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DIÁRI DE O--$ES~SldNS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 72 1 Legislatura Any 1986 

Presidencia 
del Molt Ii·lustre Sr. Antoni Cirerol 1 Thomás 

Sessió celebrada dia 9 d'Octubre de l'any 1986 
a les 17 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1 )-Preguntes: 
1) Roe.E. núm 1452/86, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López Casasnóvas, amb la formula-

ció següent: ! 

«¿Quines acfuacions s'han empre-s fins ara e1~1 marc d'aquest acord CoA.I.B - C.S.J.c.?». 
2) R.e.E. núm. 1458/86, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López Casasnovas, amb la formula-

ció segiient: . 
«¿Quins criteris ha seguit la Conselleria d'Educació i Cultura per distribuir els ajuts a les escoles 
d'estiu de les Illes?». 

3) R.G.E. núm. 1459/86, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López Casasnovas, amb la formula
ció següent: 
«¿Quina causa ha motivat que les proves de selecció del professorat Titular i Auxiliar de solfeig al 
Cmzservatori de música (Delegació de Men%ca), s'hagin convocades prou tard que ocasionin que 
les c1asses d'aquestes materies comencin enguany amb retard?». 

4) R.e.E. núm. 1525/86, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López Casasnovas, amb la formula
ció següent: 
,,(:Quins criteris han inspirat a la Conselleria d'Educació i Cultura en l'organització d'un programa 
de concerts per a interprets jo ves, quant a selecció de c0l1certistes i localilats elegides?». 
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11 )-InterpeHació: 
1) R.C.E. núm. 1454/86, presentada peZ 9"up fg,.lam~rztpri Esquerra Nacionalista (PSM), relativa al 

capteniment del Cavern de les Illes Balears en materia d'ensenyament de Za llengua i cultura de 
les Illes Balears. . . , . 

II 1 )-Debat de presa en consideració 
de la Proposició de Llei R.C.E. núm. 1400/86, preS(mt~da peZ Crup Parlamentari Mixt, relativa a la 
creació del COl1sell Consultiu de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

IV)-Proposicions no de Llei: 
1) R.C.E. núm. 1438/86, pr~~en~ada pel Grflp Parlamentari Soeti(U4ta, re.lativa a TIa normalització lin

güística de la retolació vÜlria. 
2) R.C.E. núm. 1456/86, presen'tada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 

rctolació en cataZa. 

1.-
EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes, 'i¡lenci, per favor. 
Comen-;:a la Sessió. El primer punt de l'Ordre del 

Dia és el relatiu a Preguntes, comen¡;arem per les que 
varem posposar ahir, la 1468, que formula el Diputat 
Sr. Sebastia Serra i Busquets i que demana al Govem 
quines mesures pensa prendre o ha pres el Govem de 
la Comunitat Autonoma respecte de l'abocament d'es
combraries en el Salobrar de Campos. 

Té la paraula el Sr. Sebastia Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. És de tot5 sabut que el Sa

lobrar i Es Trenc es troben dins una area de protecció 
especial o d'especial protecció, com se li vulgui dir, 
i també és sabut que hi toca haver una tutela d'aques
ta protecció. Bé, ja ha hem dit un parell de vegades en 
aquest PHrlament, que resulta que dins el Salobrar i 
Es Trenc, fonamentalment dins Es Salobrar hi ha tota 
una serie d'irregularitats que van des de tallar savines 
fins a have r-hi escombraries per tot i, fins i tot, que 
se'n duen, q. vegades, cam ionades d'arena per a utilit
zacions diverses, com la construcció. És ben sabut que 
alguns guardies forestals i alguns ciutadans han fet 
clenúncies per escrit als 110cs pertinents, com puguin 
ser el SECONA o com puguin ser d'altres instancies 
de I'Administració Autonomica, per tant, nosaltres pen
sam que ja és el moment de saber quina actuació ha 
tengut el Goven1 i quina pensa tenir al respecte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Govern té la paraula el Conseller Sr. Jeroni 

Saiz. 
" 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
SÍ, Sr. President, moltes gracles. Bé, la resposta, 

jo crec que és bastant simple, efectivament, hi ha ha
gut certes actuacions damunt la zona del Salobrar i 
Es Trenc, actuacions que, d'acord amb la Llei de Pro
tecció i el regim transitori aplicable, constitueixen 
unes clares infraccions contra la disciplina urbanísti
ca, t:n conseqüencia, aquestes denúncies varen ser 
Iraslladades, en el me de mar¡; ja varen comen¡;ar les 
primeres denúncies qu lenim per escrit de gent del 
SECONA, i varen ser tras lladades tant a l'Ajuntament 
de Campos com al nsell ItlslIlar de Mallorca, com a 
organismes que tenen la competencia en materia de 

disciplina urbanística, perque poguessin actuar en 
conseqüencia. Per altra banda, referent al tema de les 
extraccions d'arena i les tallad es de pins, pensam que 
aixo podria arribar a constituir alguna cosa més que 
una infracció purament urbanística, es va donar comp
te al Delegat del Govern a la Comunitat Autonoma, de
manan t-li l'ajuda de la for¡;a pública per vigilar aquest 
compliment, i va contestar el Delegat del Govern que 
havia donat ordres que les forces de la Guardia Civil 
vigilas sin el compliment de les disposicions vigents en 
aquesta materia. 

A més d'aix:.J, com que resultava que algunes de 
les escombraries que s'havien tirat al Salobrar proce
dien d'una obra que feia la Conselleria, encara que no 
té res a veure una cosa amb l'altra, es varen donar or
dres concretes a aquest contractista que li prohibien 
que usas aquest lloc per a l'abocament d'escombra
ries, é:ixo és independent de qui fos el titular de l'obra, 
pero en aquest cas especial, a més, hi havia aquesta 
circumstfmcia, i es v<' prohibir. En conseqüencia, aixo 
va ser el mes de mar<;, aproximadament, i quan ha 
arribat una nova d-::r.úncia del mes d'agost que, sem
bla que s'havien estes els munts que havien deixat de 
terres el mes de mar<; i, a més, s'havien tirat a una 
finca de devora, pero pel mateix contractista, com que 
ja hi havia una prohibició concreta, se li ha donat or
dre clara de retirar les escombraries que darrerament 
hi havien abocat. Aixo per una banda i, amb indepen
dencia es tornara a comunicar als Ajuntaments i al 
Consell Insular per tal que adoptin les mesures ne
ces sanes com a infracció urbanística i que són els 
únics organismes que ho poden fer. 

~-/ é; ~,' .' 
EL SR. PRESIDENT: ,' " '_ .. ~ 

Passam a la pregunta següent, que formula el Di
putat Sr. Antoni Ballcster i Mas i que demana a que 
és degut el retard en finali tzar les obres de la carre
tera PM-604, de Campos a la Colonia de Sant Jordi, 
els trossos de Son Amer i les perillos es corbes deis 
banys de Sant Joan de la Font i el seu entorn histo
rico-artístico 

Té la paraula el Diputat Sr. Antoni Ballester i 
Mas . 

EL SR. BALLESTER MAS: 
Gracies, Sr. President. Aquesta pregunta al Con

seller d'Ordenació del Territori ve a causa que sembla 
que aquesta carretera perllonga més del normal la 

s 
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seva finalització, que, si no vaig errat, hauda de tenir 
lloc aquest aoy. Per tant, la pregunta concretament 
és aquesta : a q ue és degut el retard en finalitzar les 
obres de la carreLera PM·604 de Campos a la Colonia 
de Sant J on11, els trossos de Son Amer i les perilloses 
corbes deIs banys de San roan de la Font Santa -fal
ta a la redacció- i el seu entorn historico-artístic? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President. Realment, les obres que es fan en 

aquesta carretera corresponen a dos projectes dis
tints, un és el projecte que es diu de trams singulars 
i el termini d'execució acaba dia 20 de gener de l'any 
que ve, en conseqüencia és totalment dins del termi
ni. L'altre, dins d'aquest projecte de trams singulars 
hi és precisament la supressió d'aquestes corbes i, en 
canvi, després és a un altre projecte que és la millora 
de tot el conjunt de la carretera, en tota la seva longi
tud. Efectivament el termini d'aquesta acabava dia 30 
de setembre, en conseqüencia, és fora de termini, i 
s'ha tramitat una prolongació, ha demanat una prorro
ga dins el termini perque es fan nos a una obra amb 
l'altra. f:s a dir, no es pot procedir a la pavimenta ció 
del conjunt de la carretera, mentre no s'hagi resolt 
el problema de les corbes i, com die, teníem de termi
ni fins dia 30 de gener de l'any que ve. De totes for
mes, l'obra s'hauria pogut acabar abans de termini, si 
no hagués estat pel problema que s'ha plantejat en 
aquestes corbes que afecta el projecte primitivament 
aprovat pel Ministeri d'Obres Públique~, afectava un 
aljub que hi havia i, aleshores, s'ha cercat una solució 
que pogués preservar simuWmiament aquest aljug i 
els edificis del balneari, pareix que s'ha trobat aques
ta solució de comú acord entre tots els afedats, s'esta 
fent feina per a l'aprovació del projecte modificat i 
suposam que dins el termini es podra acabar. De to
tes maneres, al contractista, en aquests moments, en
cara no se li pot exigir cap responsabilitat, perque és 
absolutament dins el termini. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Diputat? 

EL SR. BALLESTER MAS: 
Sr. Conseller, és que em sembla que amb el que 

m'ha contestat, jo també li puc dir que la seva Conse
Heria, sense cap dubte, té una gestió bastant lenta, 
perque la correcció d'aquestes corbes, que eren en el 
pla inicial, pareix que ja va ser contestat en una carta 
de dia 21 de juliol del 83 a l'Ajuntament de Campos, 
que se cercarien alternatives a aquestes corbes, em 
sembla que del 83, de juliol del 83 a l'octubre del 86, 
han hagut de cercar molt per trobar una solució que, 
a més, era palesa, que era senzilla, aparentment, per 
ventura té dificultats tecniques que jo no podré dis
cutir, pero el que esta clar és que voltant per aJla on 
volten ara ní hi ha corbes perilloses ni hí havia gran s 
obres a haver de realitzar. No obstant aixo, han estat 
tres anys per trobar aquesta solució, a part d'aixo em 
sembla que també s'ha d'aclarir com es donen tan po
ques explicacions i es permet que la premsa alarmi el 
poble de Campos dient que tomaran un edifici que fa 
més de cent anys que veuen alla, dins una instaHació 
turística bastant més antiga que moltes, perque fa 
molts anys que els banys de la Font Santa reben gent 
de SUlssa i de Frant;:a, etc., encara que no en molta 
quantítat ni en mol!a d'importancia i que, totes aques-

tes coses sembla que no s'havien tengut en compte 
quan es va realitzar aquest projecte. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Sr. Ballester, jo voldria que ves 

en la meva resposta la més bona intenció, naturalment 
voste és recent en aquesta sala de sessions i, en con
seqü.encia, hi ha certes circumstancies que normal
ment no les coneix, per tant, perdoni que li faci l'a
clariment, amb tota la bona intenció. El mes de juliol 
de l'any 83 les carreteres encara eren competencia del 
Ministeri d'Obres Públiques no eren d'aquesta Comu
nitat, en conseqüencia, del que pogués escriure el Mi
nisteri en aquelles dates nosaltres no en som respon
sables, el cert és que el Ministeri ens va transferir un 
projecte aprovat en el qual la carretera tal com l'havia 
aprovada, afectava i s'havia de tomar un bocí de l'al
jubo Per tant, nosaltres varem comem;ar posterior
ment a estudiar aquesta possibilitat. Voste diu que 
veu claríssima la solució, bé, jo no la veig tan clara, 
pero evidentment, jo no actuu com enginyer i jo vull 
respectar la seva capacitat tecnica, i supo s que quan 
no l'han trobada fins ara, probablement, és perqu.e no 
era tan clara. Quant a la possible alarma que hagin 
causat els periodistes a la premsa, jo no m'atrevesc a 
jutjar-Ia. 

'. 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Moltes gracies, Sr. Con
seller. 

La pregunta següent la formula el Sr. Diputat Se
bastia Serra Busquets, que demana quin criteri té el 
Conseller d'Ordenació del Territori respecte del pro
jecte de Port Esportiu a Cala Galiota en el terme mu
nicipal de Ses Salines. 

Té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra Bus
quets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. A Cala Galiota sembla 

que existeix un projecte de port esportiu, també sem
bla que n'hi ha un segon just devora Cala Galiota, no 
sabem fíns a quin punt es troba ja avanc;at el tramit 
administratiu per a aquests Ports Esportius, concreta
ment per al de Cala Galiota, i la pregunta és saber el 
criteri d'aquesta Conselleria. Nosaltres ja hem d'avan
c;ar que, bé, que en cas que s'autoritzi un port esportiu 
a Cala Galiota, al nostre mode d'entendre, és clar que 
la hipoteca greument. Es Trenc, La Vall, les platges 
que hi ha dins La Vall, verges avui en dia i també Ca
brera, que ahir, en aquest mateix Parlament aprova
vem que fos un Parc Nacional Marítimo-Terrestre, per 
tant, voldríem saber un poc quina és l'opinió i com es 
troba la si tuació d'aquest port esportiu a Cala Galio
ta i quina és l'opinió de la Conselleria. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Efectivament, es tramita un projecte per demanar 

la concessió per tal de construir un port esportiu de
vora Cala Galiota i és evident que aixo du uns tramits 
legals, pertinents, i el Conseller d'Ordenació del Ter
ritori no té cap criteri preconcebut sobre aixo. Es fa 
l'expedient, s'escoltaran totes les persones afectades, 
tots els organismes, i després es prendra una decisió, 
al seu moment. Per tant, en aquests moments, no es 
pot avanr;ar un criteri, perqu.e el Conseller no té per 
a costum tenir criteris preconcebuts. Em sembla que 
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és una afirma ció molt arriscada, i jo, sense cap dub
te, no veig tan clar, aixo sí que li puc assegurar, no 
veig tan dar ni és la primera vegada que ha sent dir 
a qualque persona que l'autorització d'un port a Cala 
Galiota pugui afectar Cabrera. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Molt breument, i per indicar que, bé, que nos al

tres desitjaríem, d'una vegada per tates que aquests 
temes de ports esportius responguessin a un projecte 
global, planificat i estudiat previament, no a un pro
jecte dan-era l'altre que, en realitat fan el que nosal
tres deiem ahir, una encimentada global d'aquestes 
illes. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Bé, jo no sé quin comentari seria oportú fer en 

aqucsLs momenlS, pe l-o, natura lmenl, pensar que tota 
"a livila1 pri ada d'aquesla Comunitat, l'activitat que 
ha promaguL tota la riquesa i lola la vida que tenim, 
a aqu.esta COD1unital, respongu i a una planificació per 
part de l'Administració, jo li puc assegurar que men
tre en el Govern hi hagi un govern liberal-conservador, 
l'activitat privada no s'haura de sotmetre, fon;osament 
i en lota la seva profundital, a una planifica ció del 
Govern. 

