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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre el programa que
pensa dur a terme durant la present legislatura (RGE núms.
2118/95 i 2222/95).

LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, Sres. i Srs. diputats, comença la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. Hi ha substitucions, per favor? El
primer punt i únic de l'Ordre del Dia fa referència a la
compareixença del Conseller de Cultura, Educació i Esports per
informar del programa de legislatura. L'Hble. Conseller de
Cultura, Educació i Esports ve acompanyat de l'Il•lm. Director
General d'Educació Sr. Jaume Casasnovas i Casasnovas; de
l'Il•lm. Director General de Política Lingüística Sr. Joan
Barceló i Matas, i de l'Il•lma. Secretària General Tècnica Sra.
Concepció Sartori i Acosta. Té la paraula l'Hble. Conseller de
Cultura.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sres. diputades, Srs. diputats.
Voldria ser breu amb la meva intervenció per tal de facilitar les
preguntes, les qüestions, les observacions que em vulguin les
senyores diputades i els senyors diputats, però també aquesta
brevetat crec que no s'ha de contraposar a la necessitat i
exigència d'informar sobre el que serà, el que pretenem que
sigui la política cultural, esportiva, educativa i lingüística de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern balear
durant aquesta legislatura i, especialment, durant aquest proper
any.

Diria, com a punt de partida, que el que és la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports està marcada per dos fets
inqüestionables. Un d'ells és que encara, dissortadament, no ha
rebut les competències educatives, tant de la Universitat com de
la resta del sistema educatiu; això és una realitat, crec que és
una realitat dolenta, molt dolenta, perquè, entre d'altres coses,
no solament afecta o pot afectar aquest tipus de formació que
voldríem donar al nostre país, a la nostra gent, sinó que fins i
tot afecta unes competències concretes que té la Conselleria que
es refereixen a l'ensenyament de i en llengua catalana, i afecta,
sobretot, als centres escolars perquè té unes limitacions
d'organització de professorat, d'avaluació, d'inspecció, etc. I el
segon fet, la segona qüestió, fa referència també a les
transferències, però, en aquest cas, crec que en to positiu. És a
dir, la Llei d'atribució de competències de dia 1 de gener del 95
el que ha fet és traspassar, transferir les competències de cultura
i esports als consells insulars, els consells insulars de Menorca,
d'Eivissa i Formentera i de Mallorca; crec que això és un fet
positiu però que també determina d'una manera claríssima la
política a desenvolupar per la Conselleria en aquests temes.

Moltes vegades es diu que aquestes transferències, sobretot
en el que respon a la finançació, no són suficients, i segurament
que és així perquè així ha estat també durant aquests anys per
a nosaltres. En tot cas, el que està clar és que nosaltres ens
quedam amb una sèrie de centres culturals, esportius i educatius
que tenen unes despeses de capítol I i de capítol VI, de capítol
II, és a dir, de personal i funcionament molt fortes; i que de
vegades diuen, bé, com és possible que els pressuposts siguin
tan alts; és que tenim 17 centres culturals, esportius i educatius,
cosa que s'oblida de vegades.

Dit això, que crec que és un fet inqüestionable, diré que,
com a primer objectiu, i si haguéssim de posar una espècie
de lit, no sé si en termes periodístics es diu així, diríem que
l'objectiu principal, l'ocupació més important de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant aquest
any, durant aquests quatre anys, seran les transferències
d'educació, tant de la Universitat com del que és la resta del
sistema educatiu. I crec que la nostra actitud, l'actitud de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports serà radical, serà
políticament radical quant a aconseguir les transferències.
Evidentment que les negociacions, a partir d'aquesta
radicalitat, voldríem que fossin suficients com per
aconseguir una finançació, una dotació correcta, perquè
difícilment podem acceptar una transferència que no suposi
un futur bo per a la nostra Comunitat Autònoma. Però
aquesta dotació i aquesta finançació ha d'estar en funció, ha
d'estar forçada precisament per aquesta actitud radical en
l'aspecte polític. Per tant, transferències d'educació és el
principal objectiu.

També és importantíssim que donem una passa forta i
positiva en la promoció de l'ús social, no just educatiu, no
just escolar, sinó l'ús social de la llengua i la cultura pròpies,
a través d'una política lingüística ferma que tengui com a
objectiu aquesta promoció de la nostra llengua, de l'ús social
de la nostra llengua, de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears i que, a més, possibiliti finalment un
desenvolupament, un desplegament total del que és l'Estatut
i la Llei de Normalització Lingüística. Per tant, també
definiria com a objectiu molt important de la Conselleria la
promoció de la nostra llengua, amb una referència especial
a les modalitats pròpies, i a una política lingüística que
tengui per objectiu precisament aquesta promoció.

Hi ha un tercer aspecte important, com a resum que estic
fent ara, que em pareix també molt convenient remarcar que
és la creació d'infraestructura. No ens cansarem d'insistir en
la necessitat de la creació d'aquesta infraestructura; de
vegades no es pot anar tot l'aviat que un voldria, que hi ha
obstacles de vegades que surten, que sorgeixen, però, en tot
cas, hem de ser, crec, perseverants en el que és la creació
d'aquesta infraestructura, especialment en allò que afecta el
Conservatori de Música de Palma perquè, sortosament, el
Conservatori de Música de Menorca està en molt bones
condicions gràcies a l'acció de la Conselleria i de
l'Ajuntament de Maó, i el Conservatori d'Eivissa i
Formentera també està en molt bones condicions gràcies,
sobretot, gairebé exclusivament, al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera. Per tant, ara el que voldríem és que la
infraestructura corresponent al Conservatori de Palma, de
Mallorca, per tant, quedàs ja definitivament avançada.
Estam a un edifici que no és nostre, que és del Consell
Insular de Mallorca i que, per tant, necessitarà; i, en segon
lloc, no estam en les condicions que voldríem. Tal volta, fa
uns anys que ho estam dient, esper que deixem de dir-ho i
ho puguem fer ja, començant enguany, enguany em referesc
al 96.
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Però també crec que aprofitant la Universiada de Palma,
crec que això ens anirà molt bé per poder fer una forta inversió,
realista en tot cas sempre, d'infraestructura i d'equipament a
centres esportius, com és el Calanova i com és el Príncipes de
España, sense oblidar la Universitat que necessita, exigeix, una
zona esportiva ja adient, que no en té. Però també aquest
equipament i aquestes inversions aniran un poquet més enfora
i voldríem que continuassin, que ja s'han fet remodelacions als
museus, als museus, concretament, d'Eivissa, el Museu
Arqueològic i el Museu de Dalt Vila; tots dos estan oberts, em
pareix que és la primera vegada que estan oberts, crec que hi ha
un bon ambient a Eivissa i a Formentera que possibilitat que
això passi. A Menorca, després de molts d'anys, s'ha obert
parcialment el Museu, esper que ben aviat totalment. Tot això,
a més, s'ha remodelat el Museu de Mallorca, que ben aviat
s'inaugurarà amb els caps de bous em pens de Costitx, i la Casa
de Cultura. Vull dir que hem de continuar amb aquesta política
d'inversions i de millorament dels nostres museus; però tal volta
hauríem de donar una passa més, a veure si aconseguim que el
Museu deixi de ser una cosa morta, inactiva i realment doni una
passa viva dins la societat, a veure si podríem vivificar, no
solament des del punt de vista didàctic a les escoles, que ja es
fan coses, sinó per a la societat, revitalitzar el que és el
funcionament dels nostres museus. Em referesc també a la
Biblioteca de Palma, que també hem estat mig aturats pel solar
i pels immobles de Ca'n Salas que dèiem i, bé, que és necessari
replantejar-ho perquè a mi, des del punt de vista cultura, el que
m'interessa és que es faci la biblioteca, que això és la meva
missió, el meu objectiu o el nostre objectiu, em perdonin per la
personalització.

També s'ha de dir que dins aquesta infraestructura i dins el
que és la formació musical tenim dos aspectes molt importants.
Un és les escoles de música, que ajudam dins una xarxa que
tenim per als municipis; el pes, fonamentalment, el duen els
municipis, no ens hem d'enganyar, el Govern el que dóna és
una ajuda, però realment el que du aquestes escoles són els
municipis i els costa molts doblers. Crec que el Ministeri
d'Educació i Ciència té una línia oberta també, el que passa és
que no hem acabat d'aconseguir que anàssim junts, però hem
d'insistir, a veure si entre tots dos, entre aquesta línia d'ajudes
a les escoles de música del Ministeri d'Educació i Ciència i
nosaltres, poguéssim incrementar el nostre esforç perquè els
ajuntaments, alguns, duen un pes molt fort.

I crec que, finalment, per fer una breu introducció, també
diria que hi ha una infraestructura legal, que també és
important. I aquesta infraestructura legal es refereix, sobretot,
no vol dir que no hi hagi altres coses, però, en principi, a la llei
de l'I+D i al Consell Social de la Universitat, que estirem crec
ben aviat en disposició de poder plantejar.

Bé, aquestes són les línies, ara voldria ser molt breu per
concretar el contingut de cadascuna d'elles, ja dic, per donar
peu a les qüestions, les preguntes, etc., i poder-les contestar
si en sé; i aniria al que és la primera qüestió, que són les
transferències de l'educació.

Bé, nosaltres en aquest moment estam posant tota la
nostra capacitat, que no sé si és molta o poca, però tota la
capacitat en veure si podem tancar, si fos possible enguany,
ho veig un poc difícil, però el més ràpidament possible, la
transferència de la Universitat de les Illes Balears. Estam
actuant, sobretot el problema és de finançació, i estam
actuant en tres punts concrets, no solament la Conselleria de
Cultura sinó la comissió mixta i la comissió tècnica
corresponent, perquè sabeu perfectament que les
transferències no les fa la Conselleria de Cultura, sinó la
comissió mixta. En tot cas, intentam facilitar al màxim el
camí i estam actuant en tres aspectes molt concrets: el
primer és que les subvencions, el que es diu subvencions,
que són les ajudes que dóna l'òrgan tutelar, que en aquest
cas és el Ministeri d'Educació i Ciència, pensam que ben
aviat hauria de ser la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, les subvencions que atorga que s'han de millorar,
perquè no són suficients, les que dóna ara el Ministeri
d'Educació i Ciència, no són suficients ni per pagar el
personal de la Universitat. Per tant s'haurien, bé és cert
també que té altres fonts d'ingressos, que la Universitat no
solament té això de les subvencions del Ministeri
d'Educació i Ciència però, en tot cas, és insuficient. Creiem
que un bon funcionament i una bona dotació de personal, de
professorat sobretot, amb una Universitat en creixement,
que ja va als 14.000 alumnes i que té, per tant, problemes de
reestructuració, crec que s'ha de millorar el que es diu
subvenció, referida, sobretot, al capítol I de personal i al
funcionament. En aquest cas encara estam enfora del que
nosaltres voldríem, com a mínim, per a aquesta Universitat.

Hem d'entendre també que a causa de la situació especial
del que és Palma en aquest cas, no podem rebre finançació
europea, de programes europeus, la qual cosa això encara
agreuja que les subvencions directes del Ministeri
d'Educació i Ciència en aquest cas, doncs s'hagin
d'incrementar al màxim. No estic parlant, que en parlaré
després, que sí es planteja que la Universitat ha de ser
vertaderament, realment, la Universitat de les Illes Balears,
i de vegades se'ns diu des de Madrid este problema que
teneis insular, no és cap problema, és la nostra realitat, és el
nostre país, és la nostra Comunitat; és a dir que no és cap
problema, és una realitat, però bé, és una realitat que
compaginar l'extensió de la Universitat a totes les illes amb
la qualitat no és fàcil, a no ser que es faci demagògia, però
no serà fàcil; haurem de fer un esforç de realisme, però
també un esforç polític en aquest cas perquè la Universitat
de les Illes Balears ha de ser realment la Universitat de les
Illes Balears, això vol dir que s'han de crear extensions
universitàries a Menorca i a Eivissa i Formentera. Per tant,
això també és una realitat que s'haurà de contemplar en el
seu moment.
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La segona qüestió és, no solament el personal i el
funcionament en plantilles, que de vegades quan dins una
comunitat autònoma hi ha més universitats i n'hi ha de joves i
d'històriques es pot fer una remodelació amb un marge més
ample, suprimint, creant i remodelant, però quan es tracta d'una
sola universitat tot està allà, és molt difícil fer aquestes
compensacions o fer aquestes redistribucions. Però, en segon
terme, hi ha un aspecte que nosaltres també creiem important
de la Universitat, que són les inversions en el campus
d'infraestructura que s'havien compromès, bé d'una forma
escrita o verbal, durant aquests anys, a partir del 87-88, i que
algunes d'elles, algunes altres sí, per exemple el multiaulari
s'està fent i ja està a punt d'acabar i això ho ha fet el Ministeri
d'Educació i Ciència; però que manquen unes inversions que
nosaltres hem valorat sobre 6.000 i busques de milions de
pessetes, em referesc a un altre multiaulari, el ..., la biblioteca,
etc. Bé, doncs aquestes inversions també consideram que dins
la transferència s'han de tenir en compte i s'han de valorar i s'ha
de mirar de negociar perquè es puguin fer; a part de la zona
esportiva, que la veritat és que aquesta zona esportiva, que no
en té la Universitat, es farà més aviat si feim la Universiada,
que bé, si està decidit que es faci, demà tenim la reunió del
Patronat. Però no solament hi ha aquestes inversions en
infraestructura, que s'ha de completar dins el campus, però em
referesc que s'ha de completar d'acord amb les necessitats
actuals, sinó que hi ha un tercer aspecte que són inversions
noves.

Estam de ver i ho sabem tots amb una universitat jove, en
creixement, i aquesta qüestió s'ha de tenir en compte; s'ha de
tenir en compte a part que no tenim altres fonts de finançació.
Per tant, s'ha de posar també un model raonable de
desenvolupament d'aquesta universitat de cara a un futur dins
un termini, un període de temps també raonable, perquè
considerem el que és en aquest moment i el que voldríem que
fos i el que és necessari que sigui en poc temps. Per tant,
aquesta universitat en creixement suposa, implica unes
inversions noves, que si no es contemplen a la transferència a
un moment determinat ens podem trobar amb un col•lapse
importantíssim.

Això respecte de la Universitat i respecte de la resta del
sistema educatiu la veritat és que la nostra voluntat política,
ferma, d'aconseguir tot el sistema educatiu no es correspon amb
la voluntat política, en aquest cas, de l'Estat, del Govern
central; i això ja és una història llarga. Bé, es varen fer unes
pactes efectivament, sempre dic que aquests pactes eren
insuficients, però bé, també és ver que el va firmar el Partit
Popular, vol dir que el tenc que acceptar, quin remei, però no
estic gens satisfet d'aquests pactes; en tot cas, s'hauran de
valorar d'una manera més objectiva, perquè jo he de confessar
que en aquest aspecte no som massa objectiu en el sentit que
poden tant les ganes i la decisió de tenir les competències que,
no per una qüestió personal, sinó perquè crec que és bo per a
aquest país, que realment s'hauran de valorar d'una manera més
objectiva aquests pactes. En tot cas, crec que són insuficients.

Molt breument, allò de les transferències, però bé,
l'actitud política per part de la Conselleria serà molt radical,
ja ho he anunciat políticament parlant, i esper que totes les
negociacions que afecten la finançació estiguin d'acord amb
aquesta radicalitat.

Hi ha un segon tema que voldria també algunes coses,
que és la promoció de l'ús social de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, del que és la política lingüística.
Bé, sobre aquesta qüestió, que ha estat més protagonista
durant aquest temps, crec que un bon projecte lingüístic s'ha
d'integrar dins un bon projecte social i educatiu, perquè si
no estam fent una qüestió sectorial, importantíssima, però
que no és suficient. Crec, per tant, que aquest projecte
lingüístic cada vegada més hauria d'estar incardinat dins un
projecte educatiu i un projecte social. Tornam esser a les
mateixes, per a això necessitam les competències
educatives.

