Estatut, peró la realitat constitucional és que dins 
l'Estal avui, centralista quant a llengua, perque hi ha 
una Ilengua franca de tot l'Estat Espanyol, que va te
nir clificultats fins i tot aquest article tercer, va tenir 
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dificultats de redacció, va tenir tres redaccions dife
rents, no sé si se 'n recordara voste, la primera deia: 
«El castellano es la lengua del Estado Español»; des
prés es va dir: «El castellano o español» -Camilo José 
Cela va fer aquesta idea d'acord amb l'Academia- «El 
castellano o español es la lengua del Estado Español»; 
i al final la Comissió Mixta no en va agafar ni una ni 
l'altra, va agafar-ne una intermedia que diu: «El caste
llano es la lengua española oficial dentro del Estado 
Español». És a dir, que reconeix l'existencia, no diu 
de quines, d'aItres possibles llengües espanyoles dins 
la Comunitat, d'acord amb la Comunitat i dins del ter
ritori de la Comunitat. 

Aixo sembla que diu la Constitució, jo no entro en 
si voste té raó, té raó moral, des del punt de vista de 
la llengua catalana, o el criteri que jo, visceralment, 
en el meu cor, pugui tenir com a catala, la realitat 
constitucional és aquesta, Sr. Pons, i clar, donar su
port a una cosa que sabem, d'una manera franca i to
tal, que estam, no diré anticonstitucionalitzant un pre
cepte, pero almanco rossant, rossant, amb una rossa
dura que ens ferira, la Constitució, cree que no és 
adient fer-ho. Per tant, per part meya, jo el que faré 
sera escoltar, donar suport visceralment al seu criteri, 
pero no puc donar suport a aixo, m'abstendré, perque 
en definitiva, ho contemplaré amb tota simpatía, pero 
no puc dir que estigui d'acord amb vos te, perque se
ria estar en contra del que l'article 2n i l'article 3r de 
la Constitució i l'article 14, no ho oblidi, de la Cons
titució, ens diu. 

Gracies, Sr. President. 

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

Sra. M.a Antonia Munar. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

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

gionalista esta ben d'acord amb ano que es diu en el 
preambul de la proposició no de !lei, referent al fet 
que darrerament s'ha dut a terme una ofensiva de des
prestigi de les autonomies i contra les cultures no cas
tellanes de l'Estat, simultenejada, endemés, amb una 
exaltació del nacionalisme espanyol, not(niament cen
tralitzador i castellanista. Creim també que la valora
ció que es fa en l'expressió «s'ha produ'it l'intent de de· 
gradar el castella, galleg i base a llengües regionals 
closes dins el seu petit redos autonomic», queda real
ment curt per tot allo que es pretén des de Madrid i 
que és només fermar, de cada vegada més fortament, 
la prominencia del castella, i reduir les altres llengües 
a una situació tan soIs de tolerades. 

Seria massa escandalós i antidemocratic que no 
existís una secció, almanco sobre el paper, del fet de 
l'existencia d'una realitat plurilingüística, pero alXO 
és tot. Que hl ha mala voluntat n'existeixen massa 
proves, basta fer esment deIs entrebancs que es posen 
per part de la Televisió Espanyola a la difusió deIs 
programes de TV-3 catalana dins el territori de la Ge
neralitat i de la manera que s'ha eliminat la possibili
tat que hi hagi televisió privada dins l'ambit autono
mico 1 més encara, ens sana com demanar la Huna, va
ler tenir una emissora, aquí, a Mallorca, que parli en 
cataJa. 

Tot alXO es molt greu, pero creím que és més greu 
encara el fet innegable que molts, per no dir, jo diría 
la totalitat absoluta de deportats catalano-parlants no 
estan mentalment preparats per as sumir que el catala 
també hauria de ser oficial a les Corts Generals. Creim 
que un elemental sentit de realisme polític ens aconse
Ha parlar a aquesta gent amb la seva llengua castella
na, amb prudencia, tan soIs, per tal de fer-Ios veure 
que tenim uns drets innegables, perque són recone
guts a la Constitució, a la normalització de la nostra 
llengua dins el seu ambit territorial. Que ni soIs tenen 
dret, ni legal ni moral a posar-hi entrebancs, sinó que, 
endemés, la Constitució, si la llegim correctament i la 
interpretam, també els obliga a ells a ajudar-nos en 
l'eficacia i sense reticencies a assolir aquests objectius 
que són els nostres. 

Per tot aixo, i perque creim que, al capdavall, la 
cosa que ara ens demana el Grup d'Esquerra Naciona
lista, que es prengui en aquest Parlament, seria d'una 
eficacia ben dubtosa, i perque creim que en el tema 
de la normalització de ['ús de les llengües no castella
nes hi ha batalles pendents més dramaticament urgents 
i decisives, el nostre Grup optara per l'abstenció. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Josep Moll 

Marques. 
Disposa de deu minuts_ 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquest és un 

tema que, realment, pel que he escoltat fins ara, ofe
reix tota la gamma de varietats possibles, d'actituds i 
de concordances i de discrepancies. Jo crec que aixo 
no és bo, crec que en el tractament deIs temes de la 
llengua hauríem d'estar molt més d'acord tots, pero 
cree també que hi ha tata una serie de punts que fan 
necessari manifestar discrepancies als plantejaments 
que s'han fet aquí fins ara. 

1 jo he de comen<;ar per dir que el nostre Grup 
no comparte ix en absolut el plantejament que ha fet 
el representant, el digne representant del Grup Mixt, 
en el sentit que ha considerat tacticament o ha plante
jat la Constitució com a irreformable. Només en 'lquest 
punt ja no estam d'acord amb el seu plantejament, 
pero, sobretot, no estam d'acord amb l'acusació d'ab
nesia que feia al representant del Grup d'Esquerra 
Nacionalista. Se li pot també fer a ell, quan cita 1'ar
ticle 14 de la Constitució, i deixa la darrera condició 
per la qual no es pot discriminar els espanyols, que 
és «qualsevol aItra condició o circumstancia personal o 
social», i evidentment, la llengua és una circumstancia 
personal i social, no o social, sinó i social, que no pot 
ser motiu de discriminació. Aixo que quedi clar, des 
del nostre punt de vista, no és possible emparar-se a 
['article 14 ni a cap altre de la Constitució, per justi
ficar que es poden discriminar els espanyols per mo
tiu de la llengua, no estam d'acord, de cap manera 
alllh aixo, i que quedi ben cIar. 

Ara bé, tampoc no acabam d'entcndre que en el 
pl antejament del Grup Regionalista s'hagin acceptat 
unes afirmacions que es fan a la motivació de la Pro
po~ició no ele Llei ... 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Moll, em permet una observació? Opinam, els 

II1embres de la Mesa, que dins una Proposició no de 
Llei s'ha de contestar al grup proposant, cada Grup 
exposa les seves idees en relació a una proposta con· 
creta feta per un Grup, no es tracta d'obrir un debat 
entre diversos Grups, per tant, continul voste amb l'ús 
de la paraula. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President, pero, de tates maneres, fins 

i tot acceptant aquesta interpretació, ens ha semblat 
que les afirmacions que s'havien fet eren tan serioses 
que exigien, per part nostra, una puntualització. En 
qualsevol cas, el que sí he de dir és que no es pot, no 
es vota, evidentment, la motivació de la proposició no 
de llei, només es vota la proposició en si, pero hi ha 
afirmacions dins aquesta motivació que nosaltres no 
podem compartir. 

No podem acceptar formulacions generalitzades 
d'acusacions greus que no tenen un clestinatari concret, 
sobretot, perque quan no hi ha un destinatari concret, 
i en cas de dubte, i per si acas, sempre té la culpa el 
Govern; en aquest cas, clar, el Govern Central. I que 
consti que nosaltres no som aquí per elefensar el Go
vern Central, aixo ho volem deixar també ben ciar, si 
hi hagués un cas en el qual es demostras que el Go
vern Central no defensa els interessos legítims de les 
nos tres I!les, no els defensas e1'una manera lesiva, no 
diguem ja intenc ionada, l10sallres seríem els primers 
que acceptaríem la crítica a aqu t Govern Central per 
molt que fos del nostr color polític, no som com al
tres, que quan es tracta de criticar el Govern Central, 
com que no és del seu color, ja eis va bé, sigui el que 
sígui e l que e diu. No som eI'aquesls. El que passa és 
que nosaltres 'lambé entenern que no és ba pcr al rua
leg ins titucional una poJílica d' quívocs verbals, i hem 
de dir, per tant, que no a llre, no hem detectat en 
aquests darrers temps que s'hagi dut a terme una ofen
siva de elesprestigi contra les autonomies i contra les 
cultures no castellanes ele l'Estat, no hem detectat aixo, 
repetesc, si no se'ns diu, concretament, noms i llinat
ges i qui és que ha fet aquesta política o qui ha dut 
a tcrme aquest desprestigio Perque hem de ser con s
cients que la defensa de la nostra llengua i cultura és 
una obligació i, sobretot, ha ele ser una devoció, sobre
tot i especialment nostra, en primera Huia. 

Creim, per tant, que efectivament el Parlament i 
el Govern i totes les institucions públiques d'aquesta 
Comunitat han d'assumir el paper de defensar la llen
gua catalana, tant a nivell de normalitzar dins el seu 
propi ambit, el seu ús, com d'exigir el maxim respecte, 

"ctc., etc., estam d'acord amb aixo, pero nosaltres, aixo, 
coro a Pa rlament ho fa rc m, el'aquí una estona, apro
vam la Ll i ele onnali.tza ió lingüística, per exemple, 
i altrs accion . 1, sobrelot, crc im que e l que hem de 
fcr : . impulsar la c nsci ncia j popular sobre aqucsl 
lcma, impulsa r ¡posa r " t1 rell 1.1 la r sponsabil :ital de 
lotes les inslancies polítique e n aq ue la qüeslió "j
lal per al no tre poblc . $CIlSC de~cartar. de cap man e
ra, la r e. pon abilitat ele ¡'E la l. amb aixo tie comple
lallicnl (j'aeord amb e l que s'ha d il aquí, que la Cons
tilució no o ls no exclou, s inó que j o c rce que incloll, 
dariss imamcn l una ¡·c ponsabi l i taL de ¡'Esta L Cen tral n 
la el rell . a de k:s cullur s ele tol.S cls r bies eI'Espa
nya , pe,r aixo, .hc ele dir que e l noslre Crup tenia pre
paracl. una P ropos ic ió no. de L1 ci que, a la vi LO de la 

• 

dissolució de les Corts, no presentara, per ara, la pre
sentara en el proxim Govern Socialista, per demanar
li que desplegui, efectivament, els preceptes constitu
cionals corresponents, aixo ho teníem previst, repetesc, 
i no ho hem presentat, senzillament, perque, en aquests 
moments, dirigir-se al Govern Central, ens sembla que 
no és massa oportú ni té massa sentít. 