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

seller. 

1.-1) 
La Pregunta segi.ient la formula el Diputat Sr. 

J oan Francesc López Casas novas, que demana quines 
actuacions s'han empres fins ara al marc de l'acord 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears-Consell Su
perior d'Investigacions Científiques. 

Té la paraula el Sr. Joan Francesc López Casasno-
vas. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Srs. Diputats, Sres. Diputades. Copia d'un projec

te de conveni entre la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears i el Consell Superior d'Investigacions Cien
tífiques va ser lliurada per aquest organisme científic 
a la nostra Comunitat Autonoma dia 13 de desembre 
de rally passat, de l'any 85. No tenim constancia que 
el conveni s'hagi signat ni que, en el seu cas, s'hagi 
format la Comissió Mixta prevista per tal de potenciar, 
seguir i avaluar les accions derivades dins el marc glo
bal proposat. Per a90 demanam a Presidencia de la 
Comunitat Autonoma, al Govern, quines actuacions 
s'han empres fins ara dins aquest marc, si és que real
ment s'ha signat. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sí, gl-acies, Sr. Presidcnl. Bé, en primer !loc, ma

nifestar que no sé si parlam del mateix conveni, jo el 
que sí li pue dir és que el conveni que tenc en les 
meves mans i que esta signat pel President de la Co
munitat Autonoma i el Presiden t del Consell Superior 
d'Inves tigacions Científiques va ser signat dia 21 de 
juny del 85, del 85, que la Comissió Mixta Paritaria es 
troba formada , en aquests moments no em fací recor
dar els noms, pero ja estableixen les clausules que és 
amb pm-ticipació del Consell Superior d'Investigacions 
Científiques i rcpresentants nomenats també directa-

ment per l'organisme competent, que en aquest cas és 
el Govern de la Comunitat Autonoma. Aquesta Comis
sió és formada, fins a la data d'ara s'han dut, perque 
el conveni també ho estableix, que es faran coopera· 
cions puntuals i també d'acord amb la Universitat, 
una firma d'un conveni entre el Consell Superior i la 
Conselleria d'Agricultura, concretament per a un pro
grama en materia de pastes, fumats i preparats de peix, 
d'investigació, on una aportació per a tres programes 
concrets és de 277.000 ptes. cadascun, fa un muntant 
de 831.000 ptes., amb unes clausules preestablertes i 
acceptades per ambdues parts. Per altra banda, tam
bé, amb una proposta de dia 15 de setembre del 86, 
que va fer Presidencia i que va ser debatuda al Con
sell de Govern de dia 18 de setembre del 86 i aprova
da, es va acorda i, si em permet, li llegiré textual
men t: «manifestar el desig de participar en l'execució 
malerial d'un Centre d'Estudis Avan~ats a instaHar a 
les Illes Balears pel Consell Superior d'Investigacions 
Cien tí fiques i en la mesura de les nostres possibilitats 
prcssupostaries, també fer-hi una aportació, una volta 
s'hagi examinat el conveni per part del Consell de 
Govern». Aques tes són les actuacions que s'han dut 
fins al dia c\'avui i n'hi ha, també, previstes unes al
tn:s. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Agralm aquesta informació que tenim ara mateix 

de paraula, nosaltres hem investigat, hem llegit els do
cuments puplicats al Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autonoma i no hem pogut recorteixer, no hel11 pogut 
trobar aquest conveni, ens agradaria saber a quin But
lletí Oficial ha sortit, perque, cIar, els l11embres que 
composen la COl11issió Mixta, també supos que s'han 
d'haver conegut, hem de saber qui són. 1 1i diré per 
quin motiu. El Sr. Enrique Tortosa, Vice-president del 
Consell Superior d'Investigacions Científiques és, pre
cisamen!, qui en una carta adrc9ada al Consell Insu
lar de Menorca ens va advertir que aquesta copia de 
conveni ha\'ia estat lliurada i que no tenien resposta 
fins en aquell moment, em referesc a dia 13 de de
sembre de l'any passat, respecte de la signatura i dels 
l11embres que composaven la Comissió Mixta, i a90 
fcia inviable que l'Institut Menorquí d'Estudis pugués 
formar part del Consell Espanyol de Centres d'Estudis 
Local s , de la qual cosa se n'haurien derivat importants 
beneficis per a aquest organisme científic de Menorca 
i supos que per a d'altres actuacions. Jo he de creu
re el que voste em diu i, en conseqüencia, l'únic que 
li pregaria és que aquest conveni fos públic i notori, 
fos publicat al Butlletí Oficial de la Comunitat Auto
noma , perque sapiguéssim a que ens hem d'atenir i 
puguéss im respondre, documentahnent, al Sr. Enrique 
Tortosa. 

EL SR. HTJGUET ROTGER: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo a la primera interven· 

ClO ja he dil que hi devia haver una confusió, jo, en 
aques t moment, si se 'm permet, crec que la confusió 
no és per part de Vice-presidencia o del Govern, tota 
vegacla que, segons la seva expressió, qui esta mal in
format no és voste, és el Vice-president del Consell 
Superior d'Investigacions Cienlífiques. Jo li mostro un 
documcnt, fotocopia, signat pel President de la Comu
nitat Autonoma i el president, Enric Trillas i Ruiz, que 
va ser signat, concretament aquí, a la ciutat de Pal
ma, que ja ji he dit abans, dia 21 de juny del 85. Per 

s 
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lant, po ts r que alla no ha ap iguen, pero aquest con
veni va er signat. El mes de selembre es va signar 
un altre onveni de coHaboració arnb la Conselleria 
d'Agricul tura, jo, amb mol l de gust, després d'aque t 
pIe, li p u donar fotocopia d'aquesls do uments. R -
pecle de la necc$silat si s'ba de publicar a l But1\etl o 
no, jo de moment, no .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-president. Moltes gracies , 

Sr. Diputat. 

1.-2) 
La Pregunta següent la formula el mateix Diputat, 

Sr. J oan Francesc López Casasnovas i de mana al Go
vern quins criteris ha seguit la Conselleria d'Educació i 
Cultura per distribuir els ajuts a les Escoles d'Estiu de 
les Illes. 

Té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc López 
Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, és evident que 

dins el seu programa hi ha unes partides importants 
per a reciclatge de proPessors , i una de les actuacions 
que voste va manifestar en Comissió parlamentaria era 
la de donar suport a les Escoles d'Estiu. M'imagin que 
les Escoles d' Estiu van fer sol.licituds pertinents, sé 
positivament que una, almanco, sí que ho ha fet, i, en 
conseqüencia, li demanam quins criteris ha seguit pel
distribuir els ajuts i quins han esta t aquests ajuts. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo li he de recordar, Sr. 

López Casasnovas, que des de l'any 83 l'Escola d'Estiu 
de Mallorca venia integrament satisfeta pel Ministeri 
d'Educació i Ciencia i que, conseqüentment, va ser la 
Conselleria la que va fer front al cent per cent a l'Es
cola d'Estiu de Mallorca. Es varen anar creant o es 
varen anal' realitzant d'altres Escoles d'Estiu tant a 
Menorca com a Eivissa, l'any passat, si no record ma
lament, no hi va haver petició per part de l'Escola de 
Menorca i sí per la d'Eivissa, mentre que enguany, en 
el pressupost del 86, atesa la corresponent partida pres
supostaria, es va arribar a un enteniment amb l'Escola 
d'Estiu de Mallorca a arribar a un 60 per cent i no 
a un cent per cent, com es feía abans del seu pressu
post total, i el romanent que va quedar, que varen ser 
exactament 700.000 ptes. s'ha de repartir a parts iguals 
entre ¡'Escala d'Estiu de Menorca i la d'Eivissa, és a 
dir, criteris fixos no n'hi ha, tenint en compte arnés 
que els cursets organi tzats o anunciats d'organització 
eren molt semblants, salen esser realment, les partides, 
els diners, les ajucles que es varen donar a aquestes 
dues escoles que es varen donar de Menorca i d'Eivissa. 
AixG ens planteja, una vega da reconsiderat el tema, 
quant a l'Escola de Mallorca, d'Estiu de Mallorca, ens 
planteja haver ele reconsiderar la qüestió dins els pres
supost del 87, a veure s i també ens feim canec el'una 
majO!" quantia per a l'Escola d'Estiu de Menorca i 
d'Eivissa , no amb un sistema ele subvenció, sinó amb 
un sistema ele convenio 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
La resposta seva, Sr. Conseller , no ha dit exacta

ment quina era la quantia que elonaven a I'Escola eI'Es
tiu de ]\ITallorca, aquest 60 per cent quin era, si és real 

la notícia que jo tenc, serien de l'ordre de més d'un 
75 per cent del que ha rebut cadascuna de les illes per 
separat, de les illes menors, i, en conseqüencia, ens 
preocupa, en primer lIoc, que la seva Conselleria hagués 
denegat, en el seu moment, la soBicitud remesa per 
l'Escola d'Estiu de Menorca. Ho va denegar en base 
a la publicació del Decret 44/ 86, com voste sap, que, 
a més arnés, és una cosa absolutament absurda, per
que les peticions estan fetes abans de día 15 de maig, 
abans que es publíqués aquest Decret, en funció del 
qual deneguen la soHicituel. Després, gracies a una in
tervenció, sembla ser del Vice-president del Govern, 
se va reconduir el tema i hi havia una promesa formal 
que dia 15, aquÍ eliu: «antes del lunes, día 15», supo
sam que deu ser <dunes, día 15 de eliciembre», perque 
dia 15 de setembre, que és quan es va dir, no havien 
cobrat la subvenció, encara, diu que sera feta efectiva 
aquesta subvenció, és un retall elel Diari Menorca, 
publicat dia 13 de setembre del 86. En aquests mo
ments, encara no s'ha cobrat aquesta subvenció i ente
nem que hem de demanar que per a unes posteriors 
convocatories d'ajuts, efectivament, se segueixi el sis
tema de convenis, pero que no es tengui en compte el 
10'5 per cent. Ho die, perque és molt més interessant 
valorar el nombre deIs cursos que es fan, el nombre 
d'assistents que hi ha, reciclatge que es pot fer, també, 
al llarg de tot l'any, en funció de l'Escola d'Estiu, so
bretot, tenir present que a les i!les menors no hi ha 
Universitat i, en conseqüencia, s'han de despla¡;:ar pro
ressors que aquí potser no ha haurien de menester fer. 
Jo només li demanaria que el Govern fos solidari amb 
les opinions que avui mateix manifestava el Conseller 
Cladera, quant que és molt més important valorar les 
necessitats i invertir segons aques tes que no aferrar
nos a propostes del 10'5 per cent. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. Pres ident. Jo no li he parlat del 10'5 

pe!" cent, en cap circumstancia, sinó que, senzillament, 
li he parlat que el criteri que s'anuncien en aquests 1110-

ments són per als cursets a realitzar. Quant al nombre 
el'assistents, és molt difícil a vanc;ar una subvenció. Es
sent així, no sabem exactament, abans de realitzar l'Es
cola d'Estiu quin nombre d'assistents tendra, per tant, 
li insistesc que no es tendra en compte el 10'5 per 
cent. 

E L SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. ConseIler, moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

1.-3) 
La Pregunta següent la formula el mateix Diputar 

j clemana quina causa ha motivat que les proves de 
selecció de professorat titular i auxiliar de solfeig al 
Conservatori ele Música, Delegació ele Menorca , s'hagin 
convocades prou tard que ocasionin que les classes eI'a
questes matcries comencin enguany amb retardo 

Té la paraula e l Sr. Joan Francesc López Casa s
novas . 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sí, la fOl-mulació de la pregunta és així de con

cisa, tot i que és evident que no és una situació sin
gular la de Menorca, sinó que també s'ha viscul aques
ta situació él Mallorca i a Eivissa, en conseqüencia, 
volcl11 saber quines són les causes que han motivat que 
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el CUl"S que va comen<;ar, teóricament, dia 1 d'octubre, 
bagi comengéll malament, amb retard i que determi· 
nats profes ors que han de cobrir places del progra
m solar n s'bagin pogut incorporar perque encara 
s'ban de fer les oposicions. 
El SR. 1 Lm,,1PART SALVA: 

ra ie , Sr. Pl'esid nl. Aque ca pregunta per la 
qua! s'interessa vo te, és a causa d'un errors de re· 
missió j de rec pció d les Ba es j deIs programes coro 
re ponc nts, complicat amb el pcríod de vacacions d 1 
mes el 'ago l i, a més, a causa del gran nomb re de e n
vocatbries i de proves que, damunl el perjodic es pOl 
vcure, se oel bren a la COffiunitat Autonoma, teninl en 
compte la penúria el pel-sona l qu té la ConseUcria 
d'!nleriOl*. 