Crec que hi ha tres línies que defineixen una mica
aquesta política lingüística que hem dissenyat per a aquests
quatre anys, no per a enguany just, no parlo per a enguany,
per a aquest exercici, sinó per als quatre anys. Una és, bé,
anem a posar els objectius molt clars, quin és l'objectiu?
Perquè el ritme, la cadència, les formes poden canviar, però
l'objectiu ha de ser molt clar i segueix sent un objectiu clar,
és a dir, que el que nosaltres volem és que la nostra llengua,
que és la llengua natural d'aquest territori, no amb
enfrontaments sinó d'una manera natural, sigui una llengua
vehicular per a tota la societat. I això és l'objectiu i, per tant,
això suposa, entre d'altres coses, desenvolupar, com deia, la
Llei de Normalització Lingüística. Una vegada exposat bé
l'objectiu de prestigiar, a més, la nostra llengua, i el prestigi
vendrà donat per l'ús que en facem aquí, però també per la
projecció de cap a Europa i en això també hi estarem, però
sobretot el prestigi vendrà donat per l'ús que en facem des
d'aquesta pròpia Comunitat. Per poder desenrotllar aquest
objectiu hem cregut que era necessari dissenyar una política
lingüística que estaria a càrrec d'una direcció general de
política lingüística. Per tant, el que hem fet és reestructurar
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i crear una
Direcció General de Política Lingüística, això és la primera
passa; està fet, ara estam dissenyant les necessitats,
infraestructura, a fi i efectes que compti amb els mitjans
materials i personals necessaris perquè pugui funcionar bé.
Per tant, creació d'una Direcció General de Política
Lingüística, hi ha un nou Director General aquí present, el
Sr. Joan Barceló, que ha volgut assistir a aquesta sessió i
que crec que pot ser molt important per donar unitat i per
donar coherència i eficàcia a aquesta política lingüística.
Però no basta una direcció general de política lingüística,
hem pensat també que era necessari aprofitar al màxim els
propis recursos, perquè no tot es pot crear, els pressuposts
són finits, el que s'ha de fer és aprofitar el que tenim i crear
aquelles coses indispensables. Bé, idò, el que hem fet, i
redactar aquelles altres coses que tal vegada no estaven en
sintonia amb això i que ara és necessari fer aquesta
adaptació, hem creat la Comissió Interdepartamental que
està fet, supòs que ja sortirà al butlletí immediatament i es
reunirà immediatament, que suposa que tota l'Administració
pública, totes les conselleries estiguin presents dins aquesta
comissió, de manera que s'unifiquin els criteris, que es
tractin els problemes i que l'Administració pública de la
Comunitat Autònoma doni exemple amb l'ús de la nostra
llengua, que doni exemple i que arrossegui la resta
d'administracions. Per tant, s'ha creat aquesta Comissió
Interdepartamental no per crear coses sinó perquè ens pareix
que la coordinació i l'impuls de totes les conselleries i de
tots els departaments de la Comunitat Autònoma han d'estar
presents i és necessari.
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També es potencia la Junta Avaluadora de Català, la Junta
d'Avaluació de Llengua Catalana, que ja està funcionant i que
crec que és molt important que cada vegada tengui més
competències, tant en el disseny i control de les titulacions, de
les certificacions dels diferents nivells, dels diferents
programes, currículums, etc., perquè no hi hagi dispersió, en tot
el territori de les Illes Balears no hi hagi dispersió; que les
certificacions es donin, a nivell social em referesc, des de la
Junta Avaluadora de Català, i les homologacions es facin des de
la Junta Avaluadora de Català on hi ha els consells insulars, on
està present la Universitat, on hi ha diferents estaments, perquè
amb això s'evita una gran dispersió, que per a la mateixa
societat, per al mateix poble, presenten un certificat que no té
validesa, que no saben a què s'han d'atendre, en canvi, d'aquesta
manera queden molts clars els diferents nivells, s'expedeix el
títol o el certificat que correspon i no hi ha cap problema, tot
queda unificat.

S'ha de potenciar, nosaltres també creiem que és important
que hi hagi un consens en la política lingüística. Pensam que no
ha de ser una qüestió partidista de cap grup polític, la nostra
llengua i la nostra cultura està per damunt dels partits polítics,
des del punt de vista de partidisme, sinó que ha de ser una cosa
de tots i, per tant, com més participació i consens hi hagi
creiem que és millor, i no solament dels partits polítics sinó de
tots els estaments socials; per a això hem dissenyat i estam a
punt, però primer volem consultes concretes, de crear el
Consell Social d'Assessorament en Llengua Catalana, on hi
siguin representades les diferents institucions, per suposat i en
primer lloc els consells insulars, el Consell Insular de Menorca,
d'Eivissa i Formentera i de Mallorca; els ajuntaments, a través
de la Federació d'Ens Locals; associacions culturals i
personalitats del món de la cultura en matèria lingüística, etc.,
de manera que aquest consell social pugui assessorar, pugui
informar sobre la planificació general que faci el Govern i que,
a més, hi pugui dir la seva i puguem tenir el suport i puguem
tenir el pes del consens del que és aquest consell social.

Haurem de redactar, bé, adaptar els estatuts del que és
l'Institut d'Estudis Baleàrics perquè, efectivament, dins aquesta
política volem que l'Institut d'Estudis Baleàrics, sense perdre el
caràcter que tenia de recerca, de divulgació, de documentació,
es dediqui també i sobretot a la política lingüística; és a dir, a
la recerca, a la divulgació, a la documentació, a la coordinació
cultural de tot el que es refereix a la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears. Per tant, s'està estudiant ja, supòs que molt
prest podrem fer el decret corresponent de canvi dels estatuts de
l'Institut d'Estudis Baleàrics.

I, naturalment, per escurçar, a més d'aquests instruments
és necessari que hi hagi un programa, un programa
d'accions, un programa d'activitats, que tot això no és més
que ..., són instruments per revisar ..., i hem dissenyat i
voldríem sotmetre no solament a aquesta Cambra, a aquesta
Comissió del Parlament, sinó també al Consell Social, per
a això volem fer molta via en la creació d'aquest Consell
Social, volia sotmetre aquesta planificació general de coses
ja molt concretes, com són campanyes per promocionar l'ús
de la llengua i aconseguir una conscienciació dins els
estaments socials, em referesc a comerços, em referesc a
empreses, em referesc al carrer, em referesc a fires, em
referesc a mercats, a tot el que és la vida social de ciutat i
dels pobles; i per això entram i entrarem en contacte amb
els ajuntaments als efectes de valorar fórmules de
cooperació, d'ajudes, perquè, sense substituir les
competències pròpies dels ajuntaments i dels consells
insulars, puguem tots juntament anar fent camí sobre la
conscienciació, sobre la promoció a través de campanyes de
la nostra llengua. Hi ha, per exemple, activitats com
l'elaboració del mapa sociolingüístic en col•laboració amb
la Universitat de les Illes Balears que estarà present sempre,
perquè, a més és l'òrgan consultor oficial en matèria de
política lingüística; plantejarem la necessitat que les
administracions públiques, començant per l'Administració
autonòmica i conjuntament amb la Conselleria, en aquest
cas, de la Funció Pública que té les competències,
procurarem que els funcionaris i el personal laboral que
entri dins la Comunitat Autònoma tengui coneixement de la
llengua catalana perquè està actuant dins un territori molt
concret en què aquesta necessitat és real. Estam fent feina
ja en aquest tema. Col•laboració amb entitats empresarials,
associacions culturals, sindicats, institucions públiques i
privades, cursos de català per a adults, cursos de reciclatge
per al professorat, en aquest nosaltres tenim un programa
especial al qual també ajuda el Ministeri d'Educació i
Ciència per a la formació del professorat en aquest cas; de
manera que tot el professorat de les Illes Balears estigui en
condicions de poder fer l'ensenyament que correspon a
aquest país, l'ensenyament en llengua catalana.
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He dit que el prestigi de la llengua ve donat, sobretot, per
nosaltres mateixos, però també és necessari arribar a acords
amb països germans, amb comunitats autònomes de parla
catalana, com és Catalunya, com és València, perquè puguem
aprofitar les oficines de turisme, les oficines de la Generalitat
per projectar cap a Europa el que és la nostra llengua. Es farà
una revisió de l'ordre que regula l'ensenyament en llengua
catalana, que preveia un projecte lingüístic i que, després de
l'avaluació, que hem demanat que la inspecció d'educació, a
través del Ministeri d'Educació i Ciència, ens fes una avaluació
objectiva, doncs, esper que això ens doni peu per revisar
aquelles coses que facin falta. Les ordres no són dogmes, les
ordres, la normativa legal està per complir uns objectius i, per
tant, s'ha d'avaluar, hi ha d'haver mecanismes d'avaluació
incorporats a aquesta normativa als efectes que, segons les
necessitats i segons com van evolucionant les coses, es puguin
fer les revisions corresponents. Bé, tal vegada és de les poques
ordres que contempla aquests mecanismes d'avaluació i amb un
any ja hi haurà un ... Hi ha la promoció especial amb els mas-
media, amb els mitjans de comunicació, de fer un esforç entre
tots per veure si podem de cada vegada fer coses amb la nostra
llengua, sense enfrontaments amb cap altra llengua. Tenim que
som un país turístic i, per tant, les llengües estrangeres també
són molt importants, a part del castellà; vol dir que tant l'anglès
com l'alemany ja són objecte d'una consideració especial, però
a mesura que tenguem competències i dins les possibilitats dels
recursos que tenguem i d'acord amb la normativa de la Logse,
anirem incorporant aquestes llengües i, fins i tot, voldríem anar
molt més endavant, molt més enfora del que preveu la Logse.

Ens hem de preocupar de les classes d'acolliment als
centres, cosa molt difícil, per les atencions; no és problema les
atencions, al final donam, tal vegada, en un col•lectiu de
140.000 alumnes, més o manco, amb la Universitat, és possible
que arribem a 700, 800 exempcions, vol dir que no és una
qüestió tampoc greu, però bé s'han de plantejar. La possibilitat
d'elaborar un currículum propi, que pugui entrar en vigor
immediatament que tenguem les competències educatives, etc.
Crec que he de ser molt més breu per deferència a la situació
geogràfica dels nostres diputats.

En definitiva, com que he avançat al principi ja un resum de
totes aquestes qüestions, he parlat de la infraestructura legal, he
parlat de la infraestructura material amb inversions i
equipament; no sé si he dit un pla especial que tenim per a
museus, per a biblioteques, per a les escoles municipals de
música; en esports hi ha un programa especial d'esports, tenint
en compte que les competències són dels consells insulars
corresponents, però, per exemple, nosaltres tenim la facultat,
les competències amb les federacions, bé, el que farem,
sobretot, serà desenvolupar la Llei balear de l'esport, i això vol
dir que crearem l'escola balear de l'esport que tendrà la missió,
l'objectiu de regular els nivells, les certificacions i els títols de
monitors, d'entrenadors, etc., posant un poc d'ordre en aquest
aspecte; hi haurà la casa de l'esport balear, que serà allà mateix,
segurament als Príncipes de España hi haurà la casa balear de
totes les illes, no just de Mallorca, no just de Palma, el casal és
de les Illes Balears i l'escola és de les Illes Balears, és a dir,
d'Eivissa i Formentera i de Menorca. Per tant, la creació de la
casa balear de l'esport és un objectiu important per a aquesta
legislatura.

Tenim la Fundació de les Illes Balears per a la Música,
que crec que és un exemple del que pot ser un pacte
cultural, on hi participen el Consell Insular de Mallorca,
l'Ajuntament de Palma i el Govern balear. Crec que és
important el salt que s'ha donat quant a l'Orquestra
Simfònica, quant a l'Orquestra Jove; això suposa unes
despeses importants dins la formació musical. I bé, les
pistes poliesportives, crec que ha estat un pla que té un cert
retard, però que realment ha estat molt positiu gràcies a la
col•laboració del Ministeri d'Educació i Ciència, gràcies als
ajuntaments i gràcies a nosaltres, però la realitat, senyores
i senyors, és que tenim més de 30 municipis que ja tenen
una pista poliesportiva, fins i tot alguns que es retarden una
mica, com Santa Maria, però que esper que no hi hagi
problemes, que l'ajuntament ho pugui resoldre ràpidament.

Per tant, segur que em deix moltes més coses, però
senyors, ho deixam aquí i amb això don per feta la
introducció al que seria la política del Govern balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Arribats a aquest punt i
d'acord amb el Reglament del Parlament es pot suspendre la
sessió per un temps de 45 minuts. Demanaria als grups si
troben prudent cinc o deu minuts? Idò, se suspèn la sessió
per un temps de cinc minuts. Es prega que tornin amb la
màxima puntualitat.

Sres. i Srs. diputats, recomença la sessió. Pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat Sr. Antoni
Pascual i Ribot.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tenc la impressió que
realment el Conseller ha dedicat la major part de la
intervenció a justificar el manteniment de l'estructura de la
Conselleria; crec que no s'ha de justificar, queden matèries
suficients i crec que, clar, sembla que hi ha un buit entre
transferències passades als consells insulars i les d'educació
que no arriben a venir, però de totes formes crec que amb
aquestes transferències de competències en matèria
d'educació s'ha d'anar el més aviat possible, però sense
presses, voldria que si no hi ha dotació suficient no s'ha de
frisar, perquè com a mínim hem d'igualar i, si és possible,
millorar el nivell de gestió actual.

Quant a la política lingüística, volem creure i felicitar les
bones intencions i estarem a l'aguait de les actuacions i
resultats.

No he sentit que el Conseller, i això a mi,
particularment, em preocupa, parlàs d'educació d'adults,
dels programes d'educació d'adults, si pensen aquests quatre
anys seguir mantenint aquests programes o la col•laboració
amb aquests programes. I res més, gràcies. I agrair, com és
lògic, la compareixença del Conseller i del seu equip.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pascual. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pascual, efectivament, també
crec com vostè i m'alegra que coincidim que la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports és ben necessària dins el context
polític d'aquesta Comunitat Autònoma. Per tant, no,
simplement, el que he volgut dir és que hi ha hagut una
reestructuració en funció de noves polítiques.

Dotació. Efectivament, però mai no se sap; perquè, clar, tots
hi estam d'acord, volem les transferències i les volem molt ben
dotades, però després ve la realitat i de vegades predomina més
l'aspecte econòmic que no l'aspecte polític. Seria difícil
acceptar, que no seria bo pel nostre poble acceptar unes
transferències buides de contingut, sense finançació, però
també és ver que és necessari fer un esforç d'aproximació molt
important, de preveure tot tipus d'instruments, no solament el
que són les subvencions directes, sinó d'altres fórmules perquè
les competències educatives siguin prioritaris, perquè la
transferència sigui prioritària políticament parlant; perquè crec
que si és així després ja se cerquen maneres i fórmules i
procediments per aconseguir una aproximació a aquesta dotació
necessària, i dic una aproximació perquè per a això estan les
negociacions, estam en un moment econòmic difícil i sabem
que no és fàcil arribar a aquesta aproximació, però ho hem de
fer i ho hem de fer des d'una postura radical políticament
parlant. I, efectivament, sense dotació, més val no acceptar-la,
amb això hi estic d'acord.

La qüestió de política lingüística, bé, esper que efectivament
que estigui a l'aguait és bo, que tots hi estiguem i que al final
ens puguem felicitar tots perquè la nostra llengua i la nostra
cultura va endavant. Els fets determinaran aquesta política.