Pero evidentment, també no es pot invocar par
cialment la Constitució i l'articIe 3, a part del para
graf 3r, en té altres dos, que diuen, que ja han estat 
citats, que diuen que el castella és la llengua espanyo
la oficial de l'Estat i que les altres llengi.ies seran ofi
cials a la respectiva Comunitat Autonoma. Que vol dir 
alXO per a nosaltres? Vol dir que la Proposició no de 
LIei que aquí es presenta suposa demanar que es re
formi la Constitució, que es promogui una reforma de 
la Constitució. 1 no hi estam en contra, ja ho he dit 
al principi, no hi estam en contra per sempre ni per 
motius de principis, les Constitucions ban de ser re
formables, preveuen elles mateixes els sistemes per re
formar-les, quan és el moment i quan és necessari 
s'han de reformar. Nosaltres creim que la nostra, pre
Cisament per les circumstancies historiques en que es 
va elaborar, necessita certes reformes, potser fins i tot 
més que alln.> con titu ions , i nosaltres, el Grup So
cialista, estal'Íem (\'acord que la nostra llengua pogués 
ser usada al e ngré de Diputats i a tots els altres 
ambits de l'Estat. a ui"s a és possible fer-ho, també 
s'ha dit aquí, a Europa, al Parlament Europeu s'utilit
za el danes, i és una !lengua més minoritaria que el 
catala, cIar que aixo ha de ser possible, pero aixo, efec
tivament, és una situació d'es tat federal, en el qual nos
altres, d'acord amb les resolucions del nostre partit, 
aspiram, pero que la nostra Constitució actual no defi
neix així, encara. Volem que arribi a ser aixÍ, pero, en 
aquests moments no ho és, i creim, i aixo és el definitiu, 
que aquest moment historie, no és el moment de re
formar la Constitució. Només per aguest motiu, per 
tant, no donarem suport a la Proposició no de LIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mo'te<; g<lC:ies , Sr. Diputat. 
P Er últim, dODé1m la paraula al Diputat del Grup 

Popular, Sr. Manuel Jaén Palacios. 
Per que em de mana la paraula? 

EL SR. LAFUENTE LÚPEZ: 
Sr. President, per aHusions 

dues coses alhora. 

EL SR. PRESIDENT: 

contradiccions. les 

Per aHusions no se li pot donar la paraula. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contradiccions, excepcionalment, com que s'ha 

provocat la contradicció abans de fer l'observació n er 
part el e la Pres idencia, li don cinc minuts per contra
diccions. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Gracies, Sr. Presic\ent. Em bastaran i em sobraran, 

me pareix. Sr. 1\'1011, jo no he dit que la Constitució 
sigui irreformable, he citat el'una manera concreta ]'ar-
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ticle 166, que si vost es molesta a Uegh"-lo., sabra que 
és el principi de la possibilitat de reforma de la Cons
titució, d'acord amb 1 gTlIPS polílics, si voste Uegeix 
l'article l66, que he citat expressament, alla parla de 
com 'ha de modificar la Con titució, no diré aItra 
cosa. Després, quan l que l'article 14 no fa una discri
minació, cadaseú té e l seu criteri, pero el que li puc 
dir és que dos tractadistes, tan poe sospitosos com Lu
cas Gardú i com Soler TlIfa, un, catedratic de dret 
polític de Madrid, i l'aItre, catedra tic de dret polític de 
Barcelona, em diuen concretament, li llegiré: «La Cons
titució no ha inclós la llengua dins de les clausules dis
criminatories que repugnem expressament el principi 
d'igualtat». Aquesta actuació ha estat deliberada, per
que varen ser rebutjade c1iverses esmenes que propo
saven aquesta ioc lu ió. Si voste es molesta també a He
gil' e l Diari de Sessions ele la Constitució, s'adonara 
que hi havía més o manco set esmenes que parlaven de 
l. diseriminació quant a lIengtla. 1 no s 'n va acceptar 
cap ni una, i Soler Tura va pl'otesta." e1'una manera cor
recta, pero decidida i eficac;, i inefica~, vull dir, perque 
no es va pode,' con tituir aq uesta si tuació especial de 
discrim in<lció. I quan l'article 14 diu expressament, nai
xement, 1'a9a, sexe, religi.ó. opinió, j desp.'es - ... - j 
qualsevol attrCl, si dio s aque t qualsevo] nItra no hi ha 
ni el naixement, ni la I"ac;a, ni qualsevol altra, a ixo 
és el que se li va dir al Sr. Soler Tura, que va insistir 
d'una manera clara, que per favor incloguin la llengua 
dins aquestes cal1ses de discriminació. No es va fer. 

Res més,' mol tes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat deIs aclariments. 
Per últim, don la paraula al Sr. Manuel Jaén Pa· 

lacios . 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, la 

intervención en esta Tribuna elel Grupo Parlamentario 
Popular es simplemente fijar la posición del Grupo. No 
entraré, por tanto, en expresiones de deseos respecto de 
resultados electorales ni en predicciones de futurología, 
que creo que no vienen al caso. 

El ilustre Diputado Sr. Lafuente, a mi juicio, ha 
centrado la cuestión. Y su intervención me recordaba 
un escrito, una publicación del ilustre lingüista Tovar, 
referente a los aspectos políticos del bilingüismo. Está 
publicado en una revista, la revista «Educación», con· 
cretamente del año 82. Se refería el Diputado del Grupo 
Mixto al problema de la oficialidad, de las lenguas, y re
mitiéndome por tanto a lo recogido por Tovar en este 
trabajo, decía que la oficialidad había dos maneras de 
arbirtarla, por un:J. parte, es taba lo que sería una cooEi
ci:J.liclael estatal, y por ot ra, una cooficialidad territorial. 
Esa cooficialid8d estatal iba pareja a los estados fede· 
r:J.les, y hacía un tratamiento histórico del t ema. Y la 
cooficialidad territorial , la que consagra nuestra Cons· 
titución, a nuestro juicio, sin entrar en interpretacio· 
nes, porque nO o tro no o m s quienes dcbcmo ' inter
pretar la on tituci , e mo e lla misma dice, sino que 
CUI re pond a l Tribunal Cuns l i tucionu'I, s í d.iré que la 
pI" pue ta de acuerdo es un poco extraña. No nlraré 
tampoco en la Expos ici'n ele M Livo . C)U a lgunos son, 
a lg unos de ell o pueden ser compartidos, p ero n lío 
neas generales no lo es. 

Se dice que se interesa del Gobierno de la NaciÓn, 
del Gobierno del Estado Español para que impulse la 
normativa legal, aquí ya entraríamos en el tema de la 
reforma de la Constitución, que tampoco compete al 
Gobierno del Estado Español, pero incluso, lo que me 
preocupa, y aquí me remito al «esprit de 10i», concre· 
tamente a Montesquieu, enterrado y muerto, cuando él 
dice que existen en toda sociedad tres poderes, y es 
que uno de ellos, indudablemente, es el legislativo, las 
Cortes Generales, son las Cortes Generales, a través de 
su Reglamento, que debieran arbitrar las soluciones 
oportunas si hubiese en su día una reforma de la Cons
titución. Por tanto, tengo que decir que, aún comparo 
tiendo, repito, algunos motivos expuestos en la Exposi" 
ción de Motivos, el Grupo Parlamentario Popular no 
puede dar apoyo a esta Proposición no de Ley. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Diputado. 
Sr. Pons, té voste la paraula per contradiccions . 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquest Porta· 

veu no és abnesic ni desconeix la Constitució, coneix la 
Constitució perfectament, l'únic, com ja ha dit al co
menc;ament, en fa una interpretació més generosa. Fa 
una interpretació més generosa perque, quan el que 
esta en joc és la lIengua d'un país, la seva dignitat da· 
vant unes Corts generals, creim que, com a mínim, 
nosaltl'es, repl'eseotants eLel pobles de les lile hem 
de set) generoso . Que Madrid relalli, ÓS la seva missió, 
fa segles que retalla. En con se qü(mcia , dernan, per tant, 
interpretació generosa de la Const,itucjó. 

Creim que, en cOntra, per exemple, del que s'ba dil 
per part del Grup Regionalista, que seria d'una efidlcia 
ben dub tosa, nasa l tres també c\ubtam de l'efidlcia. per
que coneixem, no l'esperit de les lleis, que ja ens el 
sabem de memoria, sinó l'esperit de Madrid, que tamo 
bé ens el sabem de memoria. Pero, com a mínim, que 
vegin aquests senyors del centre i del centralisme que 
es tracta d'una voluntat expressada per un Parlament 
de les Illes Balears, si nosaltres, abans de comenc;ar la 
batalla, ja ens consicleram ven<;uts, i no compareixem, 
com volem guanyar mai amb aquesta Huita contra del 
centralisme? 