Aque 'la data que voste !la donada, cm permetra 
qu Ii digui, no és exacta, voste diLI que el CLLr va 
comen~ar dja 11", no ha comencyat, encara, comcnc;ara 
dia 13. Per lanl, esper que en p que dates s'hauran 
celebrades les proves, el que s'baura perdut, en tot cas, 
que no es pugui recuperar, seran molt pocs dies. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR, PRESIDENT: 
Sr. Diputat, 

EL SR, LÓPEZ CASASNOVAS: 
Srs. Consellers del Govern, em sembla que és una 

In la política imitar l'Adll1ioistració Central en c ls co-
-mens:amenls ele ursos. El comen~amenL de cur , dia 
1 d'octub re, ha comeni$at él molts centres docenls amb 
manques grcus de profes oral, i vostes també ban fet 
igual. a lmanco, a partir ele la inauguració oncial de 
urs, una aUra co a és qu le c1asses reals, les las

ses lectives no hagin comencyal fins día 13, que baurien 
tI'llaver comenc;aL, d'altra banda, perque la malrícula 
abrac;a tot I'any i abrac;a el curs escolar, em referesc, 
D'altra banda ens preocupa enormement veure escrits 
administratius en data de 15 de setembre on s'anun
cia que, es comunica que s'han d'afegir uns exercicis 
nous per error, exercicis nous que provoquen que de
terminants membres que han estat admesos a les opo
sicions, s'hagin de retirar, perque descoHoca el currícu
lum amb el qual optaven; després veim, amb preocu
pació que aquesls escrits, dia 23 de setembte és enviada 
In carta de la Conselleria d'Interior, les convocatóries 
el'Oposicions estan fetes per a elia 10 d'octubre, jo em 
deman si no era possible preveure i planificar deguda
ment aquestes oposicions, ates que des del mes de juny 
ele l'any passat sabÍem que aquesta situació es pro
eluiria i eI'un any per I'altre qucim en els mateixos 
errors, a més a més, amb probables lesivitats de cara 
a persones que han decidit optar i han estat admeses, 
repetesc en aques tes oposicions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies Sr. Conseller Sr. Diputat per les 

seves in tervencions. 

1.-4) 
J passam a b darrera pregun t ;:¡ tiue formula el 

mateix Diputat, Sr. Joan Francesc López, i que demana 
quins criteris han inspirat a la ConseIleria d'Educació 
i Cultura en l'organització el'un programa de concerts 
per a in Lerprets joves quant a selecció de concertistes 
localitats elegides. 

Té la paraula el Sr. Joan López Casasnovas, 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS; 
Gracies, Sr. President. La Direcció General de Jo· 

ventut de la Conselleria d'Educació i Cultura del Go
vern de les I!les Balears, sembla ser que vol organitzar, 
que e la en ldunits c\'organitzar UD programa de COn-
erls pe, a interprcts menOrs de 25 any, amb una 

cxtensió pel' a div>rses poblacio.ns de les JUe , qiieslió 
que nosalLres ünsi leram que és correcta, en abstraclc 
és un me. ura intere sanl. Hi ha hagu l una persona 
contractada per la Direcció General que s'ha posat en 
contacte amb organismes musicals de l'illa de Menorca 
amb el propósit de cercar joves menorquin que po
guessin estar interessats i fossin adequat per fer 
aquests concerts. Se n'han cereal lres, només un ha 
estat considerat idoni i d'altres consideracions també 
han succe'it que voldríem que ens explicas amb quíns 
criteris s'actua des ele la Direcció General de J oventut 
en aquesta materia. 

EL SR, GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. EIs crileris per seleccIO

nar les localitats han estat, en primer 110c, donar priori
tat a la Part Forana i a les illes menors, que geografi
cament es faciliti el maxim ele participació, tant del 
mateix poble com deis pobles ve'ins, que es compti 
amb un lloc adequat i amb condicions tecniques sufi· 
cients i l'intcres manifestat pel regidor o per alguna 
associació local. Quan t als cri teris per seleccionar els 
cOl1certistes, com voste ha dit, que siguin menors de 
25 any, donar als joves inlcrprels la possibililaL el 
presentar-se al públic j coadjudar al seu studi i per
Feccionament, 'ha volgul garanlilzar un nivell de qua
lilal aceeplable, j per aixo s'ha prescindit de qua lque 
concer-tisLa que pre nlava un programa exce sivamenl 
el menla l, e l concertiste són tots local s ¡'ha inlen
Lat que actuassin rora del seu poble, s'ha volgut po
tenciar més als grups que als concertistes, i s'han con
sultat, com voste ha manifestat, Conservatoris, Joven· 
tuts Musicals de Ciutadella i artistes reconeguts, 

EL SR, LÓPEZ CASASNOVAS: 
No creu, Sr. Conseller, que haUlia estat molt 

interessant que els critcris s'haguessin complert, si més 
no amb els terminis de la promoció d'aquests joves 
concertistes, perque es clóna el cas, curiós, que el con
certista menorquí no pugui sortir de Menorca, actuar 
a Eivissa o a Mallorca per qüestions pressupostaries, 
mentre que a Menorca, sí que es desplacen concertistes 
de fora, d'altres illes, Em sembla correctíssim aquest 
proccdimenl i és que 'hauría de fer. Peró la raó el 
manca ele pressuposl, entra en conlradicció palesa 3mb 
1 fel que p rada un cl'aquest · concerts, a més a més 

elel concel-U la, es desplaci amb ell un o dos membres 
O p '¡-sones de la onselleria o de la Direcció Genera l 
de Joven tu t que acompanyanl ] concerti ta, l presen
Len , Jo ciernan si no seria l11és importanL fer ' talvi 
d'aquest personal acompilllyant i potenciar, possibili· 
tar el c1espla¡;:ament del concertista, 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. En primer lloc, li he de 

dir qUl! no és un I conc I-Lisla el Menorca que acLua, 
in6 qu són exae lam nl qualre, un d'ells, concreLa

ment, de F rrcli s, ha eslat una petici6 feta per l'Ajun
lamen l de Ferrcrics , que ha estat alesa; el de Ciula
elella é una demanda de Les Joventut Musical de 
Ciutadellzt, i el de Menorca o un altre de Menorca, 

s 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 72 ! 9 d'octubre del 1986 2099 

actuara concretament acompanyat d'un pianista de Ma
llorca. O sigui que concretament són quatre. 

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

Diputat. 

H.-l) 
El punt següent de l'Ordre del Dia és la Interpel

lació que formula el Grup Esquerra Nacionalista-PSM. 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de la Inter
peHació 1454, del Registre General? 

LA SRA. ENSENAT ENSEÑAT: 
«Ates que la normalització lingüística a l'ensenya

ment és qüestió necessaria, prioritaria i urgent amb 
la política cultural i educativa de les nostres illes, el 
Diputat Joan Francesc Lópcz Casasnovas, en nom del 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, adre¡;a 
al Govern de les Illes Balears, la següent InterpeHa-
ció: 

Quin ha estat el capteniment elel Govern de les 
Illes Balears en maleria el'ensenyament de la llengua 
catalana i cultura de les Illes Balears, des de l'entra
da cn vigor del Decret 53/1985, posteriorrnent modifi
cal, i de la Llei ele Normalització Lingüística, així com 
la planificació que la Conselleria s'ha tra¡;at per al 
curs 86-87 en política educativa». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la IntcrpeHació, té la paraula el Di

putat Sr. Joan Franc~sc López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Esquerra Nacionalista entén i ha entes sempre 
que l'eclucació era un punt fonamental per a una po
lítica de redre¡;ament cultural del nostre país i que 
només aquesta formulació ja donava sentit a l'existen
cia d'una Autonomia. I hem vist tml1bé i no hem ten
gut cap recan¡;a de donar suport.. a proposicions de llel 
que ens han dut, fins i tot, ara fa un any, a Madrid, 
a defensar davant del Parlament de I'Estat Espanyol 
que hi haguessin a les nostres illes competencies en 
materia educativa. Preteníem, amb aquests criteris, 
amb aquesta actuació política, continuar un esfor¡; que 
des de sempre el nacionalisme progressista ha fet, en 
crear institucions de caire cultural i pedagógic i en 
propiciar la democratització de l'Estat, posant l'aparell 
educatiu al servei d'un país, el nostre, i de les seves 
capes populars. Per a nosal tres a¡;o era una raó d'es
tat suficient com per demanar davant el Parlament de. 
l' Estat Espanyol competencies plenes en materia edu
cativa. No va ser així, i hem de dir que en aquesta si
tuació en que ens trobam ara, no hem d'actuar en fun
ció sempre d'allo que Madrid no ens deixa fer, sinó 
amb una analisi rigorosa i previa ele les competen
cíes que avui tenim a la Comunitat Autónoma. 

Vull dir amb a¡;:o que el Gmp Esquerra Naciona
lista es demana quin projecte de país hi ha darrera la 
política d'imprc)\'itzacions constants que veim succeir 
a la Conselleria d'Ec1ucació i Cultura i en aquest Go
vcrn. Quin és realment el mbbil, el motor, els propó
sits del Go\'ern de les Illes Balears en materia educa
tiva. I comen¡;arem pel tema en el qual tenim compe
t~ncies e~;clusives, cn el qual només necessitam una 

-. G 

coordinació i una entesa necessana amb l'Administra
ció Central per poder-les exercir. Ens referim a la pro
blemática de l'ensenyament de la llengua catalana i de 
la literatura i de la cultura propia de les Illes Balears. 
I dins aquest panorama, observam que la Llei de No 1-

malització Lingüística, aprovada el mes de maig de 
l'any passat, va ser una gran esperan¡;a per comenr,:ar 
a redrer,;ar i posar racionalitat dins el nostre sistema 
la Llei era clara i la Llei no ha estat impugnada el; 
els apartats en els quals jo avui em referiré, de I'ar
tiele 19 al 2l. 

Die a¡;o, Sr. Conseller, perque és evielent que l'Ad
ministració Central hi tenia unes competencies, i con
tinua tenint-les, és evident, Sr. Conseller, que 1i hem 
de donar suport sempre que voste actul justament, 
correctament, en funció deIs Decrets que estan en vi
gor, en vigencia. Em remet, per ex cm pie, al famós con
veni de cooperació, ,,ignat l'any passat i del qual ahir 
ja en parlavem, quin ha estat el grau de compliment 
el'aques! conveni? Fixi's que el convcni parlava de 
l'existencia de coordinador en Educació General Basica 
ele l'existencia de cinc professors nous adjudicats a le~ 
IIles Balears, en funció elel Decret que voste mateix va 
proposar i que el Parlament va esmenar, record pero 
fectament aquí, en el sentit de donar vigor i entrada 
a l'ensenyament de la llengua a cau i Formació Pro
fessional de 3r grau. Idó bé, tota aquesta qüestió s'ha
via de provocar a partir ele la proposta de la Conselle
ria d'Educació i Cultura. Creim serenament que aques
tes propostes no s'han prodult, perque si s'haguessin 
proeluú abans de dia 31 de mar¡;, Sr. Conseller, avui, 
el Ministeri d'Educació i Cultura no tendria cap excusa 
a hora d'escriure als centres d'ensenyament, dient, amb 
data 18 de juliol, que no serien modificats els horaris 
en el curs 86-87. Senzillament, perque vostes han fet 
una cosa que aquest Diputat que ara e1s parla ja va 
advertir que sllcceiria, i ha va advertir l'any 84, men
tre vos tes publiquin els Decrets d'ensenyament de la 
¡lengua catalana el mes de setembre, mai no seran ope
ratius ni possibles el'aplicar en tota la seva extensió, 
almanco, en el curs que comen¡;a el mes de setembre, 
dia 15 concretament. Ido bé, no només vostes han fet 
a¡;ó, sinó que amb l'excusa de l'existencia ele la Llei de 
Normalització Lingüística, van derogar un Decret que 
estava en plena vigencia i que contemplava l'ensenya
ment de la llengua catalana i literatura a cau i a 3r 
grau de Formació ProPessional, i el van substituir per 
un aItre i, mentrestant, i mentrestant, ni un estava en 
vigencia ni l'altre era publicat i, en conseqüencia, el 
Ministeri ha tengut una coartada perfecta per elir que 
no podia aplicar el Decret que vostes, el mes de se
tembre, havien aprovat. Pensi també, Sr. Conseller, que 
amb aquesta qüestió no hi ha excuses tampoc, per part 
del Ministeri. Perque la Llei és clara i explícita, com es 
tracta ele modificar horaris? No, l'article 19 de la Llei 
de Normalització Lingüística diu, clarament, que les 
hores ele cata la han de ser, si més no, com a mínim 
iguals a les hores de llengua castellana. No hi havia 
més que aplicar una redistribució horaria que no G IS

tigas els aIllmnes, és a elir, que no augmentas el nombre 
el'hores aIs alumnes i convertís l'assignatura ele la nos
tra !lengua en una as signatura odiada perque venia a 
recarrcgar cLs boraris, eIs currículum s escolars. Ac;o 
era p s ible , pero la Conselleria d'Educació i Cultura, 
tot i que podia ac tuar amb més vigor, amb més cohe
rencia i amb contacte amb eIs rnoviments ele renova
ció pedagogica, la qual cosa li hauria donat l'estaló 
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social nccessari per anar enclavan t, nO només, die, no 
ha ha fet, sin6 que ha n.egligit, ha oblidat determinals 
aspeet s del famós eonveni de cooperaeió. P -r exemple, 
amb la qüe ió d l reciclatge de pr fes or , pe¡- exem
pIe, els 8 rni lians qL1e l 'Administració Central li ha 
dOr\at per 1 agar . b prafe sors i els 6 que va le lli 
havia de posar, en el nastre entendl'c, segons veirn, no 
s'hauran apLica l perquc l ' pro[essors IJlinu 11, en 
aquests momen I , S 11 e cobrar par' ¡mp rLanl de la 
scva reina, i ac;o va en el pre tigi deIs cm'sas de re
cidatge, i voste no contesta a les cartes que propasen 
millores dins la coordinació, hi ha una carta, concreta
ment, de dia 13 ele febrer de l'any 86, on ja li feim una 
serie de propostes, recollint les propostes del Movi
ment de Renovació Pedagogica de Menorca, i denun
ciant la manca d'ensenyament de !lengua catalana a 
Ir i 2n grau i de didactica de Ir dins els cursos de 
reciclatge de Menorca. La situació és semblant a Eivis
sa i no tant a Manorca. Tengui en cornpte, Sr. Conse
ller, pero que aquesta qüestió no s'ha de resumir a una 
pugna clíalectica entre el Ministeri i la Conselleria, no 
es tracta tant de fer pactes de cavallers, sinó d'actuar 
amb les regnes ben fermes, és a dir, sabent el que 
poclem fer, com ho hem ele fer i fins on podem 2rribar, 
que a¡;6 estava previst el mes el'octubre, novembre de 
l'any passat, i no hi ha excusa perque no s'hagi actuat 
enguany. 