Quant a l'educació d'adults. Sí, continuarem, però veu que
ho dic una mica així, i no perquè no cregui en l'educació
d'adults sinó perquè hem de concretar les competències reals
que tenim en aquests moments, perquè estam jugant amb
pressuposts propis de la Comunitat Autònoma i tota despesa
que feim que no sigui competència absoluta nostra és un
problema. Ens hem plantejat la qüestió d'educació d'adults i al
final hem acceptat que havíem de continuar, però em cregui que
dins aquesta remodelació, de fer les nostres competències i no
d'altres, ens ho havíem plantejat. De totes formes quedi tranquil
perquè continuam amb l'educació d'adults en la part que ens
correspon.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de
rèplica? No, gràcies. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, té la paraula el diputat Sr. Josep Ignaci
Portella i Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bones tardes a tothom, Sr. Conseller i Sres. i Srs.
diputats. Agraïm a vostè i a tots esser presents a aquesta
comissió d'avui. Seré breu i no entraré a fer valoracions o
opinions sobre manifestacions que ha fet vostè, bàsicament
perquè els companys de Menorca i d'Eivissa tenen els
bitllets a una hora determinada i han de partir i, en
conseqüència, intentaré ser breu i formular només les
preguntes que havia preparat.

Quant a la transferència de competències i sobretot a la
competència d'educació, vostè ha tornat a culpabilitzar
l'Estat central de la falta de voluntat per arribar a acords, ha
tornat a dir que els espavilats són els de Madrid; és possible
que d'aquí a pocs mesos els espavilats siguin uns altres;
m'agradaria que no passàs açò, li dic sincerament, que els
espavilats en aquest cas fóssim els meus companys de
coalició a Madrid, no sé si serà possible però ho intentarem;
però açò de tenir els espavilats enfora sempre va molt bé
com a recurs per justificar pròpies incompetències.
Nosaltres som un grup petit i per açò ens hem de repartir les
comissions i som anar a moltes i de vegades no donam
abast, però de vegades també ens permet tenir més
informació, i avui de matí he estat a la compareixença de la
Vice-presidenta Rosa Estaràs, Sra. Rosa Estaràs, i la Sra.
Rosa Estaràs ha manifestat que la competència d'educació
no entra en les prioritats del Govern balear immediates. I
açò, atès que diferents membres del Govern havien
manifestat fins ara aquesta prioritat de transferència, com
una cosa molt prioritària, i és normal, ho entenem tots,
l'única comunitat autònoma amb llengua pròpia que no té
competències en matèria d'educació; fins i tot s'havia dit que
la seva realització seria efectiva a partir del gener del 96, ho
hem llegit moltes vegades. Li vull demanar, quina és la
causa d'aquest canvi d'actitud per part del Govern balear i si
coincideix aquest Conseller amb el presumpte ajornament
d'aquesta transferència, i també si em pot explicar què vol
açò de radicalitat a l'hora de reclamar perquè no ho entenc?

També li he de dir que les notes que he pres són un poc
barrejades i que tal vegada vaig de banda a banda i si em
perd pel camí perdré uns moments. També li vull dir que
quant a les competències que s'han traspassat als consells
insulars en matèria de cultura ja algunes l'estructura de la
Conselleria no s'ha vist palesament modificada, en un sentit
de reducció, ja que té un menor volum de competències en
estar transferides; de la mateixa manera que nosaltres
pensam que en el futur el Ministeri de Cultura no hauria
d'existir a nivell d'Estat, també pensam que la Conselleria de
Cultura no hauria d'existir a nivell balear perquè aquestes
competències siguin als àmbits insulars.
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Una altra pregunta. Ateses les notícies, indicis i
confirmacions de falta de suport, de retirada de suport, de
limitació de suport, de suport econòmic vull dir perquè de
moral hi és sempre, a l'organització de la Universiada, quina
posició té aquesta Conselleria sobre el paper de la pròpia
Conselleria del Govern balear com a institució que participa en
el projecte? Una altra pregunta. Considera que és possible que
es plantegi la renúncia a la celebració de la Universiada? I, com
repercutiria aquesta renúncia davant la possibilitat futura
d'altres organitzacions d'àmbit internacional? Va avalar, va
avaluar aquesta Conselleria i Govern balear a l'hora d'entrar a
l'organització de la Universiada la possibilitat que el projecte,
que s'ha confirmat estava aixecat sobre bases febles, anàs en
orris?

Una altra pregunta. Dins el procés de transferències als
consells insulars en matèria de cultura i concretant-lo a l'àmbit
de Menorca, que és el meu, li vull demanar si té prevista
aquesta Conselleria de Cultura la transferència de la gestió de
dues infraestructures culturals importants, bàsiques, com són el
Museu de Menorca i com és la Biblioteca pública? En aquest
mateix sentit, una altra pregunta, li vull demanar si coneix
aquesta Conselleria la problemàtica originada en el Museu de
Menorca amb l'adjudicació del projecte museogràfic, que tots
els experts implicats, persones implicades en el Museu, han
criticat fortament, i quines passes ha donat la Conselleria per
intentar reconduir aquesta qüestió.

Una altra qüestió que li vull plantejar és a veure, ja dins el
tema de normalització lingüística, que vostè aquí ha presentat,
que es tracta de presentar un bon projecte lingüístic, a veure si
és que fins ara no era un bon projecte lingüístic, m'ho deman.
I ja més concretament, com preveu impulsar la normalització
lingüística, de forma efectiva, l'Administració Perifèrica de
l'Estat de forma global i, per exemple, amb l'Administració de
justícia? Una altra qüestió en aquest desplegament d'esforç
normalitzador, a veure si tendrà una traducció en la modificació
de la Llei de la funció pública pel que fa referència al
coneixement del català per accedir a aquesta. Una altra qüestió
és com es planteja la coordinació de polítiques lingüístiques de
les comunitats autònomes on el català és llengua oficial i de
quina manera la Conselleria, el Govern balear, pot actuar per
salvaguardar la unitat de la llengua catalana. Ja sé que vostè ho
ha fet a manifestacions personals, públiques, però d'una forma
més efectiva, com a Govern, com a Conselleria, de quina
manera pot actuar i si ha previst actuar en aquest sentit?

També li vull demanar, quin paper i, per tant, quines
responsabilitats de participació en la nova política
lingüística del Govern balear tendran els consells insulars,
en tant que òrgans de govern de la Comunitat Autònoma?
També, quina política activa de promoció lingüística als
mitjans de comunicació pensa dur a terme aquesta
Conselleria? Vostè ha dit que entre tots hem de fer un
esforç, ho he posat entre cometes, ho trobaria, entre tots
hem de fer un esforç; açò queda molt, és com En Valdano
als jugadors del Madrid ahir quan varen sortir, entre tots un
esforç; vull dir, quin esforç hem de fer que tots hem de fer
i de quina forma es confirma aquest esforç? També
m'agradaria saber quin coneixement té la Conselleria de la
correcta o no correcta aplicació de reglaments municipals,
sé que és una altra competència, és una altra administració,
però d'alguna forma tot és un mateix projecte normalitzador;
quin coneixement té la Conselleria de l'aplicació de
reglaments municipals de normalització lingüística en
aquells municipis on existeixen? I si considera lògic aquesta
Conselleria que després d'aquests anys, d'ençà l'aprovació
del Reglament de normalització lingüística, encara hi hagi
ajuntaments que no hagin normalitzat el seu nom oficial en
català i que encara tenguin oficialment el nom en castellà,
si açò és positiu o no i de quina forma la Conselleria es pot
implicar?

Una altra qüestió, quan plantejam qüestions de
normalització lingüística i pensam en l'exemple català, no
hi ha dubte que el paper de la televisió pública catalana,
TV3 i el Canal 33, ha estat fonamental per al desplegament
normalitzador a Catalunya. Ja sé que aquí hi ha hagut
propostes en aquest sentit, de creació d'una televisió pública
balear, en aquest sentit però que no han prosperat i que n'hi
haurà més segurament i no prosperaran, però si s'ha
plantejat aquesta Conselleria la possibilitat d'establir
convenis amb la televisió catalana i la televisió valenciana
per crear una espècie d'àmbit comunicacional comú de
caràcter televisiu? Si s'ho ha plantejat, perquè hi ha altres
tipus d'accions que es poden dur a terme, més modestes, i
que poden anar endavant.

Quant a, també ha explicat, que la política lingüística es
basarà en el consens, i li vull dir que fa dues setmanes
aquest grup que represent va presentar una moció al Consell
Insular de Menorca en vistes a crear una comissió d'estudi
per fer un informe sobre la situació real del procés de
normalització lingüística a Menorca fins a aquest moment,
un estudi que ens digui aquí estam i a partir d'aquí partim;
i que no va ser possible aprovar aquella proposta que
nosaltres li havíem fet, des de la perspectiva de consens.
M'agradaria saber com es garantirà aquest consens que
vostè ens ha dit.

També ha comentat ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Portella, perdoni. Només li vull recordar que ...

EL SR. PORTELLA I COLL:

Hem de partir.
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LA SRA. PRESIDENTA:

No, no és açò. Li volia recordar que el Conseller només
tendrà deu minuts, igual que la seva intervenció, i dubto que en
deu minuts li pugui contestar tantes preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Ho faré molt breu, en faré dues o tres mes i en deixaré unes
quantes més. Bé, vostè ha explicat que implicarà l'Institut
d'Estudis Balears o Balears d'Estudis en la política lingüística;
com vostè sap l'Institut Balear d'Estudis és bàsicament
mallorquí, encara que amb la seva filosofia té un caràcter balear
i sap que existeix un Institut Menorquí d'Estudis i a Eivissa
també. Com que no els ha anomenat, m'agradaria saber si
també els implicarà?

Una qüestió esportiva. Quant a la creació de l'Escola Balear
d'Esports i la Casa Balear d'Esports, m'agradaria saber on
actuarà, on se situarà i de quina forma assegurarà aquesta
Conselleria la igualtat d'accés a aquests serveis per a tots els
habitants de les illes, i de quina forma els habitants de les illes
menors tendran les mateixes oportunitats d'accedir a aquests
serveis que intenta dur a terme?

Una cosa més. M'agradaria saber de quina forma pensa
aconseguir que el Museu sigui una cosa viva. També
m'agradaria que fes arribar a aquest grup polític i per extensió
a tots els grups polítics, respecte del Conservatori de Música de
Menorca que vostè ha posat com a exemple, les reclamacions,
reivindicacions que li han arribat del Conservatori de Música de
Menorca de millores i ampliació, ens les faci arribar, perquè
vostè l'ha exposat com a exemple i crec que hi ha algunes
reclamacions en marxa.

També m'agradaria saber quin parer té aquesta Conselleria
davant la reivindicació d'ampliació del Conservatori de Música
als porxos d'alt, el Claustre del Carme on ara està ubicat, i si
durant aquesta legislatura es farà aquesta ampliació.

I també m'agradaria fer una observació, diu que l'ajuda a les
escoles municipals de música no és molt important. No ho és,
el coneixement que en tenc, que no és de totes, d'algunes, no sé
si serveixen d'exemple, no arriba a un 5%. I un 5% sobre els
pressuposts no sé si és una ajuda o és un compliment d'un
tràmit. Consider que és més un compliment de tràmit, per açò
li deman si té intenció aquesta Conselleria d'ampliar les ajudes
a les escoles municipals de música durant aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar, té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, ràpidament, tenc el
desig i la voluntat de contestar totes les seves preguntes, el
que passa és que ho hauré de fer ràpidament i dins aquests
deu minuts.

La primera pregunta es refereix a què pareix que Madrid
sempre té la culpa. No crec que jo hagi plorat molt, com es
diu vulgarment, he dit que els pactes em pareixien
insuficients, però em pareixen insuficients per part del PP
d'aquí, bé, per part del Partit Popular i per part del Partit
Socialista; per tant, també faig referència al que és la nostra
part ... Efectivament, una radicalitat política per part de la
Conselleria en el sentit que creem, importantíssim que
comptem amb les competències educatives ja per poder fer
política lingüística i per poder fer formació; i, per tant, això
em pareix radical políticament parlant.

Segona. Naturalment que estic d'acord amb la Sra. Rosa
Estaràs, com a Vice-presidenta d'aquest Govern en el qual
tenc l'honor d'estar, per tant absolutament d'acord. I crec, no
vull corregir perquè no ho he sentit, però el que ha volgut
dir, si no ho ha dit exactament la Sra. Vice-presidenta, és
que amb aquestes condicions actuals de dotació és
impensable que puguem rebre les competències.

Que encara se justifica la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, bé, Sr. Pascual, perdoni per la
referència, però ja ho veu, l'hem de justificar a cada punt, i
crec que és claríssim. Hi ha competències que,
efectivament, s'han transferit, però hi ha les potestats de
coordinació, de reglamentació i els centres culturals
esportius i educatius que són d'ordre de tot el territori, que
són centres balears i, per tant, tot això fa absolutament, al
meu entendre, imprescindible que hi hagi una coordinació
i una reglamentació per part de la Conselleria.

Universiada. Bé, el Govern balear participa a la
Universiada, no és el protagonista principal, crec que el
protagonista és Palma, és la ciutat, és l'Ajuntament; per tant,
qualsevol decisió o, sobretot, qualsevol declaració crec que
correspon més al Batle de Palma. Únicament li diré que el
Govern balear manté els seus compromisos, tant de
finançació com d'altres, i, per tant, va endavant, va endavant
sempre i quan els altres hi vagin, però crec que s'ha de fer
un esforç i ja decidit.

Museu de Menorca transferit. Miri no entraré en això
perquè és una qüestió de la Comissió Mixta, no som jo qui
determina quines són les qüestions o són les coses que s'han
de transferir, però li recordaré que som titulars, és el
Ministeri de Cultura i nosaltres som gestors. A partir d'aquí
jo no hi entraré perquè no em correspon determinar quines
qüestions o quins centres han de ser objecte de
transferències, sinó que per a això està la Comissió Mixta.
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Projecte museogràfic. Bé, no sé si sap que hem aconseguit
que el projecte museogràfic del Museu de Menorca el faci
íntegrament el Ministeri de Cultura i el pagui íntegrament el
Ministeri de Cultura; crec recordar que són 90 milions de
pessetes el que li ha costat. Home, si ho paga tot i si a més fa la
convocatòria i a més tenen uns experts crec que molt
importants, deixem una mica que ho facin, perquè si no és que
ho voldrem fer tot nosaltres sense pagar ni un duro.

Em diu a veure si la normalització lingüística, més o manco,
arribarà a l'Administració pública i a l'Administració perifèrica.
Nosaltres, l'objectiu que pretenem és que l'ús social de la
llengua catalana arribi a tot el territori i, per tant, sempre en
contacte amb els responsables de la Conselleria de Funció
Pública, anirem arribant a acords puntuals i suposin el que
suposin. No sé què suposaran aquests acords, però el que està
claríssim és que em pareix important que els nostres funcionaris
coneguin, tenguin un nivell de coneixement de la nostra
llengua, veurem on arribam; la meva opinió és que hem
d'arribar a acords i hi arribarem.

Coordinació amb els països de parla catalana. Evidentment,
hem tengut moltes reunions els consellers de Catalunya, de
València i de Balears per tractar de coordinar una sèrie
d'aspectes. Una de les coses, per dir-ho ràpidament, va ser
l'homologació de les titulacions. Bé, he de dir que nosaltres
vàrem signar aquest acord, vàrem publicar l'ordre corresponent
i que complirem; i el que demanam, naturalment, és que totes
les parts compleixin. Això és la nostra postura i això és el que
hem dit públicament i això és el que hem dit, fins i tot
formalment, als qui ho havíem de dir. Per tant, d'acord, crec que
hem d'anar endavant amb la coordinació; projectes prestigiosos
de la nostra llengua cap a Europa i, sobretot, els projectes de
cap aquí, que som nosaltres mateixos qui prestigiam la nostra
llengua.

Consells insulars. Evidentment, els consells insulars no
solament perquè tenen competències dins el seu territori
corresponent, sinó perquè és impensable fer una política
lingüística a les Illes Balears sense la presència activa dels
consells insulars. Per tant, seran presents al consell social i
seran presents en tot allò que suposi una decisió, sense nosaltres
pretendre substituir les seves competències però sí ajudant a fer
programacions conjuntes. El mateix dic dels ajuntaments, a
través de la federació.