Creim, per tant, que és oportú i té perfectament 
sentit, en contra del que ha dit el representant del Grup 
Socialista, i no és una proposta de reforma de la Cons· 
titució, per l'amor de Déu, la reforma de la Constitu· 
ció, si es vol plantejar, coneixem els mecanismes de 
reforma que hi ha, no són proposicions no de llei a 
un Parlament de les Il1es Balears, és un altre camí. El 
que proposam é un a te de defensa de la llengua ca· 
ta lana, que es p Igui u sa .' dins les Con Gen 1'als, no 
pa rla m d eo fer-Ia oficial o cooficia l din tots cls terri tú
ris de J'Estal E paoyol, vos tes ho saben perfectament, 
1;) I11cva impre sió és que vos tes són I'e 'press i regí nal 
e1'una políUca lingüís ti ca que avui en clia rca[irm n 
respira a favor el · le l1 engües regionals. que vo les en 
són víct imcs? D'a orel, pero, com a mínÍJn, intentin fer, 
avui, un acte de llibertat i esser crítics amb la labor 
del .~~1I propi Govern. 

Entenem, per tant, que aquesta Proposició no de 
L1ei és important i voldria remarcar que es podría pro· 
cluir una paradoxa molt curiosa, si el catala fos [',:L onc· 
gut com una de les llengües d'ús legítim dins el P3r-

r 
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lament Europeu, que passaria? Que l'Estat Espanyol 
hauria de menester una reforma de la Constitució per 
donar Uiure expressió al catala dins les Corts Generals 
i podríem anal' parlar en catala a Estransburg o a 
BrusseHes? En conseqüencia, procurin evitar aquestes 
situacions aberrants i comencem a reafirmar el dret 
d'ús de la llengua catalana dins les Corts Generals, i 
deixem les reformes, les excuses de reforma de la Can s
titució per més endavant. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. Acabat el debat, sotmet a vo

tació, i deman a la Cambra: Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor de la Proposició no de Llei, es volen posar 
drets, per favor? 

Quatre. Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de la pro

posició no de Llei es volen posar drets per favor? 
Poden seure, mol tes .gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
A favor, hi han votat 4 Diputats; en contra, 20, i se 

n'han abstes , 23 . 

11.-2) 
Passam a la Proposició de Llei següent. És la nú

mero 630, relativa a resolució sobre l'enl'rontament en
tre els 'Estats Units cl'America i la República Arab de 
Líbia a la Mediterrania. 

S'ha presentat, a aquesta Proposició no de Llei, una 
esmena per part del Grup Regionalista de les Illes. 

Per defensar la Proposició ... 
Secretaria, vol procedir a la lectura de la Proposi

ció no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Resolució sobre l'enfrontament entre els Estats 

Units d'America i la república Arab de Líbia a la Me
diterrania. L'article 9 de l'Estatut estableix que les in 5-

titucions d'autogovern de les Illes Balears, promouran 
la llibertat, la juslícia, la igualtat i el progrés socio
economic entre tots els ciutadans. La Constitució, d'al
tra banda, en el seu Preambul, proclama que els pobles 
ele l'Estat Espanyol proclamen la seva voluntat de col
laborar a l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i de 
cooperació eficac; entre tots els pobles de la terra. L'im
peratiu de treballar per al progrés deIs nostres ciuta
dans i cooperar a l'establiment d'unes relacions inter
nacionals pacífiques emana tant de l'Estatut com de la 
Constitució. Per bé que l'article 149.3 de la Constitució 
disposa que les relacions internacionals són competen
cia exclusiva de l'Estat, res no impedeix que les Co
munitats Autonomes es m a nifes tin sobre esdeveniments 
i situacions de més enlIa de les fronteres de l'Estat Es
panyol, així, el ParlamcnL de Catalunya es pronuncia 
sobre els drets hum,ms a Xilc, el ParlamenL de Galícia 
ho féu sobre la guerra entre les Repúbliques d'Argenti
na i el Regne Unit en b qliestió de les «[]anJdans», f:l 
poc temps, amb el pretex t deIs límits de les aigües ter
ritorials del golf de Sirle, es produí un grcu enfronta
roent bcHic entre Ics force s deis Estats Onils i Líbia. 
La iluació de le IUe Balear, donada la seva proxi
mita! el l'e5~t:mll · i bt:l-li ·, i .Iles que ón tllil ilzad s per 
la nota Nord-am rioma 0111 1111 dcl pU l1l · ele up rl 
logis lic i dc comunica ions, ~.· po a el no tre paí a se r 
blar1c d'accions de rcpresñ lia de tol s igne. Si aq1.lc a 

situació s 'allaJ:1gas , les conseqüencies podrien ser catas
trafiques per al turisme, element vital de l'economia 
dels pobles insulars. De fet, la simple possibilitat de re
pressalies a les Illes Balears ha enfonsat ja la nost1'a 
promoció turística als Estats Units. 

Per tot aixo, presentam la següent Proposició no 
de Llei: 

El Parlament de les Illes Balears acm-da interessar 
del Govern de l'Estat Espanyol que faci les gestions 
pertinents per tal que els Estats Units d'America i la 
República Arab de Líbia resolguin de forma pacífica 
el seu contenciós sobre el golf de Sirte en el marc de 
les Nacions Unides.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Pcr defensar la Proposició no de Llei, per part del 

Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el Sr. Sebas
tia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, el Grup 

Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM va registrar 
aquest document a que s'ha donat lectura, dia 7 d'abril 
del 86, conscienLs que el perill beHic al Mediterrani 
Occidental existia, que l'agressivitat de l'imperi augmen
tava i que l'augment del terrorisme de grups i del terro
risme d' es tat, també estava augmentant i també comen
<;:ava a perillar. I, al mateix temps, Esquerra Naciona
lista-PSM era molt conscient, dia 7 d'abril del 86, quan 
varem registrar aquest paper, repetim, que la segure
tat a les Illes Balears i l'economia turística en aquestes 
illes es podien veure afectades en cas de conflicte i en 
cas d'atemptats terroristes, repetim, de grups o terro
risme el'estat. 

Dia 15 d'abril, a la matinada, es produeix l'atac mi
litar que ja coneixem tots, i dia 16 d'abril, en aquest 
Parlament, aquest mateix Portaveu va intentar una de
claració institucional de la Cambra en contra de l'agres
sió i, al mateix temps, en contra que es volgués involu
crar el territori de les Illes per qualque acció militar 
de qualsevol tipus en cas de guerra, en cas d'agressions 
com hi havia. Per part de tots els Grups Parlamentaris 
presents en aquesta Cambra no es va acceptar la pro
posta d'Esquerra Nacionalista de declaració institucio
nal, ni dia 16, ni tampoc els die s següents quan ho 
varem intentar a la Junta de Portaveus. Per tant, avui 
estam, per aquelles ironies del Reglament, estam de
batent un tema que ja no esta actualitzat en absolut, 
donat que cl que aquí proposam és una qüestió que ho 
feiem dia 7 i no hi havia hagut l'atac d'Estats Units 
respecte de Líbia. Avui, per tant, ens trobam amb uns 
fets que s'han ·donat d'una fOl-ma dramatica i ens tro
bam que ja hi ha hagut uns defectes, fins i tot de 
tipus psicologic i de tipus economic que han· afectat el 
nostre territori i ja ens han manifestat totes les en ti
Lats que ho han volgut, a excepció feta d'aquest Par
lamenl, que, inslstim, cap deIs altres Grups Parlamenta
ris va voler cap tipus de decJaració institucional. 

Endemés, tant a ¡'OTAN com a l'ONU, ja s'han pro
du"it debats i ja hi ha hagut postures enfrontades i ja 
hi ha mediacions per intentar que aquest conflicte no 
es repeteixi i, almenys, trobar solucions que nosaltres 
clesitjariem que fossin pacifiques i que fossin de jus
tÍcia. 

Pcr tant, Esquerra Nacionalista-PSM en aguest 
mament, l'únic que vol fer és denunciar el que ha suc-
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ceH, succelt tant en la qüestió d'agressivitat militar 
corn en l'actitud passiva d'aquest Parlament, lamen
tam, per tant, que no s'hagués fet la declaració insti
tucional, donat que volem evitar un debat en aquest 
Parlarnent, si és possible o no pronunciar-nos quan 
els fets ja han passat o, en part, han passat, i donat 
que volem evitar, sobretot, si som més o manco par
tidaris de Rambo, volem deixar de banda aquesta Pro
posició no de LIei i retirar-la. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Aquesta Presidencia vol fer una observació, per

que consti al Diari de Sessions, i és que a l'inici de 
les declaracions institucionals que va fer el Sr. Sebas
tia Sena, i que tots coneixem, es va dir, per part de 
la Presidencia, que no constassin ni en acta ni en el 
Diari de Sessions, si qualcú, el dia de derna estudias 
el tema i escoltas les paraules que s'acaben de pronun
ciar per part del Sr. Serra, podria cercar abans a quin 
Diari s'havien dit aquelles decIaracions institucionals. 
Per tant, jo faig aquesta declara ció perque quedi clar 
dins el Diari de Sessions i hi hagi constancia. 

Queda retirada aquesta Proposició no de LIei. 

TU.-
1 possam al darrer tema del dia d'avui. 
Que és el projccte, el Dictamen de la Comissjó de 

Cullura i Educació del PrOjecte de Llci de ormalil
zació L ingüislica. Se m'ha f L saber que per part del 
Govern es vol fer la pre entació d'aqucst Proj ctc, 
d'aquest Dictamen al Projecte de LIei. 

Té la paraula el Conseller de Cultura en nom del 
Gover n. 

Segons l'article 119, disposa d'un temps de quinze 
m in uts. 