Voste també assenyala en alguns escrits que per 
par! del Ministeri no s'ha donat vist-i-plau definitiu a 
propostes de centres docents que volien fer l'ensenya
ment en llengua catalana, ido bé, és evident que el Mi
nisterí ha actuat amb molt retard, almanco així consta 
en les respostes que voste ens donava, pero tengui en 
compte també, Sr. Conseller, que els tramits, els me
sas que hem passat, els expedients dins la Conselleria 
d'Eelucació i Cultura són suficients perque el Ministeri 
sempre tengui, repetesc, la coartada de dit- que ho ha 
rebut tard, que no ha pogut actuar dins els terminis 
que legalment s'estableixen. I mentrestant observam 
que es va degradant l'ensenyament de la llengua cata
lana, i es va degradant per manca_ d'atenció. On són 
eIs programes de suport de l'ensenyament de !lengua 
catalana que voste va prometre en aquesta Cambra, a 
la Llei cle Pressuposts? Quins són els programes edu
catius i les millores i les subvencions que voste ha 
clonat en eIs centres docents? Al11b quines convocato
ríes? Amb quins criteris s'han donat? Entenem que en 
aquests moments s'ha comen¡;:at un nou curs escolar 
2mb una situació igual o pitjor, perque davant la so
cietat de les Illes Balears el que es veu és una pugna 
constant, sense Hum, en aquests aspectes tan fonamen
tals, i cOl1vé, cOllvé, repetesc, refrescar memoria. La 
situació que vivim en aquests moments és la l11ateixa 
de l'any 84 i és la mateixa cle l'any 85. 

Pero la problematica educativa de la Comunitat 
Autonol11a, no acaba, Sr. Conseller, amb el tema de la 
llengua catalana, a posta hem posat, dins la Interpel
lació, que \Toste ens expliqui quin capteniment, quin 
comportamcnt pensa tenir la COl11unitat Autónoma en 
materi~ ele política educativa, i no em digui que no té 
competencies, pet-que en té, i moltes. O no és política 
educativa l'activitat esportiva escolar? Aleshores, en 
funció eI'aguest cOllcepte, em eligui si l'activitat espor
tiva escolar comen¡;ara enguany amb les necessaries 
revisions mediques pertinents, em cligui si no és polí
tica educativa I'existencia a les Illes Balears eI'un con
scrvatori oficial de música, d'ensenyament musical, oEi-

cial, Sr. Conseller, voste ha de rebutjar, en un deter
minat moment, una proposta que li va fer el Ministeri 
perque aquest centre passés organicament a dependre 
del Ministeri, les seves raons tendria, pero si voste no 
demostra amb la seva gestió que és millar que estigui 
en mans de la Comunitat Autonoma que no que es ti
guí en mans del Ministeri d'Educació i Cultura, estam 
desprestigiant l'Aulúnomia, i a~o un grup autono
mista, nacionalista, com Esquerra Nacionalista, no 
ho pot admetre de cap manera. Pensi, Sr. Conseller, 
que esta succeint a les delegacions del Conservatori de 
Música de les Illes Balears, pensi gue esta succeint a 
Menorca, on una manifestació l'altre dia sortía al car
rer, pensi que estara succeint, i no cregui que faig 
demagogia amb aguest tema, derna passat també sor
tira una manifesta::ió a Menorca per protestar de la 
política del Ministeri d'Educació. És evident que hi ha 
problemes educatius, pero per favor, no vulgui imitar 
tot el ncgatiu elel Ministeri, actul bé, actul bé i rebr~l 
el nostrc aplaucliment, pero si no actua bé, ho hcm 
ele denunciar sense pels a la lIengua. 

Sr. Conseller, voste es va comprometre, i tot el 
Govern solidariarnent, que en el termini ele 60 clies a 
partir de dia 10 de novembre de I'any passat, presen
taria elavant aquesta Cambra una proposta, un progra
ma el'ensenyament d'adults, d'alfabetització d'adults, on 
és aquest programa al cap d'un any d'haver-se apra
va da aquella rcsolució? Com esta aquesta situacio Sr. 
Conseller, una volta el curs ha comen¡;:at? És a.;;.o po
lítica ecluptiya o no ho és? Em digui, Sr. Conseller, 
que succeeix amb el tema de -les beques de postgnt
duats, amb el tema de la política d'igualtat d'oportu
nitats clins el marc ele la Comunitat Autónoma. Ens 
ha parlat de residencies d'estudiants, ens ha parlat ele 
projectes molt importants que no veuran llum dins 
aquesta Legislatura, senzillament, perque ja no hi SOI1l 

a temps. I les Escoles d'Estíu? Ja hem vist que la po
lítica de la ConseJleria ha estat, practicament, d'assu
mil' una situació sense capacitat de donar respostes 
crcatives, tot plegat configura una situació que jo i 
el meu Grup gosarícm de qualificar de paralisi en 
molts aspectes de gestió, recorclem el Gabinet de Me
decina Esportiva, recordem l'activitat esportiva escolar, 
recordem també la manca de convocatóries per a ajuts 
quant a ensenyament en llengua catalana. Pensi també 
com les situacions caotiques que es proclueixen dins 
el Conservatori o dins l'Institut d'Estudis Balearics 
podeD traduir-se en una mala imatge i en una fatal 
presentació de la política cultural d'aquest Govern. 
Matusse'isme poJític és la paraula, no en tenc d'altra, 
i em sap greu de elir-ho. En conseqücncia, Sr. Conse
ller, en conseqüencia, senyors del Govern de la Co
munitat Autonoma, per favor, e?;pliquin a aquesta Cam
bra que el capteniment de la política educativa d'aql1est 
Govern baratara, perque si no és així, realment, hau
rem de presen tar proposicions, mocions subsegüents, 
que n:alrncnt 110 volelríem tenir necessitat de fer. Pero 
el poble ele les Illes, a la llarga, així ho ha de rcco
ncixer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Ja sap que a la InterpeHació té el temps limitat ele 

quinze minuts. 

EL SR. GILET GTRART : 
Quinze minuts? 
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Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Evidentment, 
en lrobam davanl UJla InterpeHació que e repeLeix, 
d'una manera o de l 'altra, a cada periode parlamentari 
i que ve a sil!n ificar una presa de pos 'essió per -parl 
de l'Oposició obre le labor feta, en aq ues !' cas, des de 
la pub licaci6, ¡'enLrada en vigor del Decret 53/85. 

Abans d'entrar, perguc el Lemps és molt ur. d in 
el que propíament és la InterpeHacíó, Ji he de dír que 
nosaltres feím, no el que Madrid ens deíxa fer, sinó 
el que el nostre Estatut d'Autonomía ens permet, i 
ho feím, no amb improvisacions, sinó tenint un punt 
de mira ben ciar que e l mateix Estatllt, el seu desen
Volllpamen l i e l seu abast j , en aques t sentit s'actua 
i en aquest sentil es dialoga i en aquest sentit es va 
a Madrid quan és nec ssari, amb la millor voluntat i 
amb el més bon esperit. Voste, Sr. López Casasnovas, 
en el moment d'explicar el contingut de la seva Inter
peHació, fa una serie de mescles en el temps, que con
sider importants. 

Dins el que era el conveni amb el Ministeri d'Edu
cació i Ciencia extingit o caducat dia 31 d'agost, nos
altres, quant al que és el contingut de la Llei o del 
Títol n, no hi podíem fer, encara, cap casta de refe
rencia, essent així que la Llei de Normalització Lingüís
tica es va apl"Ova¡- amb posterioritat a aquest 31 de 
mare;: que vos te m'ha manifestat. El Decret del 85, 
53/85, no establia l'obligatorietat a COU ni a Formació 
Professional, d'una manera clara, sinó que purament i 
simplement el que establia era l'optativitat pels cen
tres que s'ensenyas o que hi hagués l'assignatura cor
responent a COU i a Formació Professional de 3r grau, 
opcionalitat, optativitat, tnodificada per una esmena del 
Partit Socialista. 

El Decret d'agost del 86 va tenir una gestació un 
tant especial, hem de tenir en compte que en aquesta 
mateixa tribuna, quan es va presentar la Llei de Nor
malització per aquest Conseller que li parla, ja es va 
manifestar o es va repetir el que s'havia manifestat a 
Comissió i a Ponencia, respecte de determinats arti
eles d'aquest Títol n Nosaltres varem intentar aconse
guir la informació suficient o la informació necessaria 
per saber si la Llei de .Normalització Lingüística havia 
estat objecte de recurs d'inconstitucionalitat, essent 
així que el termini acabava dia 22 d'agost, es va apro
val- e n el primer Consell de Govern, dia 28 d'agost el 
HOU Decret d'acord amb la Llei de Normalilzació. La 
sorpresa, i aquí ja, amb aixo acabaré, ja va ser que 
se'ns va comunicar la interposició de recurs dia 4 de 
setembre, quan l'acord ele Consell de Ministres s'havia 
pres dia 11 de julio!. 

O sigui no és que aprovem els Decrets el mes de 
setembre, els aprovam quan crei'm que tendran tota la 
~eva vige ncia, d'acord amb una Llei no recorreguda per 
lllconstitucionalitat. Esperem que aquest Decret d'agost 
del 86 no rebi el tractament de la L1 e i, esperem. 

Vos le e m di u, aquí, a la InterpeHació quin ha estat 
el comportament o capteniment del Govern de la Co
munitat Autonoma en materia d'ensenyament de llen
gua catalana i literatura de les Illes Balears. Les re fe
rencies que voste ha fet al Conservatori, com que se
gurament sera objecte d'una Proposició no de L1ei, 
el'una InterpeHació, ens veurem , un a altra vega da més, 
q,u~n voste la faci. És a dir, jo no tenc aquÍ un audi
l?n~m que m'hagi eI'obligar a fer un tipus de refe
renCles com el que voste ha feto 

Des de l'entrada en vigor del Decret 53 /8 4, de 20 

de juny, es fixi que no és de setembre, és de juny, que 
va ser posteriorment modificat, l'actuació de la Conse
Heria ha estat la següent: Crear la Comissió Tecnica 
d'Assessorament com a eina de consulta en materia 
d'ensenyament de llengua i literatura catalanes, i la seva 
composició revela, ben a les ciares, l'absencia de cap 
tipus d'ideologia dins la Comissió. Hi ha inspectors 
d'ensenyament, escriptors de prestigi, psicolegs, peda
gogs, representants de la Universitat i representants 
de la Conselleria. La Comissió Tecnica d'Assessorament 
ha impulsat les tasques següents: Aprovació de llibres 
de text de i en catala, titulació de professors en la 
nostra llengua, que és a punt de sortir; convalidació 
de títols en materia de reciclatge del professorat; 110mo
logació de títols i matcries amb Valencia i Catalunya, 
pendents de nous dialegs, en aquest cas, amb Valencia , 
fins ara amb Catalunya, ara és amb Valencia; progra
mes per a preescolar, EGB, BUP, Formació Professio
nal i COU; proposta d'horaris d'impartició de catala a 
discutir, també amb el MEC; prepara ció de l'Avantpro
jecte elel Decret 74/86, publicat; reestructuració i repro· 
gramació deIs Ctll-SOS de recielatge. 

Segon punt: Negociació del conveni amb el Minis· 
ter i d'Educació i Ciencia que va supo sal': creaciá ele la 
Comissió Mixta de Seguiment, amb representants ele 
les dues aelministracions i que ha tractat els següents 
temes: incorporació en els plans d'estudis deIs progra
mes referits a les peculiaritats de la Comunitat Auto
noma en l'area de Socials i Naturals d'EGB i de Geo· 
grafia i Historia i Economia de BUP; coHaboració de 
la inspecció amb la Conselleria d'Educació i Cultura " 
agilització de les autoritzacions per l'ensenyament e~ 
llengua catalana; increment del professorat ele llengua 
catalana, fora ele la quota deIs 25 mes tres, en tres 
anys, els primers 5 s'han incorporats a Eelucació Pero 
manent d'Adults; increme nt de la delegació economica 
per als cursos de recic\atge, passant de 8 milions a 14 
milions, gracies a l'aportació aconseguida del Ministeri 
d'Educació ¡Ciencia; inclusió de la prava de !lengua 
catalana a les oposicions de Magisteri. 

Tercera qüestió: Organització deIs Cursos de Reci
clatge e1el professorat amb coHaboració amb la Univer
sitat, i aixa per les raons següents: Per ser la Universi
tat una institució independent i de prestiO"i absolut dins 
1
, b 

ensenyament; per ser la Universitat l'organisme asses-
sor de la Comunitat Autónoma en aquesta materia, 
segons l'Estatut i perque sí se elepen de la Universitat 
i. c.o,l1sideram que és I'organisme idoni per a la impar
liCIO deIs cursos. Cursos de reciclatge que s'han im
partit a Inca, Palma, Manacor, Maó, Ciutadella, Eivissa 
i Fonncntera i que han ates 777 alumnes. Regular l'en
senyament en llengua catalana en els centres que així 
ho demanin, aixo no s'havia fet mai i aixo ha repre
sen tat que l'any 83 hi havia 11 centres que feien ense
nyament en llengua catalana, el curs 86-87 n'hi haura 
31 autoritzats, i 17 pendents c1'autorització. Regular la 
concessió e1'exencions, aixo és un tema del percentatge 
de 0'3 damunt la població escolar, i crec que no ens hi 
hem de detenir mé::;. Regular l'autorització de llibres 
de text, s'han aprov3.t 114 llibres de text, previ informe 
de la Comissió Tecnica d'Assessorament. Producció ele 
material dielactic, s'ha iniciat una Iinia d'actuac ió ten
dent a la producció ele material elidactic pedaa(wic per 

1
, b b 

a ensenyament de la nostra llengua, historia i cultura 
a les escoles, les passes més imporlants han estat: edi
c ió d'un vocabulari basic "Bru lla» amb una tirada de 
més de 5.000 exemplars; elaboració eI'un mapa topono-

¡" ¡: 
I 
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mic de les IHes Balears que ha materialitzat el Depar
tament de Geografia de la Universitat i que sortira 
l'any que ve en dues versions, mapa mural i mapa de 
butxaca; publicació d'un joc didactic sobre la historia 
de Menorca; publicació d'un llibre de rutes de patri
moni historie de les Balears, que sortiran, aquests dos, 
són a rdlquines, abans que acabi l'any; i convocatoria 
d'un concurs entre els ensenyants de les Balears per 
a la producció de material didáctico 

Programació educativa de cara al 86-87. Primera 
qües tió: Ensenyament de la !lengua i literatura cata
lana a les Balears. En primer lloc, execució del Decret 
74/86, de 28 d'agost, i dins aquest apartat es procurara 
el compliment, per part deIs centres, que el que dis
posa aquest Decret, fent especial mencíó deIs progra
mes recentment aprovats amb caire experimental i to
talment oberts a les suggerencíes deIs centres docents, 
es fara especial menció, també, al compliment per part 
deIs centres de la normativa referent a l'aprovació de 
llibres ele text C0111 a manera ele potenciar l'aprenentat
ge de la !lengua catalana des de la perspectiva histo
rica de les IHes Balears. 