Els diaris, mas-media, doncs ja hem dit que concretament,
home, no he tengut temps tampoc de definir i de determinar
puntualment totes les coses que es faran. El Director General de
Política Lingüística ja té un manual de procediment i, a més,
una programació feta i supòs que ens veurem més temps, esper,
esper que, a més d'avui, tenguem altres ocasions de parlar.

El mateix li dic dels ens locals, hem començat a entrar
en contacte amb ajuntaments però hi hem d'entrar amb tots;
veurem d'una manera pràctica les coses que podrem fer i
saben que els pressuposts són finits. Miri, la Conselleria de
Cultura, precisament, conjuntament amb la Universitat, va
fer una llei sobre topònims i, per tant, estar en vigor i, per
tant, crec que s'ha de fer respectar. Escolti, digui, i nosaltres
també mirarem, perquè la veritat és que s'han de complir les
lleis i per a això estan i existeixen.

Televisió. No correspon a aquesta Conselleria fer totes
aquestes coses que vostè ha dit; ara, respecte de la llengua
i de la cultura sí que hem fet gestions i fortes, el que passa
és que no li puc respondre, no em correspon.

Institut d'Estudis Balears. Bé, això de cap manera, és un
instrument nostre, de tot Balears, però no suposa, al
contrari, suposa que l'Institut d'Estudis Eivissencs, suposa
que l'Institut d'Estudis Menorquins, suposa que l'Obra
Cultural Balear, suposa que totes aquestes entitats de
prestigi estiguin presents, d'una manera concreta, en aquest
consell social i allà on faci falta per informar i assessor
sobre la política del Govern, per suposat, no en faltaria
d'altra. Per tant, Institut d'Estudis Menorquins, Institut
d'Estudis Eivissencs, entre d'altres, però no els he citat tots
perquè no tenc temps.

On estirà l'Escola Balear de l'Esport. Als Príncipes de
España potser, però això no lleva, Sr. Portella, que no es
puguin fer extensions a Menorca i a Eivissa per exemple, no
vull dir que es facin el primer any, però bé, no lleva que no
es puguin fer. I segona, no lleva que, a través dels consells
insulars, puguem fer una política d'ajudes perquè els
desplaçaments siguin més fàcils. No solament els consells
insulars, fa pocs dies hem signat un conveni amb Aviaco, i
ben aviat amb Iberia, perquè els nostres esportistes, a més
dels descomptes que tenen tots els ciutadans d'aquestes Illes
Balears amb els desplaçaments interinsulars, a més encara
tendran un 25% més. Vol dir que estam fent feina perquè els
viatges i els desplaçaments siguin cada vegada menys
onerosos.

El Museu de Menorca. Bé, el projecte museístic, crec
que ja li he respost. La infraestructura, em referia a la
infraestructura bàsica del Conservatori de Maó, evidentment
que sempre has d'anar endavant, m'imagin que ara, no
m'imagin, ho sé, que hi ha desitjos d'ampliar-ho, la dotació;
hi ha una sèrie de qüestions com és la sala d'actes que
s'hauria de ..., be, hi ha una sèrie de coses que procurarem
fer, i entre tots, tal vegada, el millorarem, però el que està
clar és que està en millors condicions al Claustre de Verge
del Carme que no el que tenim aquí.

I finalment, escoles de música. Em permet que d'això en
parlem quan expliquem aquí els pressuposts? D'acord.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?
Té un temps de cinc minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Seré molt breu, només per puntualitzar quatre qüestions,
sense entrar a valorar opinions. Quan vostè diu que necessita
que subsisteixi la Conselleria de Cultura per la qüestió que el
Govern balear es queda amb la potestat reglamentària, li he de
dir que amb la Llei de consells insulars és possible que la
potestat reglamentària també es traspassi als consells insulars
i que és una falta de voluntat política la descentralització
completa d'aquestes qüestions; no és per obligació, és per falta
de voluntat política en tot cas.

Quant al Museu de Menorca, li rallava de la transferència de
gestió, ja sé que el Museu de Menorca és propietat del
Ministeri; li rallava de la transferència, tant del museu com de
la biblioteca, de la gestió.

Quant al projecte museogràfic, no li he dit qui el paga o qui
no el paga, ja sé que el paguen a Madrid i que ahir, dia 4
d'octubre, el varen adjudicar. El que li dic és que hi ha moltes
opinions contràries al projecte que s'ha fet, perquè troben que
és dolen per a pròpia essència del museu, opinions contràries de
molta gent, especialistes, i només li he demanat a veure si la
Conselleria n'ha tengut notícies; i segon, què ha fet la
Conselleria per intentar reconduir el tema de quin tipus
d'instal•lació museogràfica s'ha adjudicat? Què ha fet? Si no ha
pogut res, ja està.

I supòs que en el futur, que ens vegem més, anirem
harmonitzant els dos llenguatges, amb la forma en què ha
respost em sembla que s'ha pensat que l'inquiria i, tal vegada és
per la meva novetat aquí, però no hi ha cap altre ànim que em
pugui aclarir aspectes concrets de la política que ha exposat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar, en torn de
contrarèplica, té la ..., no vol fer ús del torn de contrarèplica.
Molt bé, pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula
el diputat Sr. Damià Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. diputats, Sr. Conseller. Una
mica, sentint el Sr. Conseller exposar la seva explicació i
després d'haver llegit una sèrie de diaris de sessions d'anys
anteriors i també d'haver estat un seguidor habitual de la
política cultural d'aquesta Comunitat Autònoma des de fa
molts anys, tenc una mica la sensació que fa anys i anys i
més anys que estam parlant una mica de les mateixes coses,
tots plegats, per començar els governants; per tant, els
governants, sobretot del PP, que són els qui han governat
aquesta Comunitat Autònoma bàsicament, i em dóna la
sensació que hi ha espècie de bloqueig sobre la política
cultural a la qual moltes de les coses enunciades un any i un
altre any, una legislatura i una altra legislatura, continuen
estant gairebé intocades. Per això m'alegra que el Conseller
hagi anunciat, encara que no hagi precisat quin serà el seu
contingut ni la seva concreció, que a partir d'ara adoptarà
una actitud radical; interpret que serà una actitud
políticament enèrgica perquè aquest em pareix que ha estat
el primer gran problema que hi ha hagut en política cultura
en aquesta Comunitat Autònoma. Els responsables de
política cultural de la Conselleria de Cultura crec que no
han estat mai prou enèrgics per fer valer el pes de la cultura
dins el context global dels respectius governs del Partit
Popular, i tampoc no han estat mai enèrgics, em pareix, ja
dic que és una observació bàsicament feta des de fora, que
tampoc no han estat enèrgics a l'hora de plantejar les
legítimes reivindicacions d'aquest país nostre, per exemple
davant l'Estat, amb qüestions absolutament bàsiques per fer
política cultural, com són competències, recursos, grans
infraestructures.

En aquests moments podria fer un llarguíssim llistat de
qüestions pendents, que es troben pendents l'any 95, hi
estaren el 94 i probablement fa 8 i 12 anys estaven pendents
i, probablement, en els diaris de sessions ja hi consten com
a qüestions pendents. Aleshores, em pareix que una mica la
tàctica que s'ha seguit durant tots aquests anys és que
periòdicament els polítics de torn que governaven creaven
grans expectatives. En un moment determinat, fa molts
anys, va ser una espècie de gran congrés d'informació i de
comunicació gairebé continental que s'havia de fer a Palma
de Mallorca, si miràssim les hemeroteques probablement el
podríem datar; un altre moment va ser el model educatiu;
després el model educatiu sembla que va com a
desapareixent de la circulació pública i social del món
educatiu i polític d'aquestes illes; i a mi, el primer temor que
tenc en aquests moments és que després de tants anys en
què la Conselleria de Cultura i el Govern balear en ple ha
fet tant poca cosa per a la normalització lingüística en
aquest país nostre, tota aquesta expectativa aixecada
recentment, jo diria que a partir del discurs d'investidura del
Sr. Cristòfol Soler, respecte a la política lingüística i
respecte a la normalització lingüística, no sigui una cosa que
no pugui acabar de la mateixa manera que com han acabat
tantes coses anteriors. Evidentment això em pareixeria
extraordinàriament greu perquè crec que contribueix a
desacreditar la política, la política se suposa que ha de servir
per resoldre coses, per resoldre qüestions pendents i
problemes socials i problemes de la col•lectivitat i,
aleshores, em pareixeria greu que una vegada més
l'espectativa s'anàs desinflant, com si fos una espècie de
bombolla de sabó i, aleshores, per això m'ha preocupa un
poc ara que, per exemple, he trobat que hi ha molt poca
capacitat de concreció en el moment d'explicar què serà la
Direcció General de Política Lingüística, quin serà el seu
objectiu, quin serà el calendari de la seva realització? Vostè,
Sr. Conseller, en diverses ocasions ha parlat a la premsa de
26 mesures, una espècie de talismà que semblava que ja
estava absolutament concretat i regulat, ha d'interpretar que
aquestes 26 mesures podrien haver estat 22, 18 o 32 i que,
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més aviat, queden pendents de què el Consell Assessor de
Llengua Catalana, organisme que em pareix que pot ser prou
interessant, les vagi concretant i les vagi detallant; però no sé
fins a quin punt la Direcció General de Política Lingüística no
hauria de néixer ja amb un projecte polític a rera una mica més
precís i detallat.

D'altra banda i referent a la política lingüística, perquè deu
minuts passen aviat i, per tant, no em puc entretenir gaire, amb
referència a l'ensenyament, si no record malament fa
aproximadament uns cinc anys, entre la Conselleria d'Educació
i Cultura i el Ministeri d'Educació i Ciència es va firmar un
conveni de cooperació, a fi que fos possible que aquella
competència que té la Conselleria de Cultura d'ensenyament de
i en llengua catalana fos, per dir-ho d'alguna manera, executat
pel Ministeri d'Educació i Ciència; segons totes les meves
notícies, la veritat és que sembla que d'aquest conveni se n'ha
fet un desplegament molt escàs i se n'ha tret un rendiment molt
escàs i això, evidentment, no és gens ni mica bo, perquè si hi ha
una cosa que, i perdonau l'expressió, ja fa pudor de tant de
parlar-ne, precisament són les competències educatives que jo
record fa vuit o nou anys en un debat, amb representants de les
dues administracions implicades, ja donaven per fet que seria
qüestió de mesos que els traspassos de competències es
produirien i, aleshores, la veritat és que, supòs que n'és
conscient el Sr. Conseller, dins el món educatiu escolar més
aviat hi ha un escepticisme molt considerable respecte a la
possibilitat en un futur relativament pròxim, no estic parlant
d'aquí a quatre generacions, que ves a saber què passarà d'aquí
a quatre generacions, les competències aquestes arribin; i, a
més a més, fins i tot hi pot haver la sospita que un possible
canvi polític a nivell d'Estat espanyol, que s'està, per dir-ho
d'alguna manera, insinuant, en lloc d'afavorir-les en la mesura
que hi hauria un mateix polític a una Administració estatal i a
una Administració autonòmica, en lloc d'afavorir-les encara
pugui continuar dificultant-les, com ha passat en els anys
anteriors, perquè hi pot haver un model, jo diria d'Estat-Nació
a rera, que més aviat sigui molt gelós de transferir unes
competències tan importants com són les d'educació de cara a
articular una comunitat, per dir-ho d'alguna manera, amb
consciència de diferenciar de dins el conjunt de l'Estat.
Aleshores, aquesta és una cosa que em preocupa i, per tant, li
demanaria al Sr. Conseller que aquesta radicalitat que ha
promès, suposant que en un futur relativament pròxim hi
pogués haver un canvi de signe polític a nivell de Govern de
l'Estat, no se l'estalviàs, sinó que, en la mesura que se suposa
que serien els seus que governarien, l'incrementàs més, intentàs
evitar que passin aquestes coses que han passat no fa gaire
temps amb la qüestió, per exemple, de la reforma de l'Estatut
d'Autonomia, que al final, com ha passat històricament en
política, els mallorquins sempre quan van a Madrid, i quan dic
mallorquins aquí podria dir balears en general, sempre acaben
baixant-se els calçons. I, aleshores, evidentment, per aquest
camí difícilment arribarem en lloc.

Després hi ha una altra qüestió, que és la referència a la
normalització lingüística. Fa molts anys que en parlam de
normalització lingüística, i normalització lingüística no vol
dir res més que posar en marxa tots els mecanismes polítics
que permeten arribar a una situació de normalitat
lingüística. I, clar, el problema és que, no sé quants anys fa
que ja es va aprovar la Llei de normalització lingüística, em
sembla que nou ja, no, envers nou, aleshores clar, resulta
que em trob que visc en un país, les Illes Balears, en el qual
hi ha vint-i-quatre emissores de ràdio en castellà, cap en
català en una franja continuada de tot el dia; que hi ha sis o
set vegades més de televisió en castellà que en català; que
el 99% de pel•lícules es fan en castellà i l'1% en català; que
s'inauguren grans magatzems, molt recentment, que tenen
tota la seva retolació interior en castellà quan fins i tot a
València la tenen amb les dues llengües, en el País Basc la
tenen amb les dues llengües, no parlem ja a Catalunya, que
procuren retolar-hi tot amb la llengua del propi territori;
quan no tenim la premsa, no existeix premsa en llengua
catalana; i, aleshores, evidentment, em resulta molt difícil
creure-me res com no sigui que l'oferta de possibles
actuacions a impulsar ja vagi acompanyada de rendiments
observables i creïbles. I, a més a més, tampoc no puc
ignorar que crec que dins el Partit Popular, i m'agradaria que
deixàs de ser així molt aviat, encara continua havent-hi
determinats sectors que més aviat diria que no participen
d'aquest consens lingüístic que hauria de ser, estic d'acord
amb vostè, hauria de ser un consens col•lectiu a favor de
l'idioma del país, però malauradament encara no existeix. Li
podria dir que la setmana passada un representant d'un poble
d'aquesta illa del Partit Popular, que no té cap càrrec públic
però té un càrrec orgànic de partit, va enviar una carta al
batle del meu poble demanant-li que li enviàs la informació
en castellà per exemple, això va passar la setmana passada.

És a dir, són actituds que, evidentment, també el Partit
Popular n'ha de ser conscient que existeixen i que, per tant,
ha d'intentar solucionar-les en la mesura que pugui.