EL SR. GLLET GlRART: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. DiputaLs, moJo 

tes vegades s'ha dit que la Hengua és la patria origi
naria, l'anil11a d'un poble i que constitueix la meduJ
la de la seva identitat. Per aixó, no esta gens malarnent 
recordar avui els v rS05 animats pel geni romantic de 
Marian Atguiló: (,Poble que la Ilengua cobra, es reco
bra a si mateix». 1 és així, perque el camí de la nos
tra. Ilengua no ha estat un ca mí gens faciJ, la llengua 
unrversal de Ramon LIull ha viscut pressionada i si
lenciada durant molts de segles, des de l'hegemonia de 
Castella fins a la baixa Edat Mitjana, fins al Decret de 
Nova Planta, infinits textos com aquest del Comte-duc 
?'Olivares: «Tenga vuestra Majestad por el negocio más 
~mport?nte de ~u monarquía el hac rse Rey de E spa
na, qmero deCIr, Señor, que no se contente vuestl-a 
Majestad con ser Rey de Portugal, ele Araaón de Va
lencia, Co~de de Barcelona, sino que trabaje; piense 
C)l] ·on. JO m duro y s relo por reducir estos reinos 
de que se compone Espaiia al estilo y leyes de C:lsti
na s in ninguna dif rencia»; posen en viélencia I'unim 
centralista i pressionanl c\ 'im posar la Ilengua castella
na com a factm' lInifonna<.lor. c ro a ein<l el'aniquila
ment, d'anuHar una consciencia lingüística que té I'bo
nor, que l'honor patriatic que la gent ha mantengut. 
Des del Decret de Nova Planta han passat gairebé tres 
scgles, en els quals les pressions castellanitzants molt 
sovint subtils, pero scmpre eficaces, han intentan~ arra
canal' a una esfera familiar la nostra lIengua, privant
la de tota validesa pública i oficial. Sortosament no 

ho ham poguL fer. L'amor del Dostre poble envers tot 
allo q~e li Jf'ertany ha f~t que la nost.n~ llengua hagi 
sobrevIscut 1 que es lrobl ara en condlclODs ele podel' 
cornen~al' a caminar cap a la seva rehabilitaciÓ. 

A la Constitució del 78, ea contra de la uniformi
tal i el cenLralisme, finalment es reconeix que les 
diferents llengüe d'Espal1ya formen un deIs patrimo
ni culLurals més imp rlants i fixa que han ele ser 
proLegides i esludiade . El nOSlre Estalut d'Aulonomía 
és encara més clar, eDS dóna la pauta per e nlinuar 
amb la lremenda responsabilitat de dur-lo a terme. El 
Govern de la Comunilat AUlónoma ho va nlendre 
així des el'un principi i va ellfrontar el tema amb tola 
la decisió i la valenlia necess~ldes. 

Pr imerruuenl, la Conselleria d'Educació i Cultura 
crea la Comissió Assessora en Política Lingi.iistica i li 
va donar un enduTec de gran responsabili la ! i lralls
cendimcia: preparar l'aval1tprojecle de Llei de norma
lilzació I.inl:,tÜ i Lic.:a, e l qual. una vegada aprovat per 
Consell de Govcrn 'ia ser remes en aquesta Cambra 
per iniciar un cami que avuj acaba. Pen'> , que enLellem 
per l1ormalilzacio? 

Si con ideram Jes círcumst~m íes viscudes durant 
els el 1'rer anys que han propiciat una decisió ele 
e1es igualLat enlre I s dLles llengües avui oficia l s, 00 la 
llengua castellana ha dominat i ]a catalana ha estal 
rel gada al papee de Jt ngua dome Lica 1 familiar, llor
malització vol dir superar la marginació que ha so[erl 
aquésta Ilcngua, salvan -la de la seva situació d' infe
riOl'ita l a fi d'aconsegUÍl' Ja scva equiparació a la 
ll enoLla olkial de l'Estat. ormalHzaci6 vol dir 'p s(\ r 
les dues llengi.ies en pla d'igualtal, donanL a la llengua 
catalana el traclamenl que li correspon com a Jlengua 
cooficial i, sobretot, com a Uengua propia del noslre 
poble, perque la llengu<1 catalana, sCl1yores j scnyors 
Diputal's, no ha orlit enCara del món íntim, poet ic i 
domes tic per entrar en vigor c\ins l'ambit del pen a
ment ab tracle i de J'acció pública. Tormalitzar vol 
dir retomar-li la scva e·ficacia i la seva vigencia tcori
ca. Es trae la, en suma, de donar-1i la valides a que mai 
no hauria d'haver perdut, de fer que tots els ciutadans 
de les Balear la coneguin i la utilitzin amb correcció 
i sense traves, Lant a l'esfera familia¡- com a l'esfera 
pública, des de l'ambit més coHoquial a l'estructura 
més formal. 

Les Balears és una Comunitat AuLonoma particu
lar i diferenciada, que són dues caracteristiques molt 
importants i que llcm de considerar amb molta l'aten
ció. M'estíc referinl a la seva insularitat i al gran 
nom?re d'immigrants o gent instaHada aquí, que no 
conelX la nostra llengua. No hi ha dubte que aquestes 
dLles circumstancies marquen el camp de disseny d'una 
politica lingüística eficar; i realista, pcr una banda, la 
insularitat ha fel que durant molt ele temp la nostnl 
ocie Lat visqués tancac\a en ella maLeixa, pero, j nix 

ha !'enriL pl!f l1ll:lnt<:nir la llengua més pura i !TI IS 
vergc, ha dut, pcr altra banda, a una equivocada en· 
dencia a patrimonia litzar en exclu iva, a un 10caJi ' mc 
acienLific, a la pcrdua el la cons Pn ia i de la unira(, 
l'Ob!id e1.e I'arre! hisl~rjca, I'estructura de la lI engua. 
Pero umtat no vol dlr de cap manera uniformisme, 
s~nó plu .. ~lítat ele modalitats lingüístiques i de concep
~Ions socra.l s, cada poble té el seu propi futur histOric 
tndepcnd nt del altl'c , j el l1ostre, també. A pal'tir 
el'un tronc c mú han nas cut diverses varietats de 
lhic, les anomenades moclalitats insulars, que no s'han 
d'entendre com una ruptura de la unitat idiomatica, 
són ll!1 icamen t aportacions de cadascuna de les IJIes 

-
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al nostre patrimoni cultural, que l'enriqueixen profun
dament. Respectar aquestes modalitats, defensar-les i 
procurar el seu coneixement per part del nostre poble, 
no és, senyores i senyors Diputats, qüestionar la unitat 
idiomatica, és defensar i estimar allo que ens pertany, 
és respectar la diversitat com una forma impulsadora 
de la unitat de les rrostres gents i de la nostra terra. 
SoIs, des del respecte i l'estimació d'aquesta diversi
tat, del fet de ser i de sentir-nos mallorqulDs, menor
quins, eivissencs i formenterencs, arribarem a ser un 
poble gr:m, orgullós de la seva cultura i de la seva 
llengua. 

He parlat abans de la immigraclO, és un fet que 
la nostra Comunitat, com a conseqüencia de l'esfon; 
deIs seu., habitants, ha generat uns nivells de riquesa 
i de benestar que han actuat com a factor d'atracció 
sobre un gran nombre de persones de fora, que han 
vengut aquí a treballar i que han contribuü notable
ment a la grandes a de la nostra terra. No es tracta 
de tenir aquí dues c1asses de ciutadans diferenciats, 
senyores i senyors Diputats, estam parlant de configu
rar una societat civil, oberta i mediterrimia, creada 
des de la integra ció i la comprensió. En conseqüencia, 
la política lingüística del Govern de la Comunitat pre
tén ser justa, comprensiva i prudent, la llengua no 
pot ser, en cap circumst~mcia, un factor de divisió o 
de discriminació, ha de ser un element d'unió i un 
nexe d'integració. Per aixo, la normalització s'ha de 
fer d'una manera racnable, realista, allunyada de radi
calismes i sectarismes, com també, per altra banda, 
de rancors, respectant aquells que no tenen la nostra 
llengua com a vehicle d'expressió, perqLie, senyores i 
senyors, sense flebesa ni dubte, qualsevol política lin
güística ha de ser possibilista, pero inflexible, realista 
pero digna; hem de ser exigents deIs principis, pacients 
en l'aplicació d'aquests. 

El Projecte de Llei que ara presentam davant tots 
vos tes, representants legítims del poble de les Balears, 
no és, per descomptat, el final del camí. Certament és 
ver, és I'acabament d'una etapa que era necessari co
brir, pero és, al mateix temps, el comenc;ament d'una 
altra plena de dificultats i de reptes, pero no per aixo 
menys apassionant ni atractiva. Tenir una bona llei era 
necessari, pero no hem d'oblidar que la Llei és única
ment una eina que haurem d'utilitzar en decisió si 
volem arribar a la meta que ens hem fixat: la recu
peració de la nostra llengua. 

Des d'aquí vull assumir ara el compromís, en nom 
del Govern de fer el que sigui necessari per aplicar la 
norma que ara es presenta, ele lluitm- perquc els seus 
efectes es facin sentir dins la nostra societat. És una 
feina que farem gustosament i per a la qual demanam 

'. la coHaboració de tots, perque entenem que és una 
responsabilitat comuna que es traba per damunt de 
signes polítics o icleologics. El Projecte de Llei té una 
serie de carecterístiques que voldria analitzar breu
ment a continuació. 

.. 

Primerament, vull referir-me al seu procés parla
mentari. El debat el'aquest Projecte de Llei ha estat 
una demostració de la maduresa i del seny deIs Grups 
Polítics aquí representats. El fet d'haver consensuat el 
text, d'haver-nos posat d'acord per abordar un tema 
tan important i que aixeca tantes passions, demostra 
uen cJarament que els polítics el'aquesta terra han sa
but arraconar protagonismes i personalismes elevant la 
discussió a un pla superior. La filosofia de la Llei és 
fruit de la unitat i del pluralisme, així com la llengua 
té una sola arrel i és plural en la seva riquesa, aixÍ 

com particulars i plurals són els pobles que parlen la 
llengua catalana. Arribar al consens no ha estat facil 
hi ha hagut discrepancies sobre fins on havia d'arri~ 
bar la Llei i sobre la presumpta inconstitucionalitat 
d'alguns deIs seus articles, pero ens hem de congratu
lar. de l'esperit de renúncia i de servici deIs parlamen
tans que, posant els interessos de les Balears per da
munt deIs de partit, és a dir, fent política d'estat, han 
~abut donar forma a un Projecte de Llei progressista 
1 prudent per al qual hem de desitjar un camí facil i 
esperan<;ador a partir d'avui. 
, >Esper, crec que tots esperam que l'actitud d'altres 
organs de poder sapiguen ponderar la nostra tasca i 
ens evi.tin entrebancs que posarien en perill el procés 
normahtzador al quaI tots estan entossudits. En aquest 
punt de la presentació, no faré ara un examen del text 
de la Llei, tots el coneixem, pero sí vull fer-ne una re
ferencia als objectius assenyalats en el seu articulat: 
Fer efectiu I'ús progressiu i normal de la ltengua ca
tala~a a I'ambit oficial administratiu; assegurar-ne els 
conelxements i I'ús progressiu a l'ensenyament: fomen
tar-ne l'ús aIs mitjans de comunicació i crear cons
cien~ia social necessaria per saber la importancia del 
conelxement i l'ús de la nostra llengua, són els basti
dors que han de suportar la nostra actuació a partir 
d'avui. 