Segon: Realització el'un cstueli sobre ensenyament 
ele! ca tala a les escales, Es fara una enquesta realit
zada a tots els centres d'ensenya ment per tal ele co
neixer el grau d'utilització de la nos1ra llengua a cadas
cun el'eIJ'; i el gt-au d'implanl::1ció de l'ensenyamen t del 
ccttala i també s'estudiara la s itU2ció de la llengua en 
funció de la situació socio-lingüística de l'alumnat, 
Homologació de titulacions i assignaturcs amb Catalu
nya i Valencia., una \legada acabades les converses mit
janc;:ant la publicació de la normativa corresponent, 
Reestructuració deIs cursos de reciclatge que comen
c;aran el Ir de novembre, amb un nou esquema de 
cicles i una nova mecanica de titulacions que ens per
metra executar el que disposa la Llei de Normalització 
Lingüís tica i garantir que t Ot5 els professors de les 
Balears siguin en condicions de fer classes amb llen
gua catalana, en un termini de dos anys, El reciclatge 
s'imparlira, durant aquest any a Palma, Maó, Inca, 
Ciutadella, Eivissa, Manacor, Formentera i, a més, a 
Campos, Polle nc;:a i Andratx; la dotació pressupostaria 
es va incrementar aproximadament un 20 % per part 
deI s dos organismes, 

Evolució de material didactic, una vegada més, 
amb l'edició d'una antologia literaria «Canya», com a 
continuació ele «Brulla», dirigit al cicle mitja d'EGB; 
edició d'una antologia literaria amb coHaboració amb 
la Universitat; convocatoria c\'un nou concurs de pro
ducciol1s didactiques sobre la nostra llengua, historia 
i cultura; inici de les activitats d'un centre de recur
sos, si és que és poss ible pressuposUlriament, i adqui
sició de llibr~,s i diccionaris per als centres docents.' 

Independentment, progFames puntuals ele suport 
a la llengua catalana en els centres, mitjanc;:ant actua
cions concretes que promogui la utilització del catala 
c\ins la Comunitat Autonoma i, entre ells, podem des
tacar: pla d'ajudes a re\'istcs escolars, producció de 
progra mes informatics de i en !lengua catalana i con
vocatoria d'un concurs de redacció, també en llengua 
catalana, 

Ncgociació de l'horari del catala amb el MEC so
bre la base d'una equiparació entre el castelIa i la 
lIengua catalana, d'acorel amb e l que eSlableix J;:¡ Llei 
de Normalització, 

La coHaboració de la Universitat se centrara amb 
b infonnatiizació de tots els treba!ls educatius en torn 

a la investigació, promoció de cursos per a post-gra
duats, organització de cursos de reciclatge per al pro
fessorat, organització concurs de diversos cursets i se
minaris , 

Quant a formació del professorat: subvenció i pa
trocini de les Escoles d'Estiu de Mallorca, Menorca i 
Eivissa , amb els nous criteris, pressupostariament ade
quats, organització de cursos de professorat, de for
mació per al professorat en diverses mataries, com a 
ref'orma d'ensenyaments mitjans i d'EGB, tecniques 
d'aprenentatge i estudis, cursos sobre runció tutorial, 
orienlació professional, etc. També organització de cur
sos de reciclatgc amb la Universitat. 

1, en quart Uoc, i no darrer, establiment d'un nou 
conveni amb el Ministeri d'Educació i Ciencia, aquest 
conveni s'esta actualment negociant, i el que entenem 
que ha ele comprendre és una acceleració en el tema 
ele I' ensenyament en llengua catalana, una major do
tació per aIs cursos de reciclatge, increment de 10 pro
fesso rs de les places d'ensenyament de llengua calala
na, coilaboració de la inspecció tecnica amb la Conse
lleria i, si és possible i ho aconscguim, execució el'a
quest pla el'allaLJetilzació que ja ha entrat en e l Par
lamen 1, segons les meves noticies , i act uació en male
l'ia d'educaciú especial tan necessaria. 

Aixl¡, diré que són eis comportaments que, eI'acord 
amb e l cOl1tingut de la seva InterpeHació, ha dut a ter
me la Conselleria d'Educació i Cultura del Goven1 ele 
la Comunital Autonoma, des de la publicació i entrada 
en \'igor del Deo'eL 53/ 85 i des ele ¡'entrada en vigor 
del Decret ele 28 d'agost del 86. 

Jo no diria, ele cap de les maneres i a pesar de les 
manifeslacion s aparegudes a la premsa, a pesar de, no 
diria la tergiversació, sinó l'exaltació, tal vegada, ele 
certes expressions, les relacions amb el Ministeri d'Edu
cació i Ciencia per part de la Conselleria, estiguin rom
pueles ni crispaeles, sinó purament i simplement que el 
que s'havia de dur per un conc\ucie es va haver de dur 
per un altre conducte, ara bé, l'evidencia és que, pro
va que efectivament aquesta coordinació es pot reini
ciar, si és que a qu.alque moment s'ha romput, és la 
rebuda fa pocs dies de la comunicació del Ministeri 
que es designin per part de la Conselleria els mem
bres que l'ha n ele representar clins la Comissió Mixta 
que ha ci'eslablir aquest nou horari per a EGB, BUP, 
Formació Proi'essional i COU. 

Entengui, Sr. López Casasnovas, que la qi.iestió deis 
horaris i la qüestió del professorat és motI més C0111-

plexa del que voste ens ha plantejat aquí, la qüestió 
de la moclificació hOl-a ria no represen La retallar o no 
pol representar només retallar, hi ha tot un proble
ma pressupostari al darrera, problema pressupostari 
ele quota de pro[essors, un problema pressupostari que 
no s 'ha pogut atendre per part del Ministeri, raonable
ment, a mitjan pressupost. Aixo, en certa lnanera, ja 
es va anunciar dins la mateixa Comissió. Quant a 
aquest Títol II d 'ensenyament, se'm va dir pel repre
sentanl elel Grup Socialista que, si la Conselleria no 
estava en condicions de posar en marxa la LIei de Nor
malitzac ió, era el nostre problema, Nosaltres entenel11 
que tal el que s'ha fel amb e l nOll Decret, amb els 
nous programes, amb el tema de reciclatgc la Con se
lleria ha dona t complimen t per la seva part, ha instat 
el Ministeri, amb una paraula, lal vegada, no adequa
da, m'estic referint al terme «instan>, a iniciar aques
tes converses per arribar al punt que les dues compe
lcnci es i, en 3q ues t C8S, poden es t:\!- en trull yellades, a r-

----~--------~----------~--------------~~-----~-------------------------------~ 
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ribin a un enteniment total. En aquest punt ens tro
bam que la Comissió Mixta que ha d'establir els hora
ris esta en marxa i es troba pendent de la nostra de
signació, així com també de la designació d'ells, del 
Ministeri, a un nixell d'Alt Carrec, no ens estam re fe
rint a nivells de tecnics, estam parlant del Director 
General de Personal del Ministeri, del Director General 
de Coordinació i Alta Inspecció, del mateix Secretari 
General Tecnic, és ;} dir, parlam d'un nivell de conver
ses suficientment elevat per part deis organismes com
petents per poder trobar una sortida i per poder do
nar una solució. I aixo, entenc que es dura a tenne 
amb el més bon esperit i amb la més bona voluntat 
per a la nostra Autonomia, per a la nostra llengua i 
per a la nostra cultura. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conscller. 
Pe¡- fixar la seva posició, volen intervenir els aItres 

Grups Polítics? 
Grup Socialisla. el SI". Josep Moll té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
SI". Presiclenl, Sres . i Srs . Diputats. Jo vull, abans 

ele tot, cxpressar des el'aquí, lIna vegada més, l'he ex
pressada él d'altres bandes, la nos! ra convicció que és 
necessaria una actuació un~mime ele tots els Grups Po
lítics el'aquest Parlalllcnt en temes vitals per al nostre 
poble o en temes cn els quals bem de partir el'una 
coincidencia general respecte del elesig el'3ssolir uns 
objectius determinats. I, evidentment, el tema de la 
recuperació de la 110stra llenglJa és un d'aquests temes 
en que nosaltres entenen1 que és necessari cercar sem
pre el maxim d'unitat de criteris i evitar també al ma
xim la tentació de treure'n profit partielista. 

Pero, evidentmcnt. aixo no vol dir que no sigui ne
cc::ssari denunciar l'actuació d'un deis participants, si
gui el Govern o sigui un Grup Parlamentari, en aquests 
temes vitals cl'intercs general, quan aquesta actuació o 
la manca d'actuació no concorelen amb les paraules 
que es pronuncien i amb els proposits que es manifes
ten i no acondueixen, per tant, a la consecució deis ob
jectius proposats. 

Jo crec que aquesta és la situació en que ens tro
bam en rebció amb el tema que planteja la Interpel
lació elel Grup el'Esquerra Nacionalista. El Sr. Conse
!ler, tal com jo m'esperClva, ha explicat el capteniment 
de b seva Conselleria en funció ele les normes dicta
des i ele les coses que s'han fet, que evielentment se 
n'han fetes, és ¡(¡gic, només faltaría que no n'hagues
sin fet cap, pero nosalires entenem que aixo no b?s
ta, sinó que l'esperit de la InterpeHació va a cercar 
una altm qüestió, que nosaItres també hem posat sem
pre molt de maniPest, que és la famosa voluntat polí
tica. Ho ha dit el Sr. López Casasnovas, quin és I'ob
jectiu elel Govern. quin projecte té el Govern, la Con
selleria d'Educació en el tema de I'cnsenyament? 1 io 
crec que s'hauria de dir que la relació q~e ens ha f'et 
el Sr. Conseller ha elonat la impressió que se sen tia 
més com a Director Provincial del Ministeri el'Educa
ció i Cultura que no com a Conseller ele Cultura, i 
aixo sí que cree que és una equivocació molt greu. 
Perqué vos te ha de ser l'element polític, ha de ser l'ele
ment impulsor ele la nonnalització de la nostra llen
gua Í ha ele ser. pcr tant, l'element exigent clavant el 

Ministeri d'Educació i Cultura. Vul! dir amb aixo i 
vull deixar ben clar, perque és un retret que ele ve
gades agraela molt de fer, i que nosaltres no acabam 
d'entenelre, vull deixar ben dar que jo no som aquí 
per defensar el Ministeri d'Eelucació i Cultura, sinó 
tot el contrari, li puc assegurar que si voste trobas 
manca ele disposició en el dialeg per part del Ministe
ri d'Educació, voste trobaría el nostre suport i la nos
tra ajuda per tal de superar aquesta manca de dispo
sició en el dialeg. 

Pero el que és ben cert i segur és que aIXO no 
s'ha pro dllit , voste mateix, Sr. Conseller, ens ha dit 
moltes vegades, ho ha repetit ara, pero ho ha dit amb 
més claredat altres vegades que el seu clima ele dia
leg amb el Ministeri és molt bo, sempre, sempre ha 
estat molt bo, Efectivament, les nostres informacions 
també són que el Ministeri d'Educació sempre ha ten
gut la maxima bona voluntat, els ha escoltat, ha procu
rat satisfer les seves peticions, fins i tot, jo he tret a 
vcgades la conclusió que el Ministeri deu tenir molt 
clar que s'haurien ele fer mol tes més coses en aquest 
tem2, perque immediatament que vostes han demanat 
una cosa, els han reconegut que s'havia de fer i els han 
anul1l.:iat que es faria i, pe¡- tant, crec que aquí és on 
hi ha la falla per part seva, jo cree que no és cert que 
vos tes facin el que pennet el nostre Estatut. Nosaltres 
creirn que l'Estatut permet fer molt més del que vos
t0s !·:m. I perrnet fer molt més des del moment que 
és la seva obligació crear, impulsar una conscienciaclO 
del nos tre poble en relació amb aquest tema, que 
vostes no estan impulsant. Quins esfon;os han fet 
vostes per donar vida a aquestes normes que han 
dictat? Quan hi ha hagut una manifestació públi
ca, perque elel que es tracta és d'arribar a la 
societat, a tota la ciutadania, remarcar la impor
tancia cl'aquesta tematica. No li vull posar per 
exemple, encara que sí ho ü:.ré, evidentment, l'ac
tuació del Govern de la Generalitat; el Govern de 
la Gencralitat contínuament surt clamunt el diari diri
gint-se a la seva ciutadania per posar de manifest la 
importancia d'aquests temes; vostes aixo no ho han 
ret i, per tant,' és evident, que aquí no fan tot el que 
I'Estatut pennet. I, sobretot, en els seus Decrets i Nor
m.es citen l'Estatut i citen la Llei de Normalització 
Lingüística, pero no citen la Disposició Transitoria cin
quena, que és la decisiva, que és la que diu que 111en
tre no tenguem competencies en materia educativa, la 
Conselleria de Cultura establira els corresponents con
\'cnis de cooperació, evidentmcnt, amb el Ministeri. 
Aquests convenis no són establerts, voste mateix ha dit 
que el f..1inisteri sempre té un bon clima ele dialeg, jo 
li deman com és que encara no ha estat possible es
tablir aquests convenís i en virtut deis convcnis ja es
tablerts anal' [cnt passes cap a la normalització de la 
110stra llengua. 

Mo ltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
1 entram, finalment, en el torn de replica i contra

replica. Vol fer ús el Sr. Casasnovas del elret ele re
plica? 

Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sí, Sr. Presielent. Jo pregaria al Sr. Conseller que 

el terna de la InterpeHació fos llegit en tota la seva 

------~----~----------__ ~--~ ______ ~~ __________ ~ __ ~~~ ____ ~ ____ ~ __ ~ ___________ _________ u~~~=~~ 
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dimensió, perque voste no s'ha de fiar del que diuen 
els diaris . Efectivament, els diaris han dit que la In
terpeHació era sobre llengua i prou, i literatura de les 
Illes Balears. No. És una InterpeHació sobre política 
educativa, obviament emmarcada dins el punt neural
gic, que és el redre¡;ament lingüístic d'un país. 1 ten
gui en compte que un país mai no és lliure si no té la 
se va Ilengua dins del sistema d'ensanyament. Nosaltres 
encara estam molt enfora d'aquest objectiu, pero hi 
hem d'anar, que és el que dóna sentit, repetesc, a un 
Govern. 

Miri, vos te ha dit una serie de qüestions, d'execu
ció de programes que em sembla ni bé ni malament 
que s'estiguin fent, tant de bo que se'n fessin més, tant 
de bo que es fessin amb eqüitat, pero, en conseqüen
cia, jo no em sent més alegre, més optimista perque 
s'estigui l'ent un vocabulari «Brulla" o que s'estigui 
preparant un programa d'ensenyament que, d'altra ban
da, no és més que el que tenim per Catalunya o el que 
tindrem, si hi posam tots un poc de voluntat, també, 
amb coHaboració amb Valencia, amb la Comunitat Au
tonoma de Valencia. 

Bé, la política educativa és total, la InterpeHació 
era total, perque entenem que voste, Sr. Conseller, té 
moltes coses més a fer que no les d'executar un pro
grama que correspon a aquest personal que voste deia, 
en el seu moment, a la Llei de Pressuposts, que con
tractaria, i no sabem si ha contractat; voste dei a que 
un servei educatiu es formaria en funció d'un tecnic 
de grau superior i que desenvoluparia les activitats per 
preparar les possibles transferencies; a<;o consta dins 
la Memoria del programa d'enguany, i cit de memo-
ria. 

Sí senyor. l, en conseqüencia, demanaríem que el 
ConseIler sapigués realment els termes en que vénen 
redactats els convenís. Jo li deman si realment el coor
dinador per a EGB , els dos coordinadors per a EGB 
han estat nomenats pe l Ministeri, si l'inspector previst 
ha estat nomenat pel Ministeri, i dic a~o perque hi ha 
una passa previa que el Ministeri sempre diu que no 
ha donat voste i que correspon a voste donar, que és 
la solhcitud. Si tenim autonomia per dir la 110stra 
respecte d'aquest tema, aquí diu «oida la Conselleria 
d'Educació i Cultura», per que no ho hem fet? És pos
sible que la participació en els cursos de recic1atge i 
perfeccionament del professorat no hagi estat recone
guda com a merit en aquests moments, i la clausula 
3.a 2 diu que es reglamentara i que es tindra en comp
te? És possible, Sr. ConseIler, que voste ignori a la 
clausula 8.", apartat 1, que el Ministeri d'Educació i 
Ciencia ha de consultar a la Conselleria d'Educació i 
Cultura abans de convocar oposicions per a cobrir pla
ces de llengua i literatura catalana? Ido bé, quan era 
el moment de rer la convocatoria, li va dir vaste que 
necessitaríem places per a professors de COD i de 2n 
grau, d e 3r curs de 2n grau de Formació Professio
na!? Si li va dir o no li va dir,no ha sabem, pero sem
pre hi ha, repetesc, aquesta coartada. 

Vos te no pot ignorar aquesta qües tió, senzillament, 
perque l'optativitat de l'ensenyament va ser modifica
da, i voste ho recorda, per un acord d'aquesta Cam
bra, i va ser modificada també damunt el Butlletí Ofi
cial de la Comunitat Autonoma, per tant, aquesta dis
posició era plcnament en vigor dins la nostra Comu
nitat, no ho pocha "oste ignorar. Miri, les Comiss ions 
Tecniqucs d'Assessorament són necessaries, no hi tc
nim res a dir, podrien [el' una major representativitat 

dins les Illes Menors, ben cert, pero hi ha una cosa que 
un ConselIer d'Educació no pot obviar mai, i és que 
hi ha una Llei Organica del Dret a I'Educació, hi ha 
una LODE, quina actuació ha tingut la Conselleria 
d'Educació i Cultura a l'hora de reivindicar davant el 
Ministeri l'existencia a les Illes Balears d'un ConselI 
Escolar de la Comunitat Autonoma i uns Consells Es
colars a cadascuna de les IIles, perque així és possi
ble segons la LODE? És evident que voste no ha pot 
fer, pero voste pot instar, i crec que tenim I'obligació, 
a més a més, de fer-ho. 

En definitiva, i el temps se m'acaba, jo crec que 
no és un problema d'actuacions concretes, és un pro
blema de capteniment, de taranna, de sensibilitat res
pecte d'una tematica que ha d'impregnar tot el Go
vern, perque si no tenim projectes educatius, tampoe 
no tendrem projectes en can-eteres, ni en indústria ni 
en cap aspecte de la política el'aquesta Comunitat. És 

molt facil, doni ensenyament, doni mostra que voste 
mateix esta en procés de reciclatge i veura com la 
Comunitat Autonoma de les rIles Balears comen~a a 
reaccionar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. ConseIl e r, tan ca voste aquest debat ele la In

terpeHació. 

EL SR. GILET GIRART: 
Moltíssimes gracies, SI": President. Bé, jo veig que 

no només hauré de ser un neo-convers, sinó un neo-re
ciclat, pero intentaré fer el que pugui. 

Jo li he de elir que la pla~a de tecnic que mencio
nava a la Memoria va desapareixer en la discussió pres
supostaria. Efectivament, va ser així. EIs coordinadors 
estan nomenats, l'inspector esta nomenat. El tema de 
COD amb el Decret 53/85 va ser, quant a l'optativitat 
en els centres, es varen dirigir cartes al Ministeri, mi· 
llar dit, al Director Provincial d'Educació, lloc o feina 
que no vull ten ir, li Cissegur, amb la de Conseller d'Edu· 
ca ció i Cultura ara per ara em basta, i fins al mes de 
febrer i clavant la nova situació de la Llei de Norma· 
lització Lingüística, aIla on ja s'establia una obligato· 
rietat total, es va paTalitzar aixo, fins i tot, és més, si 
no record malament, hi ha una petició d'un institut de 
Formació Professional, alla on se sol·licita encara l'aplí. 
cació del Decre t 53 / 86, i que, naturalment haura de 
resoldre, atesa la situació en que ens trobam quant a 
la no obligatorietat per la modificació de Decret d'agost 
de l 86. 

Jo entenc que les persones demostren la seva vo
luntat en el que fan, si jo. li he explicat a voste una 
serie d'actuacions encaminades a demostrar-li quin era 
el meu comportament, el meu taranna, entenc que efe c
tivament així ha he fet, que siguin de la seva satisfac· 
ció o no satisfaceió que jo no hagi demanat al Minis
teri que apliqui la LODE, em parcix que és comple
tament Pora de lloc, si hi ha qualcú que pot tenir la 
voluntat d'aplicar-la és el mateix Ministeri d'Educació 
i Ciencia que ha fet tot el possible, fins i tot, arribar 
al Tribunal Constitucional per aplicar la LODE, no em 
demani voste que em dirigeixi al Ministeri per dema
nar-li que apliqui la LODE, quan e11 té obligació de 
fer-ho. 

Quant als Consells E:scolars autonomics o no au
tonómics, siguin els que siguin. 
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Jo entenc que amb l'explicació que li he donat li 
he demostrat ben clarament quü1a és la intenció de la 
Conselleria, del Govern de car a a una voluntat i a un 
impulso La voluntat, per descomptat, és. l'aplicació fin 
aBa on pot arribar, de la Llei de Normali LY..ació Li n· 
güística en el seu Títol Segon. 

Res més, moltíssimes gracies. 

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

Diputat. 

I1I.-
Passam al puní següent ele l'Ordre del Dia, que és 

el relatiu a la Proposició no ele Llei ... 
Faig notar a la Cambra que ens botam el punt de 

debat de la presa en consieleració ele la proposició de 
Llei elel Consell Consultiu de la Comunitat Autónoma, 
.ia que el Portaveu del que era Grup Mixt va presen
tar un escrit en aquesta Cambra retirant-Ia abans de 
passar a aquell Grup L'Ordre del Día ja estava fet, i 
la Mesa del Parlament va admetre aquel! escrito Per 
tant, ha quedal retirada aquesta LIei que, si el dia de 
dema, se la vol fer scva el Crup Popular, ja ho fara. 

IV.-l) 
Per lant, passam a la Proposició no de LIci. És la 

l-B8 que formula el Crup Parlamcntari Socialista, re
lativa a la normalització lingüística de la retolacíó vía-
ria. 

Per elefensar aquesta proposicíó no de Lleí, té la 
paraula el Sr. Josep Moll. 

No s'ha presentat cap es mena a aquesta Proposí
ció no ele Llci. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo, en 

presentar aquesta Proposició no de LIei , voldría recor
dar una reunió que varem ten ir a la Comissió de Cul
tura, ja fa més d'un any, amb motiu d'una comparei
xenc;a del Conseller davant la Comissió. En aquell mo
ment, s'acabava de presentar, feina moJt poc temps 
que s'havia presentat el Projecte de LIei de Normalit· 
zació Lingüística , per par! del Govern, i va coincidir 
que al mateix temps la Conselleria d'Ordenació del 
Territori canviava, havia fet el canvi de retolació de 
I'autopista i, amb molt bon criteri, que se li ha de 
1I0ar, sobretot tenint en compte que va ser una inicia
tiva propia, ningú no Ji havia demanat, va posar els 
retols bilingües , en catala i en castella. Era, repetesc, 
una passa enclavant i donava un indici que semblava 
haver-hi una bona voluntat en aquest tema, pero la re
tolació es va fer, al contrari del que deia el Projecte 
de Llei que havia presentat el mateix Govem, posant 
als retols la paraula castellana en primer lloc i la ca
taJana, en segon lIoc. Jo , en aquel! moment, vaig de
manar al Conseller ele CllltUl"J com s'explicava aquesta 
incoherencia que una Conselleria elel Covern que aca
baya de fer una cosa, una obra, no hagués tengut en 
compte el Projecte de LIei que presentava el mateix 
Govern, i el Conseller em va dir que efectivament 
s'havia produi"t, pcró que quan s'aprovas la Uei de 
Normalització Lingüística, aixo no succeiria. Natural
menl, en aquel! l11ol1lcnt, aquella expli cac ió , no és que 
fos del 10t satisfactlJria , pero crec que, en ares del que 
he dit abans, que aquest és un tema que no s'ha d'apro
fitar de manera partidista, em va semblar suficient, 

pero ara s'ha produi:t el fet que un cop aprovada la 
Llei, s'ha inaugurat la prolongació de l'autopista, de 
la mateixa autopista de l'aeroport i s'ha produ'it aquest 
fet que tots podem comprovar, que els retoIs que s'hi 
han posat, n'hi ha algun que, he de reconeixer que 
només per una paraula, pero precisament perque no
més és una paraula, bé s'hauria pogut posar només en 
cata la i s'ha posat només en castella, i, en qualsevol 
cas, en els que estan en els dos idiomes, primer s'ha 
posat la paraula castellana i llavors la paraula catala
na, s'ha posat primer «salida» i llavors «sortida", la 
parauleta que es posa només en castella és una tan 
roe important com «por», «salida a LIucmajor por 
S'Aranjassa», en lloc de posar «per S'Aranjassa», que 
hauria estat ben igual d'entenible per a tOth0111. De 
manera que, en aquests moments, no feim nosaltres 
més que demanar que es compleixi la Llei. No es trae
ta més ele fer que es rcspecti la Disposició de la LIei 
ele Normalització Lingüística i que, si es vol posar bi
lingüe, que ja es preveu la possibilitat ele no haver-ho 
de fer quan és prou ciar el text en la llengua catala
na, en la nostra llengua, pero si es vol posar bilingüe, 
que primer es ]Jos i la paraula catalana i llavors es 
posi la paraula castellana. 

Aquesta Propos ició no de L1ei la feim lenint en 
compte l1erfectament que hi ha una disposició transi
t6ria, la segona ele la Llei de Normalització Lingüísti
ca, que preveu que es canvún tots els retols i que es 
posin correctament en eJ termini de tres anys, pero, 
cIar, aixo fa re[ erencia als retols que ja estan posats 
a les carretel-es des de fa molts anys i, en 'qualsevol 
cas, des de temps anteriors a l 'entrada en vigor de la 
LIei. Com que, repetesc, aquesta retolació s'ha fet pos
teriorment a l'entr<lda en vigor de la LIei, creim que 
és de justícia demanar que en un termini que, a més 
l'hem posat bastan t generosament, de sis mesos, es 
proceeleixi, en qualsevol cas, a la modificació d'aquests 
retols , específicamcnt d'aquests retols que s'han posat 
després de l'entraela en vigor de la LIei i que no es
tan en concordanc;a amb les disposicions d'aquesta ma
teixa Llei. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdtcies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista. Tots els Grups. 
Esquerra Nacionalista té la paraula, el Sr. Damia 

Pons. 
Disposa d'un temps ele deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . Aquesta Pro

posició no ele LIci hauria ele ser completament inne
cessaria si el Govern es prengués la molestia d'actuar 
dins una estricta legalitat. Veim, pero, que el Parla
ment que té com ulla ele les seves fllncion s controlar 
l'acció ele Govern, no només es veu obligat a presen
tar propostes pos iti\"es , sinó propostes que impliquen 
un recorc1atori de la lcgislació vigent, legislació aprova
da p er aquesta m a leixa Cambra. És autenticament ri
clícul, absurd, que un Parlament hagi de dcmanar I'es 
tricte compliment de la LIei, com fa aquesta Proposi
ció e ll el seu apartat a). Pero, aixo que seria impen
sable a una democracia normal i a un país normal, és 
poss ible a les Illes Balears, és possible amb aquest 
Gov e1"ll que tenim. 
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En segoD lloc, i aquí voldria inttoduir un element 
de reflexió, és que per fer recordatoris en materia de 
compliment o impu ls de la nonnalització .l ingüíst ica, 
jo diría que aquesta Proposició no de L1ei va única
menl en el senliL de recordar que hi ha una Llei a 
complir, que ha estat infringida i es dóna a l'infrac
Lor, qu és el Govern de les IHes Balears, un termini 
de tre mesas per esmenar la seva infracció, aquesta 
Proposició hauría de veni l- avalada per una plena au
torital moral peT reclamar aquest compliment. Jo sé 
que el Porlaveu del Grup Socialista, a nivel! pers nal, 
és una p ersona íntegrament dedicada al tema d' impul-
al' la normalització de la nostr llengua i cu ltura, e l 

que sí va ldria dir-1i lambé és que dins el eu propi 
ambit hi ha liria acluacians que també s'haurien el'im
pulsar, no Ilomés hem de controlar l'acció d'aqllest 
Govern, inó que també, quan tenim una responsabi
litat política dins cl e termínats ajuntaments, hem d'im
pulsar també la nonnal ització dins les arees alla on hi 
tenim una incidencia. 