Una altra qüestió que m'agradaria parlar, evidentment se
suposa que avui és una espècie d'aperitiu de totes les coses
que probablement anirem parlant i comentant al llarg de la
legislatura, és que he trobat que ha faltat una referència a la
seva intervenció sobre una qüestió que per a mi és molt
important, que són les relacions interculturals entre les illes
d'aquest país nostre. Les illes del nostre país que formen
part d'una mateixa unitat administrativa, política, jurídica,
encara que molt descentralitzada, afortunadament, són
gairebé inexistents, són gairebé inexistents en termes
culturals i això em pareix molt lamentable. Per tant, crec
que la Conselleria de Cultura que, evidentment, ha transferit
competències, se'n queda dues d'importants de
competències que, com a mínim, les ha d'impulsar, les ha de
dotar pressupostàriament i ha d'estimular els consells
insulars respectius que les practiquin; i aquestes dues
funcions per a mi importants són, primer, fomentar les
relacions interculturals entre les illes; als pressuposts hi ha
d'haver una partida destinada a què grups de teatre d'un lloc
vagin a l'altre; que grups musicals d'un lloc vagin a l'altra
illa; poder comprar els llibres que es publiquen a Menorca
i a Eivissa a una llibreria de Palma no és gens fàcil, vos ho
puc assegurar, no parlem ja de publicacions periòdiques. I
també una altra tasca important que ha d'assumir la
Conselleria de Cultura evidentment, em pareix, és projectar
la cultura de les Illes Balears i, evidentment, la cultura de
cadascuna de les illes, cap a l'exterior; i, evidentment, quan
la projecta cap a l'exterior la pot projectar arreu del món,
evidentment, no seré jo que m'hi oposi, crec que el
nacionalisme cultural d'aquestes illes amb el qual em sent
identificat des de fa molts anys ha estat capaç de combinar
i fer compaginables el nacionalisme cultural amb el
cosmopolitisme o universalisme cultural, això està
perfectament argumentat, teoritzat i practicat pels nostres
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millors intel•lectuals i escriptors, però la projecció,
evidentment, de la cultura de les Balears sobretot ha d'anar,
prioritàriament, destinada als dos espais lingüístics i culturals
equivalents al nostre o coincidents amb el nostre, en els quals
hi ha un mercat, fins i tot per als nostres productes culturals;
perquè clar, quan deman que es promocioni la nostra cultura, la
cultura que es fa a les Balears, cap a Catalunya i el País
Valencià no només estic pensant en termes, diríem,
estrictament de coneixement cultural, també estic pensant en
termes de mercat cultural. És evident que el mercat de les Illes
Balears és un mercat limitat i el nombre d'usuaris potencials
que existeix a Catalunya i al País Valencià evidentment
incrementa les possibilitats que els nostres productes culturals
tenguessin més sortida econòmica.

Una altra qüestió ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, perdoni. Li he de recordar que té el seu temps
exhaurit, acabi el més aviat possible.

EL SR. PONS I PONS:

Un minutet més, dues qüestions més idò. Una qüestió que
també m'ha sorprès una mica és que així com vostè fa quatre
anys, fa quatre anys no, fa un any, perdó, va anunciar que
durant aquest període d'octubre de l'any passat, se suposa el
primer mig any d'enguany, impulsaria una sèrie d'iniciatives
legislatives, concretament va esmentar la llei de l'esport, llei
d'arxius, museus i biblioteques i llei de patrimoni cultural; la
llei de l'esport sí que va ser aprovada, però la llei de patrimoni
i d'arxius, biblioteques i museus ha desaparegut, sembla, el Sr.
Conseller en cap moment no ho ha esmentat, em preocuparia
una possible voluntat de sequera legislativa en aquest aspecte
perquè particularment crec que fa molta falta perquè el nostre
sistema de patrimoni necessita un ajustament a la realitat de les
Illes Balears a partir de la Llei de patrimoni marc estatal; és
d'urgència absoluta si es vol articular una política de patrimoni
mínimament coherent i eficaç; i també crec que és molt
necessària i, precisament, a causa que s'han produït les
transferències és més necessari encara, que el sistema de
museus, arxius i biblioteques quedi articulat amb els nivells que
correspongui establint les responsabilitats i els drets de
cadascun d'aquests nivells.

I la darrera cosa de totes, i ja acabaré Sr. Presidenta, seria un
petit comentari a les transferències de les competències de
cultura als consells insulars. Vostè m'ha dit personalment i el
crec, però també he de creure les meves dades ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, ho sent, però és que té el temps totalment
exhaurit i ja passa de molt, i pens que, per respecte als
portaveus dels altres grups podríem acabar aquí.

EL SR. PONS I PONS:

Trenta segons més, Sra. Presidenta. Ahir mateix vaig
anar a Manacor a fer una presentació de la memòria
d'activitats de la Torre de Ses Puntes i em varen parlar que
també el Govern balear havia donat tres milions i mig l'any
passat i que se suposa que ara els ha d'assumir el Consell
Insular de Mallorca. Per tot surten tres milions, dos milions,
un milió i mig que el Govern balear suposadament tenia
compromesos amb una entitat cultural o amb l'altra i, la
veritat, som incapaç de trobar-los als pressuposts del
Consell Insular de Mallorca; no sé si és que s'han tornat
invisibles o que necessit canviar de diotries, però em resulta
absolutament impossible, Sr. Conseller, trobar-los.

Moltes gràcies, i perdoni, Sra. Presidenta, que m'hagi
excedit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per contestar, té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, permeti que
comenci per dir que, efectivament, vostè, com a persona,
com a professor, conegut dins aquestes illes, vertaderament,
qualsevol plantejament que faci, vostè i d'altres, en matèria
de llengua i de cultura, doncs, ha de ser no solament molt
escoltat, que això s'ha de fer per a tothom, sinó que, a més,
és molt creïble. Crec, a més, que aquestes consideracions
seves de cap a la història i de cap a plantejar seriosament la
filosofia de la cultura, crec que són reminiscències fortes i
directes des de la docència, crec que són, perdoni la
valoració, que tal vegada dirà, que és molt bo i, sobretot,
quedarà molt bé quan a mesura que vostè governi dins el
Consell Insular de Mallorca ara, veurà aquesta contractació
dins el que és la gestió i l'execució i el que són aquests
plantejaments, i també a través de la vida parlamentària; que
de vegades un ha de saber esperar, ha de tenir una certa
paciència, però no ha d'abdicar dels seus plantejaments. De
totes maneres, en funció d'aquesta història aniré més al
present que no a la història, i per a això estic aquí, per
explicar la política que farà a partir d'ara, durant aquest any
i dins aquests quatre anys, el Govern. I, permeti que li digui
amb llenguatge planer, com vostè de vegades empra, que
estén el paraigua abans que plogui; perquè, efectivament, ha
fet una sèrie de cauteles, ha fet una sèrie de precaucions i ha
expressat un cert pessimisme en què es pugui acomplir el
que estam dient. Miri, faci un esforç, no de credibilitat, que
això són articles de fe, això és dogmatisme, però sí de què
el que nosaltres plantejam volem dur-ho a la pràctica i que
els fets siguin els que determinin si això és així o no, però
no faci premonicions perquè necessitam il•lusió, necessitam
il•lusió entre tots i, de vegades, no solament és una qüestió
històrica, sinó que és una qüestió de present i de futur.
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Fet això, li diré que, efectivament, crec que la història diu el
que ha dir, però en temes d'infraestructures, per dir-li
concretament, amb uns pressuposts finits que, efectivament, són
insuficients en cultura, sempre ho han estat, nosaltres hem fet
una política de façanes, hem fet una política de pistes
poliesportives, hem fet una política de museus, oberts tots, mai
no havia passat, que realment es veu; vull dir que no tot és
negatiu, crec que la història també dóna indicadors positius.

Però anem no a aquesta visió, sinó a concretar el que vostè
ha dit. Miri, em diu que falta concreció, que no he expressat els
punts, les 26 mesures màgiques, no hi ha res màgic, vostè ho
sap, no hi ha res màgic, simplement hi ha una planificació.
Miri, li assegur que, efectivament, existeix una programació
concreta, puntualíssima, que la Direcció General de Política
Lingüística té els recursos, té el programa, tot concretat, i que
si no ho he llegit tot és perquè el temps m'era molt curt, però
que està a disposició. No hi ha cap problema, estam ja en
funcions, estam fent feina, hi ha qüestions puntualíssimes,
accions concretes derivades del que és aquesta política
lingüística, que anirem tractant i concretant en aquest Parlament
a través del control que es fa durant tot l'any. Però que no dubti
que hi ha aquestes mesures concretes, que no són màgiques,
que no són en absolut màgiques, però sí que afecten als mas-
media, mitjans de comunicació, afecten als ajuntaments,
afecten a les associacions culturals, afecten al carrer, als
comerços per exemple; hem arribat, ja hem tengut diversos
contactes, reunions fortes amb aquesta empresa que vostè cita
m'imagin, i crec que podrem anar dins una normalització
lingüística correcta; hem de tenir paciència però ja hi hem
connectat. Vull dir que són coses molt concretes, que vostè
veurà, que no he tengut temps d'expressar amb aquesta
concreció que vostè em reclama.

Hi ha un projecte polític detallat i concretat. Efectivament,
es va signar un conveni de cooperació general entre el Ministeri
d'Educació i Ciència i nosaltres, evidentment, dir que per a
nosaltres ha estat insuficient, els efectes que ha tengut haurien
d'haver estat molt més amples. No plor, sinó que la culpa
segurament, si hi ha culpa, és del Ministeri d'Educació i Ciència
i és de la Conselleria de Cultura; per tant, accept la meva part
corresponent. De totes maneres, seria injust dir que aquest
conveni de cooperació general no ha fet res, perquè,
efectivament, ha fet. En definitiva, l'accés del professorat als
centres bilingües, que dèiem i que feien ensenyament en català,
s'ha pogut, tant a primària com a secundària, sobretot a
primària, s'ha pogut anar endavant gràcies a aquest conveni de
cooperació. Hi ha hagut també un consens amb les titulacions,
això també és important; i també amb els cursos de formació,
tal volta no amb altres coses, però, efectivament, no seria just
que es digués que aquest conveni de cooperació ha estat
totalment negatiu, sinó que ha estat insuficient, al meu
entendre, en la seva execució, però no negatiu.

En infraestructura, mirin, la veritat és que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears està en una posició
absolutament clara per exigir i per fer aquesta política dura
de negociacions per a les transferències d'educació, perquè
la història no se perllongui, perquè el que ha estat una
qüestió, un procés llarguíssim, i em permeti que hagi estat
present d'una manera més directa dins aquest procés, que no
ha estat gens agradable, s'acceleri al màxim. Però miri,
estam en aquestes condicions perquè durant aquest temps
nosaltres, encara que no tenguéssim competències, hem fet
inversions importants. Les pistes poliesportives són fruit
d'un conveni entre el Ministeri d'Educació i Ciència, amb un
30%, els ajuntaments i nosaltres també amb un 30%; això
ha fet que fessin una inversió des de l'Estat central, des del
Govern central, perquè nosaltres també l'hem feta, sense
competències però l'hem feta. Dins la Universitat, nosaltres
hem fet l'Escola d'Hosteleria, l'Escola de Turisme, la
Residència Universitària, i tot això ens ha costat molts
doblers. Per tant, estam en condicions també de dir, senyors,
nosaltres hem donat exemple, hem fet inversions sense
competències, per favor, negociem, però negociem d'una
forma realista i amb bona voluntat.

Hi ha un cert escepticisme per part seva quant a les
competències. Bé, si hagués de fer un escolt a la història
també ho hauria de ser una mica escèptic, però no ho vull
ser, no ho vull ser, em neg a ser escèptic, em neg a caure en
la desil•lusió, vull estar ple d'il•lusió i que és possible amb
aquesta força, entre tots, aconseguir les competències
educatives. I per a això anam, i per a això estirem amb tota
la força del món.

Crec que la nostra societat no és uniforme, és plural,
gràcies a Deu, sortosament, però és que, a més, hi ha
actituds distintes en temes de cultura, en temes de llengua,
etc., les actituds no són uniformes, sinó que hi ha distintes
actituds; i crec que amb la qüestió lingüística, efectivament,
dins la nostra societat crec que hi ha actituds distintes, n'hi
ha que voldrien anar més poc a poc, d'altres més aviat,
alguns que consideren que no és bona aquesta política
lingüística, que no s'hauria de fer res, que aquí això del
català no és català, és una altra cosa; i hi ha discussió i hi ha
actituds diferents, i n'hi ha dins la societat i, per tant, n'hi ha
també dins els grups polítics. Però segueixo dient que el que
fa falta són dues coses: primera qüestió, pedagogia,
informació, anar informant, clarificant les coses, i això és
bo, que tothom expressi els seus problemes, els seus dubtes,
perquè els puguem explicar, perquè els puguem informar, i
aquesta actitud de pedagogia, d'informació, crec que és molt
més bona que no la confrontació i la imposició. I amb això
estam i de vegades jo mateix em pos una mica vermell de
cara quan hi ha algunes persones que plantegen coses que
crec que no són de rigor ja; però bé, s'ha d'explicar i s'ha
d'explicar a la gent, perquè aquestes actituds de cada vegada
estiguin més apropades, més aproximades i puguem fer una
política no de grups, no de partits, sinó de tot el col•lectiu,
de tota la societat. Em cregui que hem de fer un esforç amb
això, i l'estam fent.
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Relacions interculturals. Miri, crec que és una proposta,
l'entenc com a proposta, i a més molt seriosa i crec que amb un
fons extraordinari. És a dir, vostè, efectivament, voldria
incrementar, per no dir, no iniciar perquè tampoc no és això, hi
ha aquestes relacions, però no suficients. Aleshores, crec que la
Conselleria de Cultura podria tenir aquest paper d'entre tots,
entre els consells insulars, respectant les seves competències
dins el seu propi territori, respectant escrupolosament diria jo
les competències dels consells insulars, de tenir una plataforma,
de tenir un punt de convergència on la Conselleria de Cultura
podria jugar un paper important de coordinació, de
convergència entre diferents projectes que es poden plantejar
per a totes les illes i amb una participació directa i concreta dels
diferents consells insulars. Estic disposat a considerar-ho i a
plantejar-ho perquè els diferents consells insulars, doncs,
expressin concretament quin seria el procediment i quins serien
els objectius. Però crec, en principi, que està molt bé que es
puguin potenciar aquestes relacions interculturals, tot el que
sigui incrementar aquestes relacions és fer un país més obert i
més sòlid. Per tant, es tendrà molt en compte el que diu.

Aquesta projecció cap a l'exterior, és el que estic dient. Crec
que el prestigi de la nostra llengua i de la nostra cultura, en
definitiva, ve donat pel que feim aquí, el que feim aquesta
societat, no podem substituir la societat, la societat és la que fa
la cultura. Però, en definitiva, crec que hem d'afavorir al
màxim, a través de les oficines de turisme, dic per no crear més
coses que tenim, a través de les oficines també de projecció
externa que té la Generalitat de Catalunya, que tenen altres
països de parla catalana, crec que ho hem d'aprofitar al màxim
per preservar el prestigi, la unitat i també la projecció cap a
Europa, no solament de la llengua, sinó també de la cultura.
Farem coses concretes, procurarem anar endavant conjuntament
amb altres comunitats autònomes.

La Llei d'esport, la llei de patrimoni, bé, la veritat és que
anam fent tot el que diem. El que tenc és una qüestió, no de
consciència, però de consciència política, perquè la llei de
l'I+D, per exemple, doncs fa un parell d'anys que estam parlant
de la llei d'I+D. Crec que ja hem depassat el moment de dur-la
a terme. Hi ha hagut una sèrie de qüestions, crec que és
important davant el tercer pla nacional de l'I+D que ara es faci
i es farà. La Llei de l'esport està feta, vostè mateix ho ha dit, la
vàrem anunciar i la tenim feta. I ara el que he anunciat és que
com a política pròpia de la Conselleria es tractarà de
desenvolupar concretament aquesta Llei de l'esport, a través de
les federacions, a través de multiassociacions esportives, a
través de l'Escola balear de l'esport.

La llei de patrimoni. Efectivament, vostè sap que per
iniciativa, crec recordar, d'un parlamentari d'aquesta
Cambra, es va dur a comissió i no es va dur a Ple, pens,
perquè primera, aquesta iniciativa va ser molt analitzada i
contrastada pel propi Govern, per la Conselleria de Cultura
i, pràcticament vàrem fer una llei nova; però, al darrer
moment, ja no es va poder tractar en Ple, va acabar la
legislatura, està en comissió, crec recordar, i el que sí crec
que és necessari, i això és una iniciativa que va prendre el
grup parlamentari nostre, és tornar a plantejar aquesta llei
però amb una adaptació més clara al que és la realitat dels
consells insulars, perquè tenen unes competències en gestió
que no tenien.