Els diversos títols que composen l'articulat de la 
Llei d~s del preliminar que recull els dreis lingüístics 
deIs clUtadans passant pel que regula l'ús oficial, pe! 
que parl_a de la presencia de la parla catalana a l'en
~enyament, pel que regula la seva presencia en els mit
]ans de comunicació social, pel que parla de la funció 
normalitzadora deIs poders públics, contenen totes les 
disposicions i les mesures que han de fer possible 
l'assoliment deIs objectius esmentats. 

Finalment, vull, ara i aquí, agrair la coHaboració 
de ~ots els que, han treballat en l'elaboració d'aquest 
proJ~ct~: des d aquells que varen formar part de la 
ComlsslO Assessora en Política Lingüística fin s a tots 
els Grups Polítics d'aquesta Cambra. Amb la seva fei
na i la seva dedicació, entre uns i els altres i tots ple
gats hem fet possible un deIs objectius d'aquest Go
vern, l'inici de la recuperació i de la defensa de la nos
tr~ llengua, l?erque així, les generacions futures pu
gu.m, a traves del llenguatge normalitzat desplegar 
mlllor la seva personalitat, ampliant el marc de la 
comprensió de la realitat, essent precisos, justs i exac
tes a l'hora de desxifrar-lo amb amplitud de sentiments 
i de sentits, fent realitat les paraules de Joan Alcover 
als J ocs Florals de 1916: « 1 hem de polir la llengua i 
retorn.ar-la curosament a la seva gentilesa, perque sia, 
com 11 pertany, dj'gna i única expressió d'una civilitat 
tan europea com se vulgui, pero autoctona, sense te
mer, aquí dintre mateix, estranyes competencies». 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mo ¡ t es gracies. Sr. Conse ller. 
No bavent-hi cap esmena viva, entrarem en el ele

bat del conjunt del text, cosa ja debatuda a la Junta 
?e Portaveus, i dernan als diversos Grups que vulguin 
mtervenir que aixequin el brac;:o 

Pel G-rllp Mixt, el Sr. Joser Maria Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE- LÓPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aques

ta vcg:lda sí, aquesta vcgada, per part meya donaré un 
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suport, un suport de cor, un suport definitiu, un su
port de ver a aquest Projecte de Llei que, tot i tenint, 
determinades deficiencies a les quals em referiré més 
endavant, jo crec que és una passa molt important 
per a la nostra normalització. 

Ja he dit abans, a la meya intervenció preterita 
que l'article tercer de la Constitució establia una si
tuació bilingüista o plurilingüista quant que hi ha
via una determinada llengua, que era fonamental, i les 
altres eren secundaries. Aixo és així, per molt que vul
guem fer-ho, si no es modifica la Constitució, aixó sera 
així, i l'article tercer és aixÍ. Ara bé, l'article 14 del 
nostre Estatut, l'article tercer, que coincidint, és l'ar
nostre Estatut, l'article tercer, coincidentment és l'ar
ticle tercer de la Constitució, del nostre Estatut, tam
bé ens diu, com Llei Organica que és, que la nostra 
llengua és una llengua dins la nostra Comunitat ofi
cial, amb tota l'oficialitat que la llengua té dins la nos
tra Comunitat i que, per tant, és un deure nostre nor
malitzar-la i posar-la en condicions que tengui una si
tuació fluIda, una situació definitiva dins la nostra Co
munitat, fins i tot, fixau-vos bé, hi ha una Disposició 
Addicional que, més endavant l'hem d'agafar amb tota 
la seva fon;a, la Disposició Addicional Segona, que 
hem d'intentar establir unes connexions amb tots els 
pa"isos de 11 n gua catalana per tenir una situació con
junta de deFensa d'aque La llengua, creant una situació 
s imilar a la de qualsevol academia d'aquest tipus . 

Per tant, a.qucsta Llei de Normalització lingüísti
ca ha de sel\ al meu entendre, recolzada definitivament, 
visceralment per part de tots els Grups. Repetesc que 
dins els seus cinc Títols, jo en trob a mancar un, per
que a altres palsos, i no els Estatuts de les altres Co
munitats del nostre país, i no les Lleis de Normalit
zació Lingüística de les altres Comunitats del nostre 
país, pero sí altres palsos, ben cert que són federals, 
tenen un altre títol que parla de les relacions de ti
pllS lab ral. Aquí en hem oblidat que lenim UDS im
migrants que són castellano-parlants i que creen situa
c ions que les bauríem. d'haver trac tat i no les hem 
lrac tat. No és qll sigui una crítica negativa o des
tructiva d'aquesta lIei, sinó només un recordatori que 
endemés eI'aquests cinc títols que parlen de la cultura 
catalana, de la difusió del catala dins els mitjans de 
clifusió de qualsevol tipus, de la relació entre les ins
titucions de la Comunitat i les institucions de 1"Estat 
Espanyol, hauríem d'haver intentat ficar-hi relacions 
laborals que crea aquesta normalització lingüística i 
mirar d'establir unes circumstancies de fluIdesa. Aixó 
no h a estat així, pero és molt possible que en el futur 
aixo es tengui en compte per part del Govern i, per 
tant, que s'ineloguin aquestes r:elacions laborals dins 
una altra normativa que contempli aquesta situació de 
bilingüisme en aquests tipus de relacions. 

Pcr acabar, i insis tint que jo, personalment, li do
naré un supon definitiu, decisiu i amb tot entusiasme, 
crec que aquella solidaritat a que jo feia menció a la 
mcva anterior intervenció, que ha ele ser dins tots els 
palsos, regions i nacionalitats de l'Estat EspanyoI, s'ha 
de convertir, com deia Maragall, que ho vaig llegir 
al1ir, al «Baleares» una normativa, una relació que feia 
de totes les s ituaci ons de llengua, Maragall deia una 
frase que, pel ventura, foclipe González, el President, 
\';} imit<:lr, elienl <:litres coses, perquc Felipe González 
(leia: «H ay unas personas, toelos somos iguales, pero 
hay unos que son más iguales que otros», és una fra
se molt c]'ell, i '1ixo, p er vcnlura, és un plagi d'una 

frase de MaraogaIl que diu: «Tots els homes ban d'estar 
tutelats i tots hem de ser persones germanes, peró la 
veritable germanor és dins aqueIles persones que par
len la mateixa llengua», és a dir, que nosaltres hem 
d'intentar, a més de solielaritat de la Constitució, arti
ele 2n, hem d'arribar a la germanor de tots els palsos 
que parlen la llengua catalana. Amb aquesta germanor 
i amb aquest criteri, tenc jo la impressió que aquesta 
Llei és la primera pedra, també figurava una frase 
d'Emerson, ahir, que les Ilengües són, el desenvolupa· 
ment ele les Ilengües són pedres que tots els ciutadans 
van posant al camí de crear un edifici especial de la 
llcngua, i nosaltres no hem posat una pedra, hem po· 
sat una cimentació, ja definitiva, perque tots nosaltres, 
després, anem posant primeres pedres per arribar a 
l'equació final d'una normalització definitiva, flUIda de 
la nost1'a llengua, dins la nostra Comunitat. 

Amb aquest esperit, amb aquest desig, amb aques
ta adhesió, amb aquest entusiasme, jo votaré a favor 
d'aquest Projecte de Llei, 

Moltes gracies. 

SL SR. PRESIDENT: 
Moltes gl-acies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la parau· 

la el Sr. Joan López Casasnovas. 

EL SR. L6PEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, tenc 

por que la sessió d'avui sigui una sessió on hi hagi 
moltes cites poetiques. Jo voldria comen<;ar recuperant 
el fi! d'una citació que ha fet el Conseller de Cultura 
eI'aquesta Comunitat, ja és molt bo que se citin poe. 
tes insulars des del Govern ele la Comunitat Autóno
ma, Joan Alcover deia: "A la musa castellana mos anys 
milIors he donat, d'una altra musa germana fonament 
enamorat, que podré donar-li ara per la vellor enso
pit, qualque cosa bull encara al fons del meu esperit». 
Jo crec que alguna cosa deu bullir encara dins el fons 
de l'esperit d'aquests pobles de les Illes quan una Pro
posició de Llei, un Projecte de Llei convertit aVlli en 
Dictamen de Comissió de Cultura arriba a aquesta 
Cambra i s'anuncien suports unanimes. 

Jo voldria dir, Sr. ConseIler, que avui no discrepa
rem profundament, no ens barallarem, tot i que con
siderar que la normalització de la llengua és retornar 
a la llengua la seva eficacia, és dir poc, perque aixo 
ja es va fer a partir de l'any 6, l'any 1906, ara es trac
ta de se r efica¡;os tots nosaltrcs emprant la nostra llen
gua. En elefinitiva, fa uns 250 anys que, de 1714 en;:a, 
han estat moltes les elisposicions legal s per mitja de 
les qlla ls s'ha vol'gut restringir, limitar o senzillament 
eliminar l'ús de la llengua catalana. L'odi i la repres
sió contra la nostra llengua no han estat, com diu Fer
rer Girones a un llibre que recoman vivament que es 
llege ixi , no ha estat una flor d'estiu, sinó una constant 
his tórica. Pensem, a més a més, que les mesures lc
gals es prenen scmpre en darrer extrem, ates cl carac
ter er gonyal1 l qlle scmpre té e l genocidi cultw'al, s'in
l · n la primer anu llar la cultura, la cullura ubj ugac1a 
mi 1 janc;.anl ll1 eS Ll res encoberte i impr 'ssi n ' oc ia Is i 
po li tiques que no deixen cap rastre escrit, tarunateix 
són moltes i molt greus !f" disposicions legals que as
senyalen fit es cabdals en el procés eI'un llarg intent de 
genocidio No les relataré, perque vos tes han tingut 
l'oporlunitat de llegir-les en un Projecte de Llei que 
vam presental-, percló, en una proposició de LIei. p er 
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rallar en termes parlamentaris, que va presentar el 
Grup Esquerra Nacionalista, just l'any 1984, moltes Oro 
dres, Reials Decrets, Reials Ordres i Lleis han fet de 
la nostra llengua una autentica situació de sacrifici on 
la prohibició de l'ús en espais públics, conferencies, 
obres de teatre, llibres, revistes i en tot ús social fos 
practicament vexat a tot arre u i dins molts d'anys. 