No només hi ha rCtols que s'han de rectificar, sinó 
que hi ha noms de municipis, noms de carrers que 
s'han d'oficialitzar en catala, i voste sap que agafen 
una responsabilitat i de vega des no l'exerceixen, com 
és el cas de la manca de normalització de municipis, 
de majoria socialista, com és Maó i és Es Castell, a 
l'illa de Menorca. 

Dit aixó, vull dir que compartesc plenament la ne
cessltat d'aprovar per aquesta Cambra aquest recorda
tori a un Gove¡-n que no tan soIs ja no és capac; d'im
pulsar progl<ames de normalització, sinó que es demos
tra incapa'c; d'impulsar les Lleis que el! mateix ha vo
tat i que ell mateix ha presentat com a Projectes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
La Sra . Maria Antonia Munar, pel Grup Regiona

lista de les Illes, té la paraula. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bl nostre Grup 

no donara suport a la Proposició no de Llei del Grup 
Parlamentari Socialista sobre la necessitat de la reto
lació de les carreteres de les nos tres illes, en catala. I 
no h donarem suport, no perque no creguem que s'ha
gí de fer ni que la Llei s'hagi de complir, tan soIs per
que ens sembla qu e no és un sistema parlamentari 16-
gic fer complir la Llei que un mateix Govern ha pre
sentat i que ha estat aprovada per unanimitat de tots 
els Grups, a través d'una Proposició no de Llei. 

Mol tes gracies. 
'. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies ele la seva intervenció. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Manuel Jaen 

Palacios. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu mínuts . 
Silenci, per favor. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Sr. Presidente. Sres. y Sras. Diputados. Sr. Porta

voz del Grupo Parlamentario Socialista. Ustedes pre
sentan aquí, a la aprobación de esta Cámara, una Pro
posición no de Ley, instando no al Gobierno en sí, sino 
a la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, en dos actuaciones concretas. Y yo vaya 

permitirme hacer una precisión, en prinCIpIo, a la ex
posición de motivos, que se concreta en la fecha de 
entrada en vigor de la Ley. La entrada en vigor de la 
Ley no es, Sr. Moll, el día 30 de abril, como usted 
dice en la exposición de motivos, supongo que es un 
lapsus o, tal vez, va con otra intención; la entrada en 
vigor de la Ley, según la Disposición Final Segunda 
era al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res. y se publicó en la fiesta de Santa Virginia y San 
Deonato y San Secundino, que fue el 21 de mayo. 

Yo no creo que haga falta una Proposición no de 
Ley para obligar al cumplimiento de una Ley, yo creo 
que en cualquier democracia, en cualquier estado de 
derecho, el principio de la legalidad es un principio 
asumible por todos los Grupos, yo comprendo también 
las circunstancias que usted expone, y aunque manten. 
go discrepancias en el aspecto del incumplimiento que 
usted, en este caso, hace a la Conselleria de Obras PÚ
blicas y Ordenación del Territorio, tengo que decirle 
que. cuando se hace una rotulación se hace con ante
rioridad, como us ted sabe, un proyecto, ese proyecto 
se rernite a las casas proveedoras, y le puedo decir, 
porque así se me ha informado, que el proyecto de 
rotulación del lugar que usted y yo tenemos en men
le se hizo prácticamente a finales de enero, y que se 
instaló, aunque el tramo a que usted también se refería 
en concreto, creo, se inauguró en el mes de junio, la 
verdad es que estaban puestos antes, antes de la entra· 
da en vigor de la Ley. En consecuencia, no se puede 
decir con exactitud que haya un incumplimiento de la 
Ley. Primer pun too 

El segundo punto es que, en consequencia, al en
tender nosotros que no existe ninguna necesidad de 
una Proposición no de Ley instando al cumplimiento 
de una Ley, y puesto que existe un plazo, que ya usted 
también lo ha sei1alado, en la Ley de Normalización, 
que es necesario, que nosotros creemos que poco a poco 
y que incluso supone un gran gasto, y que en los pre
supuestos que aquí se aprueben en su día, se van a 
contemplar las partidas correspondientes, nosotros tam
bien rechazamos este segundo punto de la Proposición 
no de Ley. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
1 passam a la votació, i deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votín a favor el'aquesta 

Proposició no de Llei, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes g¡-acies, poden seure. 
Sres. Í Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha . 
A favor, 23 vots; en contra, 25; abstencions, cap, 

Queda rebutjada la Proposició no de Llei. 

IV.-2) 
I passam al darrer punt de l'Ordre del Dia d'avui. 

que és també la Proposició no de Llei que formula i 
presenta el Gnlp Parlamentari Esquerra Nacionalista
PSM. Té la paraula, en nom c1'aquest Grup, el Sr. Da
mía Pons i Pons. 

Deu minuts . Sí. 
Sra. Secretaria, vol procedir-ne a la lectura, per 

favor? 

g 
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tz! 

LA SRA. ENSEÑAT ENS~ÑAT: 
"Proposició no de Llel. El Parlament insta el Go

vern de les IHes Balears a: 
lr.-Procedir, en el termíni maxim de dos mesos, a: 

1.I.-Comunicar als ajunLamenLs de IOLs el muni-
'pis de le IIles quina é la grafia 'orreeta deis pob les 

~speclius, segon ' la den lTlinació en 11 ngua catalana 
~ assesso.rada per la Universilat de les Illes BaLears, 
:mica forma oricia l ates I'artic\e 14 de la Llei I Nor
malilzac ió Lingüística , i 

1.2.-ln lar e ls ajuntal1'lents qu no ho haguessin 
re t a f r ús fi e ia l de la denominació corr la deis seu 
nuCli el> població, pereló, deis seu s nuclis poblac ional 
a tots els efectes. 

2n.-Comunicar als organismes de l'Estat el no
mencJator deis topol1lms perque també en facin ús ofi
cial a tots els efectes. 

3r.-Procedir a la retolació correcta de les senya
litzacions verticals en carreteres. 

4t.-Promoure, a instancia del Govenl de les Illes 
Balears, la normali tzació deis re tols i cartells indica
dors d'aeroports, estacions marítimes i d'altres ser
veis públics deIs organs de l'Administració Periferica 
de [,Estat, d'acord amb el que esta previst a l'article 15 
ele la Liei de Normalització Lingüistica i a la Disposi
ció Addicional Primera.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltc:~ gracies, Sra. Secretaria. 
Sr. Diputat, té vaste la paral1la , 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Se President, Sres. i Srs. Diputats. Quan aquesta 

Cambra, dia 29 d'abril de l'any 1986, va aprovar per 
unanimitat la Liei de Nonnalització Lingüística per a 
les Illes Balears, varem ser conscients, els nacionalis
les d'esquerra , que s'havia aconseguit donar una passa 
endavanl, fonamental en el procés de recobrament de 
la nostra idcntitat cultural i de consolidació del nostre 
autogovern. Enteníem que l'autogovern de les Illes Ba
lears, sense una plena normalització de la propia llen
gua i cul tura, no passaria de ser, en definitiva, una des
centralització de caire administratiu i sense una auten
tica base hislorica i, per tant, un producte destinat al 
fracaso 

Pero, l'acle de día 29 el'abril i les publicacions pos
leriors en cls Butlletins del Parlament i ele la Comuni
tat Autónoma, hem de ser conscienis, també, i nos
alU'es ho SO:Tl plenament, que era només un acte formal, 
va ser un acte polític, un acte de consens, pero la seva 
lranscendencia no tenia un efecte immediat com hcm 
tengut molt aviat ocasió de comprovar. . 

Basicamcllt, aquesta Liei, un~mimement votada pe:r 
aquest Parlament va topar rapidament amb dos entre
bancs que nosaltres havíem previst ja ben d'hora. En 
primer Iloc, la destrucció el'un estat centralista, cons
tru"it de manera violenta en contra deIs autogovems 
deIs diferenls pobl e,; de l'Estat Espanyol, és un procés 
Ilarg i en cara que es faci dins una democracia, encara 
que es [aci per via ele diferents Jleis, és un procés que 
Implica una lluila i té moments trallmatics. Ningú no 
renuncia facilment al poder, és eviclent que el cen
lralismc, acos tumat al poder hegemónic des ele Madrid, 
no renuncia facilment als seus signes d'hegemonia. Un 
deIs signes més clars d'hegemonia del centrali sme és el 
cenlraiiSIllC lingüís tic, és evidcnt que no p el f'et de 

lcnir un govern que es r clama socialista, aquest govern 
aulomati amenL passa a ser conscient, a ser sensible 
a la necessiLat que el diferenls pobles de l'EstaL Es
panyol que lenen \lengua propia haain d'ex reir, ten
guin dret a cxcrcir democra Licament 1 quadreL din 
del propi lcrrilori d'aquesLa Ilengua. Per aixo, després 
de l'eufória de dia 29, varen venir altre dies ja no lan 
gl riosos, a ven ir I moment que varem u'obar varem 
Lopar amb un recur d'inconstitucionalitat que ens de
mo ' lrava que el Govera de Madrid, que és moH poe 
sen sib le a la responsabililat que Lé lambé de (' E' lal, 
(lO hi ba pe!" que sigu i xelusiva de la omunitaL Auto
noma, d prom ure la normalilzació cultural i lingi.üs
lica, aquesL govern era UD entincHa vigil ant deis drelS 
hegemunics del casleWl en contra de les altres lIen
gües de l'Estat EspunyoL Per aixo. varem nl ndre 
que no serie Ull procés racH, que s'hauria de lluiLar en 
conlra, per una parl , c\'aquesL central; [Ile, que av ui 
té color socialista i que I'endema pot tenir color dreta, 
pero centralisme al cap i a la fi. 

Pero ja hi havia un altre, també, un altre entre
banc, cre:m nosaltres, molt més preocupant que l'en
trebanc, diríem, de Madrid, de Madrid, en definitiva, 
no n'esperavem res, que és l'entrebanc de la passivitat 
intencionada, volguda, cercada d'un Govern de les Illes 
Balears que, dins els seus programes polítics, dins els 
seus programes culturals, dins els seus projectes de 
futur, no hi tenia cabuda una plena normalització 
cultural i lingüística elel país. 

És cviclent que I'endema d'haver-se aprovat la Liei 
de Normalització Lingüística no va cOl11en~ar cap labor 
intensa, interna dins el mateix Govem ele nonnalització 
de la seva propia burocracia, de les seves comunica
cions amb el Parlament, les comunicacions amb el Par
lament són majoritariament fetes i de manera siste
matica en castella, aquest Govern no ha normalitzar 
encara, no sabem si ho pensa fer, la seva comunicació 
amb els ciutadans, hem vist casos com el de la reto
lació, que s'ha despatxat amb algunes excuses fa un 
moment, veim, en definitiva, que aquesta passivitat 
respon a una intencionalitat política clara. Hi ha anec
elotes, també,' que són prou significatives, en el mo
ment que s'lía d'impulsar una nonnalització lingüística 
es fan accions ele transcendencia pública j de trans
cendencia greu per part ele persones altament signifi
cades el'aquesta majoria parlamentaria liberal conser
vadora. Hem vist un monument, alla on es fa participar 
al Cap d'Estat, que s'inaugura amb escandaloses faltes 
el'ortografia, no assessorat, com mana la Liei, en tot 
ca s, per la Univeristat, sinó per un centre gonellista 
i antimallorquí que se cerca intencionadament el seu 
assessorament i se'n fa una campanya pública com a 
defensors de la identitat del nostre poble, identitat que 
l10més serveix per obstaculitzar el camí cap al reco
brament d e la nostra propia identitat. Aixo ho fa, se
nyors meus , tot un Senador de Mallorca que, en teoria, 
ha anat a escola i, el1 teoria, té el certificat cl'estudis, 
com a mínimo 

Lla\"ors també altres fets, a nivell local, el cas de 
Binissalem, un allre monument que no només vermen 
ralm, sinó que pareix que ja vermen la matcixa llen
gua i la passen pel ,ccla<; i en treuen també uns altres 
emblemes de, suposadalTlenl, mallorquí, pero intencio
nadament amb la finalitat ele destruir la unitat lin
güística. 

Qu(: fa aqucst Govern? Si aquest Govern no fa l'es 
dins casa seva, com pot ser sensible a aqucsl s al e mp-
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tats públics, intencionats, que fan un senador seu i 
un batle de la seva propia idea política? 

En defin i tiva, aquests elo obslacles rao q ue nos
altre hagim de plantejar que aques! Go ern ha de er 
. e11sib]e a un elemen l fonamenlal, q ue és la presencia 
pública de la no tra Ilengua, no podero t nir rouuicipjs, 
c 111 he recordal fa un momenl als seny , rS socialiSl.es, 
que tenguin els noms -11 casl !la, no és possibLe, aix 
no és viabl dins un pro és le normalització cllltu ral 
i lingLiíslica, J1 poclem Leni.r caners en cast lIa, nO 
poelem tenir nyalitzaclons viades qu jgnorin la nos
tra lIengua O q ue, si la tenen en ompl, es tal) amb 
granes escandalosamenl equivocades i, I:'in · i l l, inlen
eionadam nl equ ivocaele . . eom 11 In vi l fa un moment. 
1 110 basta dir que aix és ompet~mci a dels municipis, 
aix és re pon. abUital cl'aqllest Govern, els loponims 
ón responsabi litat e1'aqu.esta Comunitat Autónoma, j 

r l respectanl e l [ramil burocl-aLic i les deci s ions mu
nicipals que ningú no p I obviar, I ue ' dcmana és 
qu ,1 Govcm s igui ae l iu , e du-igeixi aIs a juntaments, 
sigLlin de la eva corda poUlica o siguin de la <1"1 
seu aclversaris , és igu.al, és necessari que es vegi, per 
pan d'aques l G vcrn. un '~ acci decidida i normalil 
zadora. 

s videnl qu també , en rclaci6 amb l'ar a de 
l/E lal, la leí ha at0rgal al Govern una responsabiLitat 
qtl no pot e l ,dilo, ' i ¡'E tal. no actua, qu lambé és 
culpable de pa s ivilat, é evident que el Govern de la 

omuni,lal Auton mo té un imperaliu legal de recordar
li que hi ha una Llei de Normalització Lingüística que 
aquest Govern vol que s'impulsi, respectant, evident
ment, les competencies. 