I crec que més o manco, permeti'm, és el final, em diu:
vaig anar a la Torre de Sa Punta, a Manacor, i que, com
sempre, tres milions de pessetes. Miri, quan vaig començar
de conseller, quan vaig prendre possessió del meu càrrec, tot
eren tres milions que havia compromès l'anterior, això és
inevitable; i a vostè li diuen que jo havia compromès tres
milions, tal vegada és ver i tal vegada no, però això és el
que sol passar. Ara, de totes maneres vostè té un pressupost,
vostè s'ha transferit unes partides concretes i vostè és
responsable de la gestió d'aquestes partides; i supòs que farà
bon ús d'aquestes partides, sabrà gestionar-les bé i sabrà
atendre els compromisos anteriors, sempre i quan els vegi
de justícia.

Res més, gràcies Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Pons, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

D'alguna manera ha qualificat la meva intervenció
d'escèptica i de poc il•lusionada i totes aquestes coses. Li
assegur que d'escèptic i de poc il•lusionat en tenc poca cosa,
el que passa que, clar, som una persona que fa cas a la
documentació que existeix i, evidentment, als antecedents
de cada opinió quan es formula; i, per tant, em reiter que la
meva valoració de les bones intencions que periòdicament
s'escampen als quatre vents realment s'ha de tenir respecte
d'elles una actitud de vigilància perquè, molt probablement,
poden quedar en no res, com ha passat tantes vegades. Ara
bé, la qüestió de les actituds, en realitat, poca importància
si són particulars meves, el problema és saber què passa
amb una societat que al cas concret de la societat de
Mallorca, jo diria societat de les Illes Balears, va arribar a
un moment històric de canvi democràtic i d'inici dels
processos autonòmics i d'inici dels processos de recuperació
de la llengua i de la cultura i de la identitat pròpies, amb un
estat de normalitat, jo li diria nacional, molt fort que feia
que fos molt poc conscient sobre tot això. En un període de
temps relativament breu, diria que com a mínim sectors,
qualitativament com a mínim, importants es varen apuntar
a tot aquest projecte i, aleshores, crec que el problema que
hi ha hagut és que des de les institucions polítiques en lloc
d'intentar donar força a aquest impuls col•lectiu que, de
cada vegada, interpret, ha anat sent més compartit i la
manifestació de fa un parell de mesos va demostrar-ho, que
ja no som quatre rates que defensen aquestes coses en
aquesta societat nostra, les institucions polítiques més aviat
sempre han tendit a adoptar unes certes posicions de
bloqueig davant aquells impulsos que més capdavanters
podien ser socialment.
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I, aleshores, clar, una societat desmotivada, desmobilitzada,
no és gens bo per a un procés de transformació de la societat.
I clar, la qüestió lingüística i la qüestió de la recuperació de la
identitat cultural és un procés de transformació de la societat,
no és una cosa de pur maquillatge. Realment, avançar cap a la
normalització lingüística, avançar cap a la recuperació de la
pròpia cultura implica a la força canvis socials profunds; i,
evidentment, seria perillosíssim que des de la Conselleria de
Cultura, des de les institucions públiques en general, en lloc
d'intentar injectar energia en aquests motors de canvi que vénen
donats per a això, se'ls infiltràs en el dipòsit aigua i, sobretot, de
vegades fins i tot jo diria aigua amb sal, amb la qual cosa poc
favor faríem a aquest moviment; perquè, si no s'enten en termes
de canvi, repetesc, social profund, probablement no hi ha
processos de normalització lingüística possibles. Tothom dins
un procés de normalització lingüística que vagi de veritat, fins
i tot ha de canviar una mica els seus hàbits personals, els seus
hàbits de consumidor de productes culturals; si cada ciutadà no
fa això en particular difícilment el procés de normalització
lingüística avançarà, però les institucions tenen uns deures
d'exemplaritat molt superiors a cada ciutadà en particular. I
repetesc, i m'agradaria que les coses canviassin, perquè
evidentment crec que el futur l'han de fer la immensa majoria
de ciutadans d'aquestes illes, no determinats grups ideològics i
polítics, però, evidentment, les han de fer amb els mateixos
termes que es fan als països normals, creant grans consensos
socials sobre qüestions bàsiques. A un país lingüísticament i
culturalment normalitzat ningú no discuteix les coses que es
discuteixen en aquest país. Per tant, s'han d'analitzar com a
producte de la anormalitat i no se'ls ha de donar més carta de
naturalesa que la que en realitat tenen.

Simplement, per tant, res d'escepticisme, però sí una dosi
considerable, no sé si diria de prudència o de sentit comú, a
l'hora de sentir enunciats de les institucions perquè fa massa
anys que en sent, i la veritat és que concrecions d'aquests
enunciats i aquestes bones intencions no amb massa freqüència,
jo particularment com a ciutadà i crec que molts d'altres els he
pogut percebre. Per tant, està molt bé que totes aquestes
iniciatives tirin endavant, però el que m'agradaria, Sr.
Conseller, és que d'aquí a un any i d'aquí a dos, tres o quatre
mesos vostè pogués anar anunciant a la Cambra, a aquesta
comissió i a la premsa que aquelles coses que eren projectes ja
resulta que són realitzacions i que als mas-media ja ens en
trobam un parell amb la llengua d'aquest país i que parlen
d'aquest país fonamentalment, i així tot endavant; perquè, si no,
el descrèdit de les paraules dels polítics i el descrèdit del paper
de les institucions, evidentment, pot anar agreujant-se
progressivament, i ja basta el tocades que estan moltes de les
institucions i molts dels polítics.

Moltes gràcies, Sr. Conseller, i moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. D'una manera molt breu, esper,
Sr. Pons, que d'aquí a poc temps pugui suprimir la Direcció
General de Política Lingüística, esper que sigui aviat,
perquè voldrà dir que ja no farà falta, això en primer lloc. I
segona, li desig, em sap molt de greu pel Sr. Pons, però ...

EL SR. PONS I PONS:

Li queden molts d'anys de feina, que no se preocupi.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

... I segona qüestió, li desig el mateix entusiasme i la
mateixa bona sort en la seva gestió que farà al Consell
Insular de Mallorca. Moltes gràcies.

EL SR. PONS I PONS:

La necessitaré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Andreu Crespí.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, comprenc que aquesta ja és una hora intempestiva i els
temes que s'han tocat són molts i per tant deman excuses als
diputats de les altres illes si per la meva culpa perden l'avió.

Sr. Rotger, vostè i jo em pareix que hem jugat a tennis a
quasi tots els camps possibles, hem jugat a dobles en el mateix
camp, i avui ens estrenam a un camp d'una matèria
desconeguda entre vostè i jo. Esper que el partit es desenvolupi
amb tota normalitat.

He de reconèixer que aquesta intervenció seva, com la dels
altres consellers avui, ha estat una voluntat política del
President de la Comunitat que ha volgut a l'inici de la
legislatura fer aquest esforç dels consellers i nostre per, de
qualque manera, tenir una visió global de quina ha de ser la
política general del conjunt del Govern. I això és d'agrair com
a voluntat política, no és d'agrair com una cosa tècnica, perquè
tots som conscients que aquí s'han tocat molts temes però no
hem profunditzat en cap. Per tant, li demanaria que o vostè
mateix o per iniciativa dels grups parlamentaris s'organitzassin
les seves presències o dels seus directors generals per a ja
concretar molts de temes dels quals només en passaré un llistat,
sense tampoc demanar-li excessives concrecions a les
respostes, perquè entenc que no pot ser.

La seva intervenció diria que ho ha tocat quasi tot i si
l'hagués de qualificar, ja que estam a una comissió de cultura,
com un concert, ha tengut una nota discordant i quan ha fet el
bis ha tornat a fer la mateixa discordant, i crec que aquest és un
tema que en benefici dels ciutadans d'aquesta Comunitat
hauríem de deixar de dir-lo perquè els desorientam. En efecte,
les transferències en matèria d'educació no universitària, la
universitària ja està concretada, falta que sigui efectiva; en
matèria no universitària els termes legals o quan es produiran
estan establerts per una voluntat entre el Partit Popular, el Partit
Socialista i el Govern, i crec que no n'hem de parlar d'això.
Hem de ser, sobretot vostè que representa un govern suportat
pel Partit Popular i jo que pertany a un grup socialista, hem de
ser lleials a aquest pacte i no intentar confondre de què sí però
no, o que no però sí. Aquest és un pacte que amb totes les
conseqüències varen firmar els dos partits i que, per tant,
responia, sobretot en el cas d'educació, a uns condicionants
tècnics molt importants, el fet que hi hagués una reforma
educativa dissimulada al procés de transferències implicava que
això s'havia de produir a un moment donat. Moment que s'ha
anat movent una mica al llarg del temps a causa també dels
moviments de calendari pactats a la conferència de consellers
d'educació, competències i el Ministeri d'Educació que,
tècnicament, han anat ajustant el calendari a les possibilitats del
propi professorat i de les gestions de les diferents
administracions educatives.

Per tant, crec que aquest és un tema tancat; queda clar quan
es produiran les transferències, quan s'iniciaran les
negociacions; i llavors, evidentment, queda una cosa molt
important i és el tema de la dotació d'aquestes
competències. Vull dir que el Grup Socialista d'aquest
Parlament no serà mai un obstacle perquè tot allò que
vengui a aquesta Comunitat vengui ben dotat, amb això hi
pot comptar des d'aquest moment. Ara bé, també és cert que
no ens prestarem a un joc on el fet de discutir una dotació
determinada pugui ser una rèmora per produir-se aquestes
transferències. Només li posaré un exemple en matèria
universitària; en matèria universitària s'han produït ja
moltes transferències de diverses universitats a comunitats
autònomes amb colors polítics diferents. Vol dir que quan
una cosa és possible a una altra banda un es pregunta per
què justament no és possible aquí. És cert que cada
universitat és un món diferent; hi ha universitats velles amb
moltes goteres i universitats noves que els manquen
dotacions. Establir un criteri uniforme és molt complex,
però trob que no només hem de concretar quines són les
necessitats universitàries en aquest moment, és a dir, per
impartir allò que avui s'imparteix, aquells compromisos que
es puguin haver assumit i que no han estat complerts hi han
d'estar inclosos, i una altra cosa és el futur d'una universitat
jove com la nostra, o d'altres comunitats, que crec que més
que un tema de la llei de transferències és un tema de la
futura llei de finançació i de fons de compensació que es
puguin establir perquè aquestes situacions totalment
incomparables es puguin resoldre dins el marc d'una
conferència de consellers i Ministeri d'Educació en el futur.
Per tant, crec que hem de ser, diria generosos i rigorosos
amb aquesta transferència i que vengui aquí aviat, i la
Comunitat Autònoma pugui legislar en matèria
universitària, encara que sabem que la Universitat té unes
competències, una autonomia, però crec que la planificació
és un element molt important del Govern d'aquesta
Comunitat que no ha de deixar de ma.

En aquest tema voldria incidir una mica en algunes coses
que em preocupen d'aquesta universitat nostra, i és, per
exemple, el fet que es crea una Escola de Turisme; una
Escola de Turisme que depèn d'una conselleria de turisme
i d'un consell i la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
no hi tengui aquí un pes primordial. És a dir, crec que tot
allò que és educació, Sr. Rotger li donaré suport sempre en
aquest tema, ha de dependre de la Conselleria d'Educació.
Si tothom fa educació al final no educam a ningú i ens passa
el que ens passa. El Govern central, l'Administració central
també ha comès aquests errors i els ha mantengut
històricament, per una història que no analitzarem, però que
tots els ministeris feien cosetes d'educació i això, nosaltres
que som una comunitat petita, hauríem de tractar d'evitar-
ho.



22 CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS / Núm. 2 / 5 d'octubre del 1995

Bé, el fet que la conselleria no tengui competències
educatives no vol dir que tengui prohibit fer coses educatives,
són dos temes diferents. Per exemple, els consells insulars no
tenen competències educatives i no obstant fan una participació
econòmica molt important, sobretot el de Menorca, en matèria
d'educació d'adults. Per una voluntat política del Consell Insular
de Menorca, perquè així ho ha cregut, hi ha ajuntaments que,
sense tenir competències en matèria d'educació, fan inversions
importants en matèria d'educació d'adults, i crec que el Govern
d'aquesta Comunitat hi hauria de participar d'una manera més
activa amb recursos propis. No oblidem que si volem més
educació en aquesta Comunitat haurà de ser perquè, amb
l'autonomia pressupostària que té aquest Govern, naturalment,
destina més fons dels que hauria destinat un govern central
hipotètic, si no, no ho millorarem. Per tant, amb la
independència pressupostària que tendrà aquest Govern,
esperam que s'augmentin aquestes dotacions econòmiques.

També és cert que en educació infantil tenim competències
una mica tots, parl d'educació infantil primer cicle, nins
inferiors a tres anys; i aquí també intervenen altres conselleries
del Govern, com la Conselleria de Sanitat, i crec que totes
aquestes competències, fins i tot el finançament o l'ajuda
financera als ajuntaments que tenen escoles infantils, hauria de
sortir des del Govern d'aquesta Comunitat.

Quant al Conservatori, bé, és una cosa que esperam tots
molt. Crec que la cosa està avançada; ja hi ha un solar destinat
per l'Ajuntament de Palma per a aquesta construcció i esperem
que ràpidament els nostres alumnes, els nostres futurs músics
professionals, perquè hem d'entendre que el Conservatori és un
conservatori professional, puguin tenir unes instal•lacions
adequades.

Quant a les situacions dels d'Eivissa i de Menorca, que aquí
crec que se'ls ha dit conservatoris i no ho són, no ho són perquè
no tenen la personalitat jurídica de centres autònoms, s'hauria
de caminar, crec que ja ha passat prou temps perquè tenguin
aquesta figura d'extensió, una mica diria al marge de la
legislació, la legislació no contempla extensions; per tant, crec
que la Conselleria el que ha de fer és crear-los com a
conservatoris de ple dret i amb les dotacions que preveu la
Logse en aquest tema. Sé que és un tema costós, sé que és un
tema gros, però crec que Eivissa i Menorca, amb la
col•laboració dels consells insulars, podrien tenir les
institucions d'educació musical que es mereixen.

Escoles de música, crec que hi hem de treballar tots
fomentant l'educació musical dels nostres alumnes; l'escola
ordinària ha incorporat la música als seus plans d'estudis, però
aquells al•lots que antigament anaven al conservatori d'una
manera inadequada, no per ser professional, sinó per aprendre
a tocar un instrument, necessiten d'aquestes escoles que avui en
dia recauen damunt els pressuposts municipals i hauríem de
cercar més col•laboració, no només de la Conselleria, sinó
també de l'Estat central.

Sobre el tema d'exempcions que ha sortit aquí un moment,
ja li dic que presentarem nosaltres una proposició de llei la
setmana que ve, de modificació de la Llei de normalització
lingüística perquè creiem que aquesta matèria ja s'ha de
regular d'una altra manera. L'entrada en vigor de la Logse
permet a l'educació obligatòria no eximir ningú de res, sinó
fer-los adaptacions curriculars. Crec que aquests alumnes
que provenen d'altres comunitats aquí es poden inserir
perfectament en el curs que correspon a la seva edat i el
centre escolar té l'obligació d'adaptar l'ensenyament a les
seves capacitats d'aprenentatge i als seus ritmes i, per tant,
això deixaria, com ho han fet altres comunitats, com ha fet
Catalunya, deixaria sense efecte aquest tema de les
exempcions, que crec que l'hem de moure. El deixaríem,
naturalment, igual perquè els alumnes del batxiller superior
que només té dos anys al nou sistema, però normalitzaríem
aquesta situació, que crec que això és bo.

Sobre educació crec que ho he tocat, sobre investigació
tocaria, molt ràpidament, la Llei d'I+D. Sort que l'any 89
crec que ja surt als papers parlamentaris, bé, sis anys
després crec que és una bona mesura i crec que ens en
podem felicitar.

El Consell Balear de la Ciència no es va reunir la
primera versió, hi va haver un canvi de composició i, segons
les meves notícies, no s'ha constituït. Crec que això s'hauria
de reactivar, sobretot tenint en compte que la competència
universitària ve i, per tant, universitat-ciència crec que són
dos elements molt lligats o, almanco, no hi ha ciència quasi
sense universitat i poca universitat faríem si no hi hagués
ciència.