Recordem aquest rosari de vcxacions, com no per 
remarcar la situació precaria en que avui es troba la 
llengua catalana a les Illes Balears, i aquesta situació 
no neix per generació espont~mia, sinó que és el resul
tat de tot un conjunt de decisions adoptades per re· 
gims polítics genocides i colonials que, a més a més, 
coincidien, per dissort nostra amb els temps que s'han 
fet tots els avanc;os tecnologics més decisius per a la 
nostra vida actual. Cal no oblielar aquesta perspectiva 
historica perque, si política ha estat la persecució i po
lítics han estats els mobils que ens han rcprimit, les 
mesures polítiques hauran ele ser també necessaries i 
imprescindibles, imprescindibles, pero també insufi
cients, insuficients si el costat de mesures legals no 
s'hi veu un poble que empeny la recuperació del nos
tre patrimoni lingüístic, i no ho fa des d'una reivindi
cació constant i des de la normalització efectiva en tot 
aUo que depcn exelusivament deis catalano-parlants en 
el seu exercici de ciutadania. Res no se'ns dona gratul
tament. A vui, un dia abans d'iniciar les sessions del 
II Congrés Internacional ele la Llengua Catalana, el 
Parlament de les IUes veu sotmetre a la seva conside
ració un text que ha estat transaccionat fin s a possibi- . 
litar el suport de tots els Grups parlamentaris. Al rncu 
Grup volem destacar aquest consens, que responsable· 
ment havíem cregut necessari, «qui, si no tots, í cadas
cú per torn, podrem crear des el'aquests límits d'ara 
Utmbit de llum on tots els vents s'exaltin, l'espai de 
vent on tota veu ressoni, públicament es compromet la 
vida», i el'altres coses que diu el poeta Martí PoI. 

Tots estam compromesos en aquesta tasca, voste 
ho ha dit molt bé, Sr. Conseller, la llengua ha de dei
xar de ser una expressió d'una ideología política, no 
sé si mai ho ha estat, jo cree que no, pero hi ha hagut 
gent que ho ha volgut donar a entendre, en catala ens 
hem de poder confrontar en aquest Parlament i ho 
hem de fer, també, a tot arreu ele la nostra societat. 

La L1ei de Normalització Lingüística de les Illes 
Balears, ido, creim que no desmereix de l'aprovada a 
Catalunya, a 'Euskadi, a Galícia, creim que és sensible
ment superior quant a respecte científic a la nostra 
llengua, la llengua catalana, és superior, repetesc, a la 
Llei de la Generalitat Valenciana i, en algun artiele, 
com ara el 12 bis, entrat amb calc;ador, crec que va 
més enlla de les Lleis suara csmentades, em referesc 
a l'ús ele la llengua catalana a actuacions militars fe
tes dins la nostra Comunitat Autonoma. 

Continuen, tanmateix, essent valides per a nosal
tres algunes consideracions de fons que afecten la Llei, 
les Lleis de Normalització Lingüística que estan en vi
gor e1ins l'Estatut Espanyol: la manca de reconeixe· 
ment cl'oficialitat plena de la llengua propia de la Co
munitat Autonoma en el noslre territorio El fet de no 
garantir els drets lingüístics de qualsevol ciutada a 
qualsevol punt ele l'Estat, parlat avui en aquesta Cam
bra, el Sr. Lafuente també hi ha aHudit, el fet que la 
cooticialil.al ele la nostra llengua no sigui efectiva a 
ambils ele vida elels nos tres palsos insulars on només 
l'Eslal-J\dminisl.ració Central hi té competencies, Exer
cit, Tran ::; porls , Delegació de GO\'e m, etc. O també el 

fet que se'ns imposi l'ús oficial de les dues llengües, 
un ÚS obligat de bilingüisme, Pero aquests mancaments 
deriven del marc constitucional i no seria oportú, en 
aquests moments, no tenir-ho en compte, Igualment re
sulta greu que aquesta Lleí no pugui posar-se en prac
tica amb el suport fonamental que serien les compe
tencies amb materia educativa plenes a la Comunitat 
Autonoma. De manera que no hauríem hagut de fer ni 
en Ponencia ni en Comissió Parlamentaria les primfila
des i acurades modificacions de redactat a que ens ha 
obligat la situació en que ens trobam, Tat i amb a<;:o, 
volem res saltar les millores importanlíssimes que el 
text actual conté respecte del Projecte de Llei presen
tat pel Govern ara fa més d'un any, dia 15 d'abril sor
tia publicat en el Butlletí Oficial d'aquest Parlament. 
Sobretot, per allo que afecta el capítol d'ensenyament, 
referit a l'obligatorietat alla on posava optativitat, re
feri t a la supressió ele les consideracions diglosiques 
respecte del bilingüisme, referit a la consideració als 
drets de la llengua territorial per damunt de la llen
gua familiar individual. 

Tat plegat, fa que el nostre Grup doni suport a 
aquesta Llei amb la conEian<;:a que, si es posava en 
practica, podria acomplir la funció de promocionar l'ús 
habitual de la llengua catalana a les Illes Balears, ga
rantir-ne l'ús oficial, assegurar-ne l'ensenyament i la 
presencia als mitjans de comunicació de masses, així 
com concretar les accions institucionals que s'han d'cm
pendre al llarg de tot un procés de normalització lin
güística, que just ha comenc;at i que exigira voluntat, 
feina i mitjans. 

El Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista rei
tera la seva decisió política de vetllar curosament pel 
compliment d'aquesta Llei, i en el seu desenvolupa
ment aportar-hi tot de mesures positives que la facin 
efectiva. 

Feim vots, finalment, perque la «Dirección General 
de Cooperación con las Comunidades Autónomas», mit
jan~ant la seva «Comisión de seguimiento de los actos 
y disposiciones de las Comunidades Autónomas» no se 
sentí gelosa de velles situa«ions heretades i no interpo
si cap recurs d'inconstitucionalitat contra cap deIs ar
tieles de la nostra LIei. El poder és el poder i és ben 
sabut que el dret, sense garanties, no és res. 

A aquesta hora, no sé si seria emPatic qualificar 
d'historica, els resultats ho diran, caldria recordar a 
tots els que han Huitat políticament, científicament, 
culturalment, jurídicament, literariament i, sobretot, 
racionalment, pel recobrament de la nostra llengua, a 
ells cree que el Parlament els deu un gran homenatge. 

Jo voldria acabar aquesta interven ció, Sr. Presi
dent, si em pernlet, Eent una referencia a una 'gran per
sonalitat deIs'· Palsos que composen l'Estat Espanyol, 
Alfonso Rodríguez Castelao, del qual, com vostes sa
bran es compleix enguany el 100 aniversari del seu 
naixement, Castelao deía a un llibre, «El problema de 
les n3cionalitats iberiques», que «una llengua no neix 
per la voluntat deIs homes, sinó per necessitat de Ilur 
progrés, i no s'esta quieta encara que així ho hagin de
cidit les lleis del país i hom organitzi academies per 
fixar-la». Deia Castelao, i ara ja no cit textualment, 
que no hem de tenir cap por a allo que des de posi
cions irracionals se'ns digui quant a la necessitat de 
normalitzar la 110stra llengua, n'hi ha molts que aixe
quen la veu dins les nostres Illes parlant de deixar de 
banda dia[ectes regionals per assumir una llengua uni
versal de comunicació, i Castelao deia, tenguin en comp' 
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te que al paradís terrenal tots parlaven una mateixa 
llengua, que els ases encara parlen la mateixa llengua 
de comunicació universal, tots bramen, no feim cas, no 
hem de fer cas de brams d'ase, perque no pugen al cel, 

si en pugen, no hi deixen arrel. 
Moltes gracies, Sr. President. 

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

Sra. Maria Antonia Munar. 
Disposa, Sra. Diputada, d'un temps de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President. Srs. i Sres. Diputats. El Grup Re

gionalista ha participal d'una manel'a decisoria en 
aquesta, Llei de NormaliLzació Lingü.ística. Aquesta Llei 
h~\ lengul el nosLl' supon pel' dues raollS basiq ucs: 
en primer lloc, perque era HlOlt imporlan t que la Llei 
de ormaliLzació Lingüíst ica s'aprovés, 'eim que ha 
lenglll massa retard. Han passal ja tres anys, i aJ'a, a 
un any de les properes elecciollS aulonomiques s'ha de 
comen~ar, encara, a aplicar. En segon lloc, era impor
tant lambé que 'aprovés p r unanimiLal, aixi s'asse
gurava el su¡ 01'1 deis difenmls Gnlps Pa rlamentad el 
dia de dema. Pero aquesta n ' cessitat d'aprovar la Llei 
de NormaliLzació Lingüís tica per unanimiLal i lan avial 
com fos possible, comptava amb limilacions impor
tants: en primer lloc, la Constitució, La Ponencia i la 
Comissió han hagut de vigilar que l'articuJat: de la 
nostra Llei de Normalització Lingüísti 'a no caigué 
dins la inconstitucionalitat, perque aixo, creiem, que 
podia influir negativament a la se va aplicació posterior. 
També un Estatut d'Autonomia com el nostre, que 
com vostes saben no és el més desenvolupat, i com 
que no compten tampoc amb transferencia de compe
tencies en materia d'ensenyament universitari ni no 
universitario , 

Per tot aixo, aquesta no és la Llei que Unió Ma
llorquina hauria desitjat, és tan soIs la millor que ara 
podíem aprovar, creiem que set segles de llengua i cul
tura catalana a les Illes Balears es mereixen encara 
més. 