Jo voldria dir, ja que aquesta Proposició no de 
Llei va, basicament, dedicada en el sentit de topo
nimia, que la toponimia és un element cultural de 
primer ordre i que la ComunilaL Autonoma noslra no 
només té cGlll1pet ncia excl Isiva en materia d' nseoya
menl de la propia lIengua, inó que tamb' té un deu re 
de protegír i fomentar la cultura autóctona. Molls 
eI'aques t lopon ims són anccstra ls, són molt an lies, des 
de I 'epoca pre-romana fins a ls le01ps mé recen ts e 
poelen trobar ,i és vidcnl que 110 po lem de ixar que 
un treSOl" COl11 aque L, un tTes r historie, u n t resor 
de rels molt profundes, sigui objecte d'oblit, sigui objec
te de grafies incorrectes, de casteUanitzacions absurdes, 
En defini tiva, senyors del Govern, aquesta Proposició 
no de LIei no demana més, com ja hem vist fa un 
moment, que el compliment d'una LIei, recordar que 
no basta venir aquí i fer un acte polític de clonar su
port a un Projecte c1e LIei, Projecte ele LIei que vos tes 
varen iniciar, sinó que la LIei s'ha d'impulsar caela dia; 
ele la mateixa manera que l'Estatut ens eliu que varem 
iniciar un camÍ cap a I'autogovern, la LIei, en defi· 
nitiva, inicia un camí i el fa possible. Ara, falta saber 
si vos tes tenen la voluntat de recórrer-Io. Es veura ben 
aviat a l'hora ele votar aquesta Proposició no ele LIei. 

Moltes gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, SI'- Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Regionalista de les rIles, Sra. Maria Antonia 

Munar. 

LA SRA- MUNAR RIUTORT: 
Sr. Prcsiclent, Sres. i S¡'s _ Diputats_ El nostre Grup, 

tampoc en aquesta ocasió, elonara suport a la Propo-

sició no de Llei el'Esquerra Nacionalista, i no li dona. 
rem suport, no perque no estiguem d'acord amb el 
contingut de la Proposició no ele Llei, sinó, com hem 
manifestat anteriorment, perque creim que no és el 
sistema venir a través de Proposicions no de LIei a 
discutir cadascun deIs articles aprovats anteriorment 

per unanimitat d'una LIei. 
MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Socialista té la paraula el Sr. Josep Mol! 

Marques. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de eleu minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, SI'- President, Sres. i Srs. Diputats. Real· 

ment crec que l'espectacle que estam vivint en aques! 
PIe c\'avui és lamentable, francament lamentable, enca
ra que veig que als senyors de Coalició Popular els fa, 
j'ins i tot, gracia, pero aixo que un Govern amb el seu 
voL i el Grup que ti dóna su port amb e l seu val es ne
guin a compl ir- la Llei, j reconesc que n ho acab 
c! 'cntendre, cre que no ho elltendré mai; que e l rup 
Regionalista qu " aba ns lenia el 1". Lal"uente per Lirar 
[>il le d ·rora, ¡ara l'ha cedit al GLUp Popular i ha 
haguL ele cec\ir aqllcsl papcr de lirar piloles defora, 
• hilo. al Sr. CIar, i avui a la Sra. MUlH.ll', en digui que 
no dóna suport a aquesta Proposició no de LIei, per
que no és manera de fet- complir la LIei, a través de 
proposicions 110 de LIei, jo aixo, francament, no ho en· 
lenco 

Si el Govern no fa el que hauria de fer, la nostra 
obligació en aquest Parlament és intentar obligar·lo 
que ho faci, sigui com sigui, a través de Proposicions 
110 de Llei, quan no queda més remei. 

1 el Govern senzillament ha manifestat, clarament, 
la seva voluntat ele no fer el que la LIei li mana que 
rnci, En conseqüencia, repetesc, em sembla que l'es· 
pectacle és lamentable. 

LIevat d'aixo, voldria, aixó sí, felicitar el senyor 
Damia Pons pel seu reconeixement públic, a la fi, qua
si quasi hauria de dir, perque n'hem parlat moltes ve
gades, que el procés de recobrament i ele reconeixe
ment deIs drets deIs nos tres po bIes és un procés len! 
i llarg, cIar que sí, i jo crec que el Partit Socialista, 
que moltes de vegades és objecte d'incomprensió en 
aquest tema, precisament del que esta donant una lli<;ó 
c1aríssima és ele paciencia, de constancia en la lluita 
per a aquest recobrament, fins i tot, en contra de le5 
incomprensions que encara trobam, cIar que sí, efee 
livament, dins el nostre mateix Partit. r. per que De 
les hauríem de trobar, si aquesta tasca d'alienació res 
pecle (l'aque ta problémalica ha c1ural cent , na r d'anys 
ciar que ncara les hi trobam, el que sí pu c gar"nlil 
al · Dipula! in tel" ssat és que dins e l nostre partit h 
ha portes i orelles obcrtes per a aquesla problemMic~ 
i que, a po<: a p , va assllmint, ut! de les més al 
le, instancies del 110 tre Par il fins a le agrupacion: 
locals més moelestes. Cosa que no poclem elie eviden t 

ment, deIs Grups o deIs Partits que composen aixo que 
encara es diu la Coalició Popular, encara que, ja ni é: 
coalició ni, evidentment, és popular. 

Per tant, jo he de dir també aquí que el meu con 
Lrari, en aquests temes sobretot, també practicamen 
ell tots els altres, no és el Grup el'Esquerra Naciona 
lista, jo comprenc que, a vegacles, i ho he de dir tam 
hé, el Gmp el'Esquerra Nacionalista per la seva mode5 

« 
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lia té oecessitat. d dir qualque paraula gruixada, de 
fer un poe de demagogia, jo ho comprenc perfecta
ment, sj no li contesta m no és per meny preu al Grup 
Nacionalista, sinó perque, r pe'lesc, el nostre contrari 
en aques~es i aHres coses no són ells, sinó que són 
els senyors del Grup Popular. 

Efectivament, aquesta Proposició no de Llei és 
una Proposició no de Llei que intenta que el Govern, 
en contra de la seva voluntat, evidentment, compleixi 
la seva obligació, no ho aconseguirem, ja esta eviden
ciat aquí. que la votació tornara a ser contraria a 
l'aprovació el'aquesta Proposició no de Llei. Quasi qua
si he de elir, tanta sort, perque resulta que ja estava 
bastant cansat de sentir un altre argument, per a mi 
també incomprensible, que s'ha utilitzat en aquesta 
Cambra moltes vegades, ja, all6 de dir, com que aixo 
ja és previst i ja es fa, votarem en contra, crec que 
aixo no és manera d'argumentar, s'ha fet també, re
petesc, en aquest Parlament, quan cs fa una cosa, i la 
Proposició no de Llei que s'ha presentat elemana una 
cosa que ja es fa, es pot demanar la seva retirada o 
es poden abstenir a la votació, pero votar en contra 
no té gaire sentit, perque suposa que el Parlament des
autoritzi una cosa que esta fent el Govern, cosa que 
DO seria lógica; pero, repetesc, la logica l'ha de definir 
i 1'ha el'assumir caelascun elels Grups. 

Nosaltres, per tant, donarem suport a aquesta Pro
posició no de Llei, esperant que, a pesar que no ten
elra l'aprovació majoritaria d'aquesta Cambra, el Go
vern s'ho repensara i complira la seva obligació. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Popular té la paraula el Sr. Gabriel Go

eliDO. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Bé, Sr. Presielent, moltes graCles. Jo, en nom elel 

Crup Parlamentari Popular, que sí que existeix i, com 
es pot comprovar, és aquí representat, a pesar que 
aixo agrairia o. agradaria molt al Partít Socialista que 
no hi fóssim, realment hi som, i crec que durarem per 
molts anys, a pesar que els pesi a ells. 

Jo lí volía contestar al Sr. Moll, en particular, que 
l'espectacle respecte de l'actuació que du a terme la 
Coalició Popular o el Grup Parlamentari Popular aquí 
elins no és tal, l'espectacle lí han de demanar a voste 
en particular, c meixent el seu historial i després, ha
ver de menjar ,es actuacions que certs membres del 
seu Partít duen a terme per Madrid, amb vots i apro
vacions de tots vostes, aquí dins. Per tant, l'espectacIe 
no el dóna el Grup Parlamentari Popular, l'espectacIe 
el elóna el Partit Socialista i, sobretot, el que el dóna 
és voste en particular. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, Sr. Godino, cortesia parlamentaria. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Molt bé. I aquí hi continua essent la Coalició Po

pular, a pesar que no 110 vulg:uin els altres. 
Per altra part, també he de contestar al Grup PSM, 

Esquerra Nacionalista-PSM que nosaltres, evidentment, 
governam aquesta Comunitat Aut6noma i, a pesar que 
també vos pesi a vosaltres que governem, varem do
nar el nostre suport a una Llei de Normalització Lin
güística, pero governam en tots els aspectes d'aquesta 

~,-

Comunitat Autónoma, no com vostes, que els tallen la 
llengua i queden muts, nosaltres hem de xerrar sobre 
tots els temes del Gavern d'aquesta Comunitat Autó
noma, vos tes només parlen de llengua i si els tallen 
aixo, queden muts. Per tant, nosaltres no quedarem 
muts ni amb la Llei de Normalització Lingüística ni 
amb tots els altres temes que són d'interes i d'impor
Umcia, tant com la llengua, per als habitants d'aques
tes illes. 1 els advertesc que ni la cultura ni la llen
gua s'imposen a través del garrot, sinó a través d'una 
convicció del poble i una demanda que tots estam obli
gats a dur a terme i a complir i que, per a la nostra 
part complirem en tots els aspectes. 

Una vegada quedant, i crec que posant els punts 
damunt les is, he de contestar que tot el que conté la 
Proposició no de Llei presentada pel Grup Parlamen
tari Esquerra Nacionalista-PSM, de qualque manera, 
és contemplat dins la Llei de Normalització Lingüísti
ca i, per tant, és d'obligat compliment. Per altra part, 
fa aproximadament uns dos anys, el Govern ja va sol
licitar assessorament a la Universitat Balear sobre la 
grafia i la elenominació correcta en la nostra llenl..'Ua 
deIs toponims ele les Illes Balears, i bastants el'aju~ta
ments han demanat i obtingut ele la Conselleria d'In
terior la informació aelequada per canviar el nom deIs 
municipis. Pero hem de manifestar que no és suficient 
el complill1cnt de la LIei ele Normalització Lingüística 
per elur a tenue el canvi de denominació deIs munici
pis, nucIis de població, "ies de cOll1unicació i tot el 
que fa referencia als noms de la Comunitat Autono
ma. ÉS, endemés, necessari que eIs ajuntaments com
pleixin la normativa vigent sobre el 'tema, 

Per tant, el nostre Grup votara en contra d'aques
ta Proposició no de Llei per innecessaria. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Srs. Diputats. 
Per que em demanen la paraula? 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vostc esmenti l'artic1e i digui. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Senzillament, voldríem demanar que quan es fan 

intervencions elels cliferents Gnlps en el cas el'una Pro
posició no ele Llei alla on no hi ha replica, pregar 
que s'atenguin a la fixació de la seva posició sobre 
el tema, sense entrar en altres debats, perque si no, 
és impossible quedar en una situació d'indefensió, cosa 
que el Reglament, precisament, no és fet per cleixar 
Grups Parlamentaris contradits i aHudits en situació 
d'inde[ensió. Voldria que es fes aquest recordatori si 
es clecan len del tema. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Moll, per que demana la paraula? 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Perque a mi, Sr. President, no em basta el recor

datori, francament. És absolutament necessari que ens 
anem acostumant en aquest Parlall1ent, precisament. a 
respectar aquestes coses, que quan es fa fixació cle po-
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slclOns, no es fa debat amb un senyor que ja no té 
dret a contestar, i jo, en aquest moment, a més, de
man la paraula per aHusions, perque s'ha aHudit al 
meu historial. 

EL SR. PRESIDENT: 
No aprecia aquesta Presidencia que hi hagi hagut 

res ofensiu contra voste. 
r passam, Srs. Diputats, a la votació. 
No senyor, no hi ha més intervencions. 
Sres. i Srs. Diputats, ... 
Em mencioni quin article, tenint en compte el que 

disposa l'article 72 quant a qüestió d'ordre. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Estic completament d'acord, per la qüestió d'or

dre de l'article 73, si no vaig equivocat, i si no, és el 
72, és igual, estim que fa refer,encia a qüestió d'or
dre, que jo vull fer constar en acta la meva energica 
protesta per aquest atropell de la Presidencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Que consti en acta l'energica protesta del Sr. Moll. 
Sr. Sebastia Serra Busquets, per que demana la 

paraula? 

'. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Una qüestió d'ordre. El PSM-Esquerra Nacionalista 

no vol que aquest Parlament, en aquest moment, vatí 
aquesta Proposició no de Llei, ateses les intervencions 
del Sr. Godino. Per tant, retiram la Proposició no de 
Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
No es pot tenir en compte la seva proposta. 
Es passa a la votació. Sres. i Srs. Diputats, deman 

a la Sala: 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques. 

ta Proposició no de Llei, es valen posar drets, per fa
vor? 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta Proposició no de Llei, es volen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: A favor, cap vot; en contra, 

25; abstencions, cap. 
Queda concIos aquest PIe. Bones tardes. 
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