Consell General de la Ciència, voldríem saber, i aprofit
aquí per fer-li una pregunta que esper que em contesti en
qualsevol moment: quines iniciatives d'aquesta Comunitat
s'han duit al Consell General de la Ciència, en el qual em
pareix que hi està representat o n'és membre el Director
General d'Educació com a representant de la Comunitat
Autònoma?

Cultura. Insistiria en la llei de patrimoni. És convenient
que això es faci ràpidament perquè, al marge d'aquestes
competències transferides, crec que és necessària aquesta
labor de coordinació de la Conselleria que crec que ha
d'existir; i li torn a insistir, crec que ha d'existir una
conselleria de cultura, encara que les transferències siguin
ja moltes als consells insulars, però és necessari que
existeixi aquesta feina de coordinació, no només pel que ha
dit el meu company del Grup Nacionalista, sinó per altres
temes que surten de poca envergadura però que demostren
la necessitat d'un ens suprainsular per fer això. Per exemple,
enguany tenc entès que no hi ha hagut presència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'Iber; per què?
Perquè en haver-hi transferències ningú se n'ha cuidat d'anar
a aquesta exposició, mentre que sempre hi havíem estat
representats, enguany Balears ha callat. Crec que això és
una llàstima, Sr. Conseller li deman que exerceixi més
competències en matèria de cultura, perquè entenc que un
liberalisme exagerat en matèria política deixa la societat
desarmada i, sobretot, als més dèbils sempre els deixa
desarmats.

Política de museus. Esperam que aquests museus que
queden de competència ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Crespí, li preg que vagi acabant.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Vaig acabant ràpidament. Museus, els que queden de
competència, Museu de Muro, que funcionin bé. Crec que és
necessari fer-hi més inversions.

Quant a aquestes escoles d'esport i aquestes instal•lacions
esportives que queden a Mallorca com a cosa balear, aquí sí que
hi discrep, perquè crec que pocs esportistes menorquins i
eivissencs vendran a fer coses aquí. Crec que, en aquest cas,
amb la pràctica de l'esport, amb les instal•lacions esportives,
han d'estar a les illes; per tant, demanaria que, ja que la gestió
de l'esport escolar ha passat al consell insular, aquestes
instal•lacions tan necessàries per a això també es transferissin.

El mateix demanaria pel Calanova. Ja sé que aquesta era una
antiga escola nacional, però ja que està a Mallorca poc profit en
tenen els de Menorca i els d'Eivissa i, en qualsevol cas, no
serien difícils convenis de col•laboració entre els consells
insulars; però la gestió, el dia a dia, hauria de ser transferit.

Normalització lingüística. També esperava que ens contàs
les 25, 26, 24 mesures, una a una, esper que a una pròxima
compareixença, les que siguin, ens les conti.

Quant al Director General, a la Direcció General,
benvinguda sigui. Nosaltres hauríem cregut, hauríem pensat
que aquesta Direcció General hauria d'haver estat més ben
situada dins l'organigrama del Govern, amb més presència, més
amunt, per tenir més autoritat damunt les altres conselleries.
Vostè mateix ha manifestat, la campanya de normalització
lingüística, de vegades amb una mica de valor i aquesta
sinceritat que vostè amolla qualque vegada, que li feien poc cas
els altres consellers. Bé, esper que amb aquesta comissió
interdepartamental això es resolgui, que a vostè el President li
doni l'autoritat que ha de tenir i l'exerceixi. I amb el
nomenament del Sr. Barceló, vostè ha fet com En Cruiff, ens ha
sorprès amb una persona que ve de nou i que, com a nou, li
desig els màxims encerts i que tendrà la meva col•laboració en
tot moment.

I quan ha parlat d'aquest consell ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Crespí, ho lament, però té el temps totalment exhaurit.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

... sí, aquest consell, ha parlat d'institucions de prestigi,
per favor, que siguin de prestigi, no hi posi elements,
diguem, allò que se'n diu en termes farmacèutics, allò que
es posa per omplir tot el comprimit però que realment com
a medicina només n'hi ha una miqueta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per contestar, té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. diputats, Sr.
Crespí. Bé, voldria expressar la meva satisfacció perquè una
vegada més estiguem dins un camp de joc, estam a llocs
diferents però estic segur que tots, i en aquest cas vostè i jo,
tenim l'única lleialtat important al nostre poble i desitjam el
millor per a aquesta societat. Per tant, ens trobarem moltes
vegades, fins i tot en la crítica.

Bé, record, i és la darrera personalització que faig, que
vostè quan va prendre possessió del seu càrrec de director
provincial, abans fins i tot de prendre possessió, que va fer
una conferència no sé si al Palas Atenea o a l'Hotel Bellver,
va fer una declaració personal que declarava la seva
impotència per entrar dins el joc del bàsquet, no sé perquè
record això. I voldria fer aquí una declaració d'impotència,
encara que fos política i moral, per jugar a frontó. Vol dir
que juguem a tennis, encara que juguem a llocs distints.

I ja despersonalitzant una mica aquesta intervenció
voldria anar a la resposta a aquestes preguntes que ha fet
amb tanta mesura i amb tant de contingut. Efectivament,
crec que al llarg d'aquesta legislatura tendrem ocasió per
anar concretant i per anar parlant d'aquestes mesures
concretes que nosaltres tenim preparades i que per una
qüestió de context temporal en aquest cas, no espacial, però
sí temporal, no hem pogut desenvolupar totalment, però
estam a disposició i a través d'aquesta legislatura, no a
través de la legislatura durant aquests quatre anys, sinó ja,
immediatament, estarem en disposició, a través de la
Direcció General de Política Lingüística, d'anar concretant,
i no concretant, sinó fent i aplicant tot aquest programa que
hem preparat. Naturalment que aquest programa també serà
sotmès, no solament al Parlament, sinó al consell social una
vegada creat, perquè creiem que ha d'intervenir dins aquesta
programació general.



24 CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS / Núm. 2 / 5 d'octubre del 1995

Universitat, que ja està concretat, Sr. Crespí, no està
concretat, és un problema, és un problema gros, que estam
negociant des de fa estona les competències; i la veritat és que
no, i la universitat està pendent amb totes les consideracions i
amb tots els conceptes, està pendent, no hi ha res concretat. I
miri, resulta que, efectivament, s'han transferit a algunes
universitats l'ensenyament superior a comunitats autònomes, no
moltes, però a algunes i que no són solament socialistes, n'hi ha
qualcuna del Partit Popular, ara n'hi ha més darrerament perquè
governam, sortosament, a més comunitats autònomes. Però és
que no oblidi que hi ha una diferència molt grossa, però molt
grossa, entre aquestes comunitats i nosaltres; i, efectivament,
vostè ho ha insinuat, ¿quines són concretament? Perquè sempre
hi ha la filosofia de què som distints, no, no, però, ¿per què som
diferents i no podem arribar dissortadament a aquesta
aproximació?

Primera qüestió, perquè la finançació d'aquestes universitats
d'aquestes comunitats, molta finançació es pot fer, si vol la
comunitat, a través de programes europeus, a través de fons
europeus millor dit, cosa que no passa en aquesta Comunitat
Autònoma i això limita les nostres possibilitats de finançació,
cosa que no passa a altres comunitats. Això és un fet, un fet
reconegut pel Ministeri d'Educació i Ciència. Segona qüestió,
es tracta d'una possibilitat que nosaltres tenim amb moltes
comunitats d'aquestes que ja tenen la transferència d'universitat
de redistribució dels recursos, ¿per què? Perquè precisament
tenen més universitats i en tenen de joves en creixement, però
en tenen també d'històriques que diem. Els edificis no estan en
condicions, efectivament hi ha pros i contres, però el que està
clar és que un és capaç, aquestes comunitats són capaços de fer
una redistribució amb un marge molt més ample que nosaltres
que només en tenim una i en creixement i no n'hi ha més. I si a
això encara hi afegim que tenim una condició que moltes
vegades es presenta com una cosa específica i ja pareix que ens
passam, però que és la veritat, de la condició pluriinsular, i
quan parlam de les extensions de la universitat a les illes, a
Menorca i a Eivissa, realment tot això suposa uns costs afegits
que no tenen aquestes universitats.

Vull dir que nosaltres hem plantejat aquesta singularitat,
però no perquè creiem que sempre som diferents i que volem
més que els altres, sinó perquè hi ha unes circumstàncies
acceptades pel Ministeri d'Educació i Ciència, que són aquestes
tres, en podria dir més, però crec que fonamentalment són
aquestes tres, i que fan que l'enteniment quant a finançació
sigui difícil i, per tant, no està concretat i això és un problema
greu. I esper que vostès, per la influència que tenen dins el
Govern central, ens ajudin a fer considerar aquests problemes
singulars que nosaltres tenim. Perquè sempre li he dit i a
vegades ho ha posat una mica, he apel•lat moltes vegades a la
seva condició de ciutadà d'aquestes illes per damunt de tot, i
crec que a part de la discrepància política, per exemple amb el
procés de transferències, que no estic d'acord amb vostè; és
evident que tots som ciutadans d'aquestes illes i volem el millor
i li deman que també donin suport al Govern amb aquestes
negociacions d'una universitat que ens volen transferir sense
considerar aquestes tres qüestions que són importantíssimes, i
que afecten el personal, que afecten el funcionament, que
afecten els compromisos d'infraestructura, compromisos que no
s'han fet, i que afecten les inversions noves amb situació
d'extensions universitàries, amb una situació de no finançació
europea, etc.; li deman la seva ajuda, l'ajuda del Partit
Socialista de les Illes Balears.

No, efectivament hi ha una discrepància total quant a la
interpretació que vostè fa dels pactes, jo no faig aquesta
mateixa interpretació, dic que són insuficients,
efectivament, però els accept, amb lleialtat, no tant, amb
lleialtat al poble, però no, i a aquesta societat, però a un
pacte d'aquest tipus la veritat és que més que lleialtat el que
accept, accept perquè no em queda més remei, és a dir, faria
aquest afegitó que fan alguns grups o algunes persones quan
juren la Constitució, diria però faig reserva mental, ara, ho
accept legalment. No obstant això, fins i tot la norma, jo
discrep, permet amb una amplitud extraordinària poder
negociar el sistema educatiu, sobretot quan es tracta d'una
comunitat autònoma amb llengua pròpia, que no es pot
exercir si no tens totes les competències, perquè és igual que
si tenguessis tots els vaixells i no tenguessis la mar, és
impossible. Per tant, tenint en compte tot això és
impossible, i segon, hi ha una qüestió pitjor encara, que
durant tot aquest interregne hi ha possibilitats i vostè ho sap
i ho diuen els pactes, que es pugui anar transferint, es pugui
contemplar una cooperació de transició, transferint
departaments i transferint recursos i amb això crec que no
ha estat massa, diríem, positiva la seva actuació política.

Per tant, que quedi constància que no està concretat això
de la universitat, dissortadament, i que hi ha discrepàncies
quant a la interpretació del pacte que hi ha signat entre el
Partit Popular i el Partit Socialista.

Compensacions. Crec que la finançació no és una
qüestió solament de compensacions. Efectivament, d'aquí a
poc es replantejarà la participació de la Comunitat
Autònoma amb els ingressos de l'Estat; vull dir que hi haurà
un replantejament, hi ha tota una sèrie de connotacions
econòmiques, d'indicadors econòmics que es podran
aprofitar; hi ha la transferència del joc, etc.; és a dir, hi
haurà uns instruments financers que faran més possible que
la Comunitat Autònoma nostra, que el Govern balear pugui
anar més endavant amb aquesta aproximació de la
finançació, però és que no és compensació, és una qüestió
directa; és que hi ha coses de compromisos d'infraestructura
que no es tracta de compensar, es tracta de fer-los, es tracta
de concretar-los perquè són infraestructures pactades,
compromeses. I això s'ha de fer, i això també deman ajuda
a aquest Parlament perquè els compromisos que va fer, en
aquest cas el Govern de l'Estat, doncs s'acompleixin, i
després ja parlarem de compensacions i de participacions
amb ingressos d'Estat i tot el que vulgui, perquè per a això,
efectivament, hi ha instruments financers. I jo quan dic
radicalitat política vol dir que ha de predominar damunt per
provocar que se cerquin aquests instruments financers.
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I li agraesc que també ajudi a què sàpiga la societat i sàpiga
l'Administració que convé no dispersar els recursos i la gestió
de l'educació, és bo que l'educació, tot el que es refereix a
formació, reglada i no reglada, i tot el que es refereix a
formació en general i en especial, i tot el que es refereix a
gestió educativa que se concentri. Deia l'avantatge que té la
Junta Avaluadora de Català perquè ha unificat tot una sèrie de
criteris. Bé, amb això també estic absolutament d'acord amb
vostè, tal volta perquè tenim experiència en educació tots dos.

No obstant, també li he de dir una cosa, benvinguda sigui la
cooperació o les inversions que ha fet la Conselleria de
Turisme, benvinguda sigui, com si el consell insular també vol
invertir a la Universitat, com si La Caixa, Sa Nostra, entitats
financeres volen, perquè en tot cas això és bo, això és positiu.
I que la Conselleria de Turisme, per exemple, doncs faci un
consens amb la Universitat, que encara no està tutelada per
nosaltres perquè no tenim competències, i en aquest cas hauria
de ser el Ministeri d'Educació i Ciència el que té
responsabilitats tutelars amb la universitat; que faci convenis i
els exerceixi a mi em pareix molt bé. No dubt que quan
nosaltres tenguem competències, en aquest cas de la
Universitat, evidentment nosaltres tendrem aquestes tasques de
coordinació, però mentrestant benvingudes siguin les inversions
de qualsevol conselleria i de qualsevol entitat.

No, vostès no tenen competències, no, ho sabem, és evident,
però poden fer qualsevol ... Sr. Crespí, evidentment que podem
fer el que vulguem, però tot això surt d'unes partides
econòmiques concretes, surt d'un pressupost i aquest
pressuposts és el Pressupost de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Escolti, no, vostè amb educació d'adults ha anat
molt bé el Ministeri d'Educació i Ciència; anava a dir ha
enredat, però no està bé i ho retir. Doncs ha cercat la
col•laboració dels ajuntaments que estan pagant en educació
d'adults, estan aportant quantitats extraordinàries. Crec que
efectivament hi ha aspectes de l'educació d'adults que
corresponen a un ensenyament no reglat que, tal volta, entitats,
ajuntaments, etc., se'n podrien fer càrrec, però crec que el que
és l'educació d'adults reglada, amb tot el que suposa titulacions,
el Ministeri hauria de fer un esforç molt més fort en aquest
aspecte i no traslladar les qüestions competencials, sobretot en
finançació, als municipis o a la Comunitat Autònoma o al
Consell Insular de Menorca que té el gran problema que està
gastant unes quantitats extraordinàries en educació d'adults i no
les pot destinar a altres coses que són de la seva competències;
i a Eivissa i Formentera el mateix. Miri, clar que podem fer
totes aquestes coses, però això ha de sortir d'uns doblers, ha de
sortir d'uns pressuposts i aquests pressuposts són per fer coses
d'aquí. Mantendrem l'educació d'adults, continuarem amb
aquesta pressupostació, però la veritat és que m'estic plantejant
a veure si això és bo, si és bo que nosaltres substituïm una
manca de finançació del propi Ministeri d'Educació i Ciència,
no. Clar que podem gastar i hem gastat i tenim les pistes
poliesportives, que ja he dit diverses vegades que ens han
suposat molts doblers i hem invertit en la universitat i hem
invertit ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, li preg que vagi acabant per favor.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Sí, Sra. Presidenta, immediatament. Però, en definitiva,
hem de tenir pressupost i hem de tenir finançació.

Conservatori, bé, conservatori és tot, vull dir que són les
tres illes, hi ha el Conservatori de les Illes Balears. No
obstant això, extensions, no em digui això, no em digui això
perquè vostès, em referesc quan era Director Provincial,
varen fer una legislació que obstaculitza absolutament, per
bona, per extraordinària, perquè posava un nivell tan gros,
que feia inviable qualsevol solució al Conservatori de
Menorca i d'Eivissa. I, per suposat, no preveu les
extensions, sinó que per fer, per exemple, un conservatori
elemental, que no serveix per a res, no és res un
conservatori elemental, bé, la quantitat de professors,
d'aules, de requisits és tan gros, que no ho poden fer. Vull
dir, que està molt bé la legislació que han fet a nivell
central, però que no s'adapta al que és la nostra situació i, a
més, no permet totes aquestes coses, però bé, nosaltres
anirem fent.

Hi ha tres nivells, evidentment, hi ha el nivell
d'ensenyament ordinari, que m'agradaria que s'incrementàs
l'esforç que està fent el Ministeri d'Educació i Ciència,
perquè a totes les escoles ordinàries i instituts hi hagués
ensenyament musical per a tothom. Però, evidentment els
que destaquen tenen les escoles de música, i el conservatori
hauria de ser professional i això suposa canviar moltes coses
que estam intentant canviar i que la Logse ens ha afavorit
moltíssim per poder prendre decisions.

He d'acabar, he d'acabar perquè la Sra. Presidenta, amb
tota justícia, m'ha cridat l'atenció, però em sap greu perquè
havíem de parlar de l'I+D, efectivament. Voldria saber i li
contestaré a un altre moment, allò del Consell Balear de la
Ciència i el Consell General de la Ciència, que tal vegada
no ha funcionat perquè dissortadament ha estat buit, que el
Pla de l'I+D estatal poques coses ens ha donat
dissortadament; vull dir que m'agradaria que tengués la
possibilitat i la motivació i el contingut per funcionar.

La llei de patrimoni, torn a repetir, efectivament la
recuperarem però adaptada als consells insulars que són els
que tenen les competències. I molts esportistes, miri,
l'Escola Balear és possible que estigui aquí, crec que hi ha
d'estar, a Palma em referesc, però amb extensions tal vegada
i també pensi que a causa de la política que fan els consells
insulars, a causa de la política que feim nosaltres de
convenis amb Aviaco, amb Ibèria, etc., quedaria sorprès, si
és que vostè no ho sap, de la quantitat d'esportistes de
Menorca, d'Eivissa i Formentera i de Mallorca que van d'illa
a illa. Tal volta, si tots els altres ciutadans fossin com
aquests esportistes el concepte de país i les interrelacions
serien molt més fortes, perquè són molts els esportistes que
van d'illa a illa. I això és bo, això és bo i és important.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Crespí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, vostè ha citat una frase meva respecte del bàsquet, bé,
li recomanaria que no la citàs més perquè això ho vaig dir fent
referència a la meva estatura i amb això podria trobar jo la
solidaritat del President d'aquesta Cambra i del President del
Govern que poguessin fer front contra vostè, si em permet la
broma i ja per acabar.

Bé, el que no hagi quedat gravat d'abans no ho tornaré a dir,
crec que hem d'estar units en aconseguir per a aquesta
Comunitat les millors transferències i amb això dic, som un
ciutadà d'aquesta Comunitat i li afegiré un qualificatiu, però
som un ciutadà raonable d'aquesta Comunitat; hem de saber
demanar i demanar el just i lluitar fermament per allò que és
just, i en això ens hi trobarà a tots nosaltres.

Respecte de l'educació d'adults només una puntualització.
Tenc la satisfacció de dir, perquè a més ha estat reconegut pel
Ministeri d'Educació, que el programa d'educació d'aquesta
Comunitat, gràcies a tots, és dels més avançats de tot l'Estat
espanyol. Per què? Perquè a més d'educació reglada, l'educació
d'adults és un lloc de trobada social i cultural. I el que li puc dir
és que els ajuntaments no aporten pràcticament res, no aporten
res, tal vegada algun un poquet i l'altre hi guanya pel que és
educació reglada. És a dir, els centres d'adults fan més educació
fora de la reglada, més educació social, més cultura, que
possiblement el que és educació reglada, i crec que això és molt
important que ho facin i sempre ho he defensat, perquè crec que
la societat s'ha de vertebrar a qualque banda; tenim una societat
que cada vegada els mitjans, la televisió, etc., la desvertebra i
hem de crear llocs de trobada, llocs d'encontre on es facin
coses. I això a molts de pobles d'aquesta Comunitat els centres
d'adults són un centre de trobada cultural i també de
normalització lingüística, i això també crec que és un element
a tenir en compte i on hauríem de treballar perquè és una
manera de normalitzar aquella població adulta que de vegades
està fora dels circuits.

Res més, no vull cansar i fer perdre més avions per culpa
meva als diputats dels altres i això, en tot cas, que no consti en
acta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel torn de contrarèplica, té
la paraula el Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Tots els avions que s'havien de
perdre ja estan perduts, per tant, no, cinc minuts, dos
minuts. Bé, perdoni la broma també d'allò del bàsquet, no ve
a compte, vostè ho va dir, jo no sé perquè ho va dir.

Bé, segona qüestió, efectivament, en la qüestió de
transferències hi ha unitat absoluta dins el Govern, amb la
Vice-presidenta, jo i tot, però vostè ha dit i ha acabat molt
bé, que el just i el necessari. I què és el just i necessari i qui
decideix què és just i necessari? Aquí està el problema, Sr.
Crespí.

I, finalment, educació d'adults. Ja li anuncio que
l'aportació que faci el Govern exigirem, en educació
d'adults, que es destini a normalització lingüística, a classes
de llengua i cultura catalanes. Per tant, això serà una
condició, perquè d'aquesta manera ens sentirem que estam
més dins les nostres competències. I, naturalment, pensi que
amb l'ensenyament reglat, a més, fa un parell d'anys que el
Partit Socialista, el Govern central es va destapar amb els
fons socials i els fons socials havien d'arribar aquí també, jo
no sé si varen arribar, però haurien d'arribar més, haurien
d'haver arribat més, perquè aquests fons socials eren,
precisament, per a aquestes coses que ara estan pagant els
ajuntaments, amb una descapitalització dels ajuntaments
terrible; estan fent moltes coses però coses que hauria
d'haver fet el Ministeri d'Educació i Ciència a través dels
fons normals dels pressuposts ordinaris del Ministeri
d'Educació i Ciència i a través dels fons socials, que ja en
parlarem un altre dia, no han arribat així com havien
d'arribar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el dia que vostè
va prendre possessió del seu càrrec em va pertànyer a mi
tenir la primera actuació en el Ple del Parlament, el vaig
felicitar, felicitació que li reiter, però també li vaig recordar
que cada vegada que tengués una oportunitat solemne com
és aquesta d'ara, malgrat que estiguem tan sols, no sé si és
l'avió o el poc interès per la cultura, que sempre és la
germana pobre a tantes d'administracions; però li vull
reiterar aquí, li demanaria que vostè que és conseller del
Govern i algú ha dit que el Govern és captiu de Mallorca,
perdó, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, almenys, ja
que es diu que sigui veritat.
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Li faré algunes precisions, totes elles amb la millor voluntat,
disculpar-li fins i tot algunes crítiques injustes que se li han fet,
perquè vostè és conseller des de fa un temps, poc, però abans
de vostè n'hi va haver d'altres que varen tenir la mateixa
responsabilitat i ara qui l'acusa a vostè doncs tal vegada són els
que el suporten. Per tant, tots hem de tenir una mica de culpa i
tots hem d'estar igualment il•lusionats.

D'aquesta reunió, d'aquesta comissió, d'aquesta
compareixença d'avui voldria destacar dos punts, malgrat que
ni parlaré d'algun altre molt breument. Un és la felicitació més
sincera del meu grup i meva particular a aquest Govern i a
vostè per haver impulsat, d'una manera definitiva, amb la
creació d'una Direcció General de Política Lingüística, amb la
persona, ja li vull dir, del meu bon amic, el Sr. Barceló, al qual
el nostre grup donarà tot tipus de suport i qui li està parlant
d'una manera molt especial.

Vull fer esment, com altre tema cabdal per a nosaltres i així
està al programa del seu Govern i del meu Consell i dels nostres
consells insulars, de la il•lusió que han posat les illes petites
quant a l'extensió universitària. Li demanaria un gran esforç,
esforç que sé que comparteix el President del nostre Govern i
també vostè. Alguns consells, el de Menorca ja ha fet gestions
bastants, i al d'Eivissa dir-li que estam tan i tan preparats que
properament tendrem una reunió amb la Universitat de les Illes
Balears, on ja demanarem que si tenen un equip d'arquitectes
venguin a Eivissa, perquè la seu de l'actual Consell la volem
destinar a l'extensió universitària, amb l'esperança que aquesta
seu actual resulti també petita per a Universitat, perquè volem
que els nostres eivissencs, sobretot aquells fills d'aquelles
famílies pobres que, malgrat les beques que dóna el Ministeri
i les beques que també donam des del Consell, sempre però hi
haurà famílies que, malgrat tenguin beques, no podran anar a
Barcelona, a Madrid o, fins i tot, a Palma. Perquè tan car ens
resulta venir aquí com anar a València o a Madrid. Tengui idò
molt d'esment i molt d'interès amb la creació d'aquesta extensió
universitària, entre d'altres coses perquè és un compromís de
vostè i nostre per dur-lo endavant amb aquests quatres anys, i
les promeses que feim les feim per complir-les.

També recordar-li, Sr. Conseller, que vostè ha dit molt bé
que els recursos que s'ha quedat la Conselleria van destinats
principalment a fer front a les despeses, aquests set centres que
vostè ha esmentat, porten com a causa per tirar-los endavant. Jo
li demanaria també que en la mesura de les possibilitats tengui
en compta les illes menors. Només li posaré un exemple, a
nosaltres ens agradaria molt, als d'Eivissa i als de Menorca, els
de Mallorca ja ho tenen aquí que, per exemple, a Sa Llotja, a
través i impulsat per la Conselleria de Cultura del Govern,
tengués lloc, quan les circumstàncies ho permetin i amb la
col•laboració del Consell, una exposició, ja sigui de pintura, ja
sigui d'orfebreria, ja sigui d'etnologia de les illes petites,
perquè, com s'ha dit aquí, hi ha un gran desconeixement entre
Menorca, Formentera, Mallorca i Menorca i Eivissa; a mi em
sembla molt bé aquesta idea que tots ens coneguem millor
perquè al llarg de la història hem tengut un gran
desconeixement.

La política lingüística, repetesc, ha de ser el tema estrella
d'aquests quatre anys i successius de la Conselleria de
Cultura, i tan de bo, malgrat que no li desig al Sr. Barceló,
que dins poc temps es pugui ja suprimir aquesta Direcció
General de Política Lingüística perquè significarà que no
necessitam que ningú ens digui el que hem de fer ni quin
camí hem de seguir. Li voldria recordar, així mateix
però que la Direcció General està ubicada a ciutat de Palma
i que a l'hora que es pugui fer una gestió a les illes menors
tenguin en compte que aquestes competències no estan
transferides i vostè sap millor que jo les dificultats de
personal que tenim als consells, no només de personal sinó
també que ha d'anar dotada dels corresponents sous o
quantitats.

Quant als conservatoris, que aquí també se n'ha parlat, el
Conservatori de Palma no sé si té algun problema, el de
Maó, amb l'esforç de vostès s'ha dotat de més professorat
per enguany; la Conselleria de la Funció Pública em consta
que ha fet un gran esforç i només li demanaria que,
transmetent una petició de la Directora de l'extensió del
conservatori, ens han donat dos professors enguany, un de
solfeig i l'altre de violí, no em quedaria content si no li
demanàs la possibilitat amb contractació per hores que es
dotàs la classe de violoncel, ja que és una petició que he
rebut i aquí pública i solemnement li deman, malgrat que
llavors li hagi de recordar tal vegada per telèfon.

A nosaltres, a Menorca i a Eivissa i Formentera ens
sembla molt bé que es faci la Universiada, però una vegada
més aquesta Universiada que es fa a Palma, que és
l'Ajuntament de Palma, significarà una inversió
multimilionària, multimilionària, en la qual participarà se'ns
dubte el Govern, però que tant les infraestructures com les
activitats esportives quedaran a ciutat de Palma. No vull ser
la vox clamantis in deserto però sí que m'agradaria que si
això és per una banda, es dóna per la Universiada, per l'altra
banda estigui compensada, perquè jo no vull que aquí els
nous companys que estan amb jo desconeguin que jo no
vaig estar d'acord amb el repartiment de transferències de
cultura als consells insulars i vostè ho sap molt bé, perquè
crec que va ser injusta perquè no es va fer un repartiment
d'igualtat en infraestructura; si no hi hagués el Diari de
Sessions del dia de demà, li diria que alguna de les illes
estan poc dotades d'infraestructura en comparació amb
altres que ho han fet possible gràcies als sous que a vegades,
per un centralisme que ja ha desaparegut vull pensar, es
tenia des de Mallorca, prova d'això és que a Eivissa i a
Formentera, per culpa nostra, no li vull donar culpa a vostè,
per exemple, com que a Mallorca n'hi ha tantes i a Menorca
també, com són les escoles de música, a Eivissa i a
Formentera no en tenim cap. Li demanaria per favor si pot
enviar algun personal de la Direcció General d'Educació per
tal que si les coses allà no les sabem fer prou bé, que
venguin o que vagin, sobretot, a Formentera, ja no en deman
cap per a Eivissa, deman una escola de música per a
Formentera i si hi ha problemes administratius que es
resolguin, perquè Formentera és la gran oblidada i estic
segur que el meu company, el Sr. Masdeu, comparteix amb
mi aquesta petició que faig per a una illa que és tan balear
com la ciutat de Mallorca.
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Quant als museus, vostè sap molt bé que el Museu de Dalt
Vila va ser inaugurat recentment, una instal•lació modèlica, una
instal•lació que s'ha pogut fer, i a mi m'és igual dir-ho, gràcies
a la col•laboració del Ministeri de Cultura, però li demanaria
que pitjàs una miqueta les obres que s'estan fent de remodelació
al Museu Arqueològic del Puig des Molins i també que
s'activàs una mica el passeig arqueològic aquell que es volia fer
a la necròpolis del Puig des Molins. No sé si a Menorca hi pot
haver alguna carència o si a Mallorca també els museus tenen
manca de coses, segur que sí perquè els directors dels museus
són persones que no es cansen de venir a les conselleries. Però
dir que els museus de Menorca i d'Eivissa, com vostè sap molt
bé, la gestió la té el Govern balear i nosaltres, des del Consell,
no podem fer despeses per una cosa que no se'ns ha transferit,
però que és una cosa nostra i que la societat ens demana que
sigui el Consell, perquè ell sap que és l'entitat que té més
propera i ho ha de resoldre. I a mi em sap greu dir, no, això és
de Mallorca, quan és una cosa que és, des de fa milers d'anys,
doncs dels eivissencs; i el mateix passa a Menorca.

Quant a biblioteques, li demanaria també un esforç perquè
aquella idea que vostè va exposar al Ple del Consell sobre la
Biblioteca de Formentera, que entre tots la tirem endavant. Dir
que si el Ministeri d'Educació construeix immediatament, com
té promès, el nou institut, ja sap vostè que l'edifici polivalent on
ara hi ha l'institut és propietat del Consell Insular i el Consell
Insular gustós el cedirà a Formentera per tal que no només hi
pugui haver la Biblioteca sinó que pugui ser un centre social i,
sobretot, de cultura.

Quant a la Fundació Illes Balears el vull felicitar i agrair
doncs que vagi a Menorca i a Eivissa, a Mallorca la tenen
permanentment; i també