Moltes gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra . Diputada, 
Pel Grup Socialista té la paraula el Sr. Josep Moll 

Marques. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs, Diputats, Davant d'aquest 

Projecte de Llei que avui arriba a l'aprovació d'aquest 
Parlament, jo voldria retenir dos fets importants: el 
primer, és que avui culminam, d'aquesta manera, la 
tramitació d'una de les lleis més transcendental s que 
havia d'aprovar, nosaltres creim que necessariament, 
aquest primer Parlament Autonom de les nostres illes, 
i, el segon, el segon fet important que voldria co men
tar és que aquest Projecte de Llei fa més d'un any 
que es va publicar. 

Per que consideram que el Projecte de Llei és tan 
important? Jo he dit altres vegades en aquest Parla
ment que entenirt que la millar Llei de normalització 
lingüística possible és la que no existeix, per inneces
saria, de la maleixa manera que a ningú no se li ha 
acuelit demanar una llei de normalització lingüística 
del castella, jo voldria, nosaltres voldriem, per a la 

nostra llengua una situació a la qual resultas un ab
surd demanar una llei de normalització lingüística, 
pero el fet mateix que ningú no discuteixi la necessi
tat d'aquesta Llei demostra que la nostra llengua es 
troba en situació anormal. 1 per normalitzar-la, per 
normalitzar la seva situació és necessari posar en mar
xa, disposar d'instrum nL ' so ¡als, politics i jurídlcs, 
Avui, el Parlamenl de les IHes Balears posa l'instru
ment jurídic fonamcnlal per a la nonnalir.c:ació de la 
1105t1'a lIcngua. 1 ja des d'ara, cre que des d'aquí ball
riem el'es tar lO d'acol'd amb una crWa a lols els po
ders públics, Govern de la Comunitat Autonoma, Con
sells Insulars i Ajuntaments, perque assumeixin i impul
sin decididamcnt l'aplicació íntegra d'aquesta Llei, que 
no quedi cap dubte sobre l'assumpció política del con
tingul el'aquesta LIei. Així, precisament, s'incrementaria 
encara més la pressió socia l, desgraciadament no molt 
[Orla en aquesta Comunitat Autonoma n05tra, i aquesta 
pres sió social instrumentaria, arbitraria els seus instru
ments d'acció. 

Dins aquest contexl, jo voldria recordar que p1'e
cisament dema s'inauglll-adl a la 110st1'a ciutat un ins
trumen1 jo crec que basic, un instrument social basic 
per conscienciar el nostre poble, el Ir Congrés Interna
cional de la Llengua Catalana, que jo des d'aquí voldria 
saludar. I posar en relleu que aquest Congrés no és un 
Congrés no és un Congrés senzillament o simplement 
científic, que aixo se li ha fel com a retret per part 
d'alguns, jo crec, incorregibles de sempre, dient que 
tenia connotacions·polítiques, jo entenc que aquest Con· 
grés, necessariament havia de ten ir aquestes connota
cions perque, repetesc, no és el mateix discutir avui la 
situació de la llengua catalana que fer un Congrés de 
Lingüística Romaniea o un Congrés de Medecina Pre
ventiva, que va dLrig it únicam nt als especialistes. És 
tot el poble qui ha el vibrar en la defensa de la nostra 
lIengua, j aquesl, cree jo, que lambé és un deIs grans 
sentits del Ir Congrés Internacional de la Llengua ca
talana, 

El segon fet que volia comentar és el retard, no 
soIs aparent, sinó real en que aquesta Llei s'aprova, 
Pero, hem de dir que, evidentment n saltre ja vol
dríem que aquesta Llei esta en vigor i en plena apli
ca ció des de fa molt de temps, pero que, per altra 
banda, no ens ha sabut greu aquest retard, perque, hi 
ha hagut forces polítiques que han hagut de menester 
un cert temps per as similar, amb la mateixa energia 
que nosaltres hi volíem posar des ele sempre, i que 
creim necessaria per a la defensa de la nostra llengua, 
que és el que ha fet possible, no soIs que avui aquesta 
Llei es pugui aprovar per unanimitat, sinó que el Con
seller de Cultura ens hagi fet un discurs que, jo crec, 
que el! mateix no sé si ho podl'a reco!1(dxer, 'pero ha de 
l'econeixer que fa un any no hauria pogut fcr dins 
aquesta Cambra Jo crec que aqucsl discurs, qu j subs
cric plenament, és una prova que ha valgut la pena 
esperar, ha va1gut la pena retardar un any aquesta apro
vació elel Proj ec te de L/ei de NormaIització Lingüística, 
perqul: la unanimitat que aconseguim avui dins aques
la Cambra és un valor polític de primera magnitud. 

Per ai:-.:o, jo també, en nom del Crup Socialista, vol
dl-Í<l, pot ser una paraula massa rimbombant, pero ret 
homenatge él tots eIs Grups Polítics que haurien pogut 
mantenir dins aquest Plc csmcncs vives, haurien pogut 
flnntenir actituds, postures puntuals eliferenciacles, i bi 
hem sabut l'cllUnciar, precisament, per aconseguir que 
I 'apl'ovació es pogués fer per unanimitat. 

< 
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En definitiva, el Grup Popular, jo ho vull dir aquí 
clarament, crec que és en aquest sentit el que té un 
deIs merits més grans, perque ha acceptat modifica
cions substancials del Projecte de Llei que es va pre
sentar inicialment, modiricacions que s'han introd1.Üt en 
el debat de Ponencia i Comissió i que han fet que, en 
conjunt, puguem dir que aixo, aquesta Llei que avui 
s'aprova és una bona llei, que reflecteix la voluntat po
lítica de representants del poble de les IHes Balears en 
relació amb la nostra llengua. 1 aquesta ·voluntat ha ar
ribat fins al punt, ja s'ha dit aquí també un parell de 
vegades, d'enfrontar la possibilitat que algunes de les 
disposicions que conté aquesta Llei siguin causa d 'im
pugnació, s'ha parlat de la inclusió d'un article que ara 
és el 13, que fa referencia a la utilització del catala en el 
servei militar, dins I'ambit militar, jo hi voldria aregir, 
voldria recordar I'article 7, quan diu que en cas d'intcr
prctació dubtosa entre el text castella i catala, el text 
catala sera l'autentic, aquest va ser un punt que va 
donar !loes a discussions dins la Comissió, precisament 
pcrque esta impugnar pel Govern Central davant el Tri
bunal Constitucional en relació amb la Llei de Normalit
zació Lingüística de Catalunya, i es va considerar dins 
I Comi si6 que aquesta csmena, es va introduir per 
par! del GI'ul ocialista, 'Jlavia d'acccptar, perque, 
efectivamen t, s i e l Tribunal On tilucional s pronun· 
cia dienl que aixo é inconstitucional, senzillament, no . 
alln! lamb~ l'diOlil1a rem, pero si el Tribuna l COl1slilu· 
cional decidís que és perfectament constitucional, no hi 
havia per que nosaltres ser porucs i renunciar a intro
duir aquesta, accepció, que és el text catala el que re
sulta verídic i que fa fe. 

Un altre punt delicat ha estat el de la dedicació 
horaria a l'estudi de la llengua i cultura catalanes, que 
deim que com a mínim ha de ser igual a l'estudi del 
casteW\, a l'article 19, evidentment, en un moment en 
que no tenim competencia d'elaboració de Plans d'Es 
tudis, aixo poelria s r. també, mo tiu d 'ímpugnació , pero 
hem cregut tots que era impor tant que quedas ben 
clar, que aquesta és la volun tat politica deis represen
tants del poble de les IIles Ba lears, que aLti voldríem 
que es consideras el tema de l'ensenyament de la nos· 
tra !lengua dins la Comunitat Autónoma de les Il1es 
Balears, i en aquest sentit he de dir que a ixo creim que 
s'ha de fer així, perquc no és cert que s'iguem una so· 
cietat bilingüe, i no és cert, senziJ lamenl, perque no 
n'hi ha, de societats bilingües, no existeix una societat 
bilingüe, el bilingüisme és una situació d'equilibri ines 
table , i els equilibris inestables indefectiblement cauen 
cap él un deis do ostats per oblerur una situac.i6 equi
librada. Pe!" tant, és necessari que quedi bcn cia r que 
hem de deren al' la nOslra lIengl.la, pe rqu.e 1 que volem 
aqlú és que la nos lra llengua propia s igui Ja que re· 
sulti en sÍluació equilibrada c1ins e l nosire poble. 

Com a e nseqüi:!l1.cia, pet" tant de tol ai '0, la Lle i 
é , no s 1 un b n instrul11ent , Ü1Ó, a m és, una mani 
festac ió deIs objec liu que els repre entanls deIs pobles 
de le IIIes Bale~l\'s, bj cliu que tenen e l el! supon 
untmimc. Per a ixo, hem fixat el marc I'actuac ió, m'a ve 
I'hora c1'ompljr aqucsl marc de cOl1tingut, he m de con
tribuj¡- a e brar la n s tra Ilcn!!ua, la cila ja s'ha f '1 

avui, pero c ree qu é importa l1t repetir-la, per tal de 
reCOb1"~ll"11 . a no<;a lt r ::; ml'ltC'i. 'I) com a poble, el qua l 
relrem c!'aque ta mane ra el millor serve j que poden 
Fer e ls politics. En aql.l 'st ent it. e l I"Up Socialis ta 
cl onar:~l up rL a aquest Projecte ele LIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per últim, té la paraula, en nom del Grup Popular, 

el Sr. Manuel Jaén y Palacios. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Creo since

ramente que todos los miembros de esta Cámara po
demos felicitarnos porque hoy vemos con satisfacción 
como culmina su trámite parlamentario un Proyecto 
de Ley que todos los Grupos esperaban debatir. Pero 
esa felicitación no es sólo por el acontecimiento singu
lar que acapara el centro de la atención en esta sesión, 
sino porque esta iniciativa legislativa ha encontrado el 
respaldo de todos los Grupos Parlamentarios que com
ponen esa Asamblea Legislativa. 

No negaré las dificultades surgidas, incluso algu· 
nos Ilustres Diputados que han subido a esta Tribuna 
han llegado a concretarlas y a especificarlas. Estas di
ficultades, surgidas tanto en Ponencia como en Comi
sión, que en cierta manera hacían difícil en principio 
llegar a un consenso, y eran previsibles y lógicas, por
que cada Grupo Parlamentario tenía su peculiar con
cepción del contenido del Proyecto de Ley. Sin embar
go, a pesar de las discrepancias iniciales, todos hemos 
sabido renunciar, todos hemos optado por superar dife
rencias, todos hemos sido generosos y tolerantes, por
que existía el convencimiento y la necesidad de llegar 
a una Ley consensuada. 

Puede argumentarse, y así se ha hecho a veces, y se 
ha repetido aquí esta tarde en la sesión, que la cele
ridad estaba ausente en la tramitación parlamentaria, 
es materia, como tantas otras, como tantas otras mu
chas materias, opinable y que yo no someteré a, juicio, 
sí debo decir, en honor a la verdad, que no ha existido 
ninguna voluntad, que no ha habido motivo alguno, al 
menos por parte de nuestro Grupo, para entorpecer el 
proceso que, por otra parte se ha ajustado escrupulosa
mente a lo que el Reglamento Provisional de esta Cá
mara determina y señala. 

y hecho este necesario preámbulo, entremos, sin 
más dilación, en la materia que nos ocupa. Permítase. 
me comenzar con una breve reflexión histórica, que 
no es otra cosa que una constatación de un fenómeno 
de componente social, lingüístico y político. Se trata e1el 
proceso unificación lingüística versus diferenciación lin
güística . Una constante dialéctica, h arto compleja y 
nunca clausurada, que a tnvés elel eje ele las sucesio
nes temporales se ha decantado, generalmente, hacia la 
eliminación clara o solapada de las lenguas y culturas 
minoritarias, favoreciendo, como contrapartida, la po
tenciación de la lengua oficial. Podemos remitirnos 
como ejemplos, al proceso, lejano ya, de latinizació~ 
ele la provincia romana de España, y en un tiempo m ás 
próximo, a la instauración, a principios del siglo XVIII, 
de la dinastía bOl-bónica cuando se ¡nici:} una poderosa 
corriente de uniformación lingüística. Esta actitud polí
tica, claramente negativa, \'a asociada a tendencias cen
tI'alistas, pu es tas muy bien por el representante de Es· 
querra Nacio nali sta, a medidas intervencionistas y no 
pocas veces a m edidas represivas próximas al ignocidio 
cultural. 

La realidad del Estado Lspaüol úelll: configurada 
por la presencia ele varias comunidades lingüísl icas, cu, 
yas lenguas y culLuras, como garantiza nuestra Constitu
ción han el e ser objeto ele respeto y protección. Se reco
noce así una rea lidad multilingüc ":/ pluriculturaJ, 
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actitud muy propia del pluralismo democrático y se 
garantiza, por medio del criterio restrictivo de terri
torialidad, la cooficialidad de las lenguas situándolas 
en un plano de igualdad. En nuestro Estatuto de Auto
nomía en su artículo 3.0 dice que la lengua propia de 
las Islas Baleares tendrá, juntamente con la castellana, 
el carácter de idioma oficial, asimismo se señala que 
todos tienen el derecho de conocerla y usarla y se 
añade que nadie podrá ser discriminado por razón del 
idioma. 

Desde esta perspectiva constitucional y estatutaria, 
los Partidos integrados en Coalici6n Popular asumieron 
el compromiso electoral, ahora cumplido, de trabajar 
en favor de la normalización lingüística, pero esta acti
tud, cuyo primer paso ya se ha dado, no se asumía sólo 
por un deber, siguiendo también una é tica kantiana, 
rigorista, vacía ele COntenido y forma. El respeto a 
principios cons li tuc iona les y es taLutarios no solamente 

1'a p r un deber, Se L lúa y se tiene prescnte, además, 
q ue la lcngua es el clemenlo aglutinador de un pueblo 
y forma parte sustancial de la aracleri ticas que como 
ta l lo definen. P 1"0 inic iar la tarea normaJizadora y, lo 
que es más, concluirla con éxito, exige prudencia, supe
ración de actitudes hostiles e intolerantes, remoción de 

b tácu los y requiere, por eode, comprensión, esfuerzo 
común y planteamientos realistas. E's evidenle la pre
cariedad en que se encuentra ta lengua catalana res
pect de la cas tellana, el r. L6pez Casas novas ha hecho 
l'eferencia concreta a e llo, basta como dato ceñirse a l 
estudio '"Regionallsmo y Autonomía e n E paña», tra
bajo elaborado por el CIS, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, cuanclo todavía estaba este organismo me
nos preocupado por la realización de encuestas y fil
trac ión de resultados e lectorales . En esta pub licación, 
aparecida en el año 1981, referente al ítem lectura en la 
lengua propia de la Comunidad Autónoma, sólo un 7 % 
afirma hacerlo con regularidad. Esto en cuanto a libros, 
un 2 % en cuanto a revistas, y el mismo porcentaje en 
cuanto a periódcios. Por lo que hace referencia al co
nocimiento de la lengua en el citado estudio, los datos 
son los siguientes, entendían, entonces, en el momento 
del trabajo, el 87 %, hablaban el 81 %, leian, sabían 
leer, entienden, dicen, 30 % Y escribían el 9 %. lEs evi
dente, por otra parte, la situación diglósica, es eviden
te que en nuestra Comunidad Autónoma se respira un 
elima de buena convivencia lingüística y que los ciuda
danos, en un 95 %, como también recogía el estudio, se 
encuentran satisfechos de vivir en Baleares, a pesar de 
que la población ha tenido una fuerte tendencia migra
toria favorable. 

Es evidente que el proceso normalizador debe com
prometer a todas las instituciones, organismos y entida
eles y a todos los ciudadanos, la normalización no puede 
nunca ser tarea unilateral ni bandera que identifique a 
Grupos Polílicos. Consecuentemente, con estos axiomas, 
el Grupo Parlamentario Popular entiende que esta Ley 
es buena porque en ella se definen los objetivos que 
se pretenden alcanzar y se indican las vías para lograr
los. Se sientan, de esta manera, las bases para una 
política de normalización lingüísticZl. una política que 
es demasiado importante, tan importante que no pue
ele ser ésta por mayorías o minorías, que siempre son 
coyunturales, sino que requiere un consenso y exige el 
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apoyo de todos los sectores sociales y políticos, a fin 
de realizar una política integradora y evitar que el tema 
lingüístico pueda instrumentarse como mecanismo para 
dividir a la ciudadanía. 

El fin perseguido aconseja, a nuestro juicio, Ulla 
política equilibradora y equilibrada, y digo equilibrado· 
ra por cuanto la normalización lingüística va asociada 
a un proceso compensatorio, a un proceso de supera· 
ción de desigualdades y de igualdad de oportunidades, 
equilibrada porque el bilingüismo, a pesar de la opinión 
del Sr. Moll, el bilingüismo, aunque no es el grado ideal 
en el que estamos en nuestra Comunidad Autónoma, 
es un hecho que existe en nuestra Comunidad, lo que 
importaría seguir, llegar a ese grado en que todos los 
ciudadanos pudiésemos hablar las dos lenguas y cono
cerlas perfectamente. 

CarIes Cardó, cuando hablaba de la lengua menor, 
sin que ese adjetivo, menor, signifique ninguna conno
tación, sino simplemente por el número de hablantes, 
porque en las lenguas no existen las relaciones cuanto 
a mejores, menores o peores, en la "Historia Espiri
tual de las- Españas» señalaba la necesidad de dominar 
otra lengua mayor, en nuestro caso, decía, la lengua del 
Estado . Aducía para ello muy diversas razones, tamo 
bién formuladas por ... y afirmaba: "El catala, llengua 
culta, és avuÍ venturosament una bella realitat, pero 
seria una iHusió funesta creure-la suficient» . 

El Grupo Parlamentario Popular respaldará siem
pre una política que haga posible la plena y más com
pleta oficialidad de las dos lenguas y su equiparación en 
todos los niveles, somos conscientes, como ya hemos 
indicado, de la situación de desventaja de la lengua 
catalana y, por ello, abogamos, bajo el principio de dis· 
criminación positiva, abogamos, repito, por una nor
malización lingüística de la lengua propia de esta Ca· 
munidad Autónoma. Y tenemos ya el instrumento, Hble. 
Sr. Conseller, que hará realidad nuestros deseos, ca· 
mencemos a aplicarlo cuanto antes, pero hagámoslo con 
mesura, teniendo en cuenta el tiempo, porque lo que se 
hace sin él puede volverse en contra nuestra. 

Recordar, por último, Sr. Presidente, unas palabras 
del Ilustre lingüista Tovar: "Las lenguas no luchan, lu
chan los hombres que las hablan, y la lucha, si se pier
de de vista el objetivo de mirar al otro, puede estabili· 
zarse y reducirse a convivencia ordenada y pacífica». 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
He ele fer l'observació que, tenint en compte el que 

disposa l'artiele 119 paragraf 31', s'han observat dins 
el text del Dictamen determinades incorreccions tecni· 
ques i gramaticals, de les quals en tenen coneixement 
els diversos Grups Polítics, a través deis seus Portaveus, 
i que quedaran incorporades al text oficial pertinent. 

1 dit aixo. passam a la votaciÓ. I deman a les Sres. 
Srs. Diputats que votin a favor d'aquest text de Llei, 

es valen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
Pos en coneixement ele la Cambra que els proxims 

Plens tenclran !loc dia 7 i 8 del mes de maigo 
Bones tardes. 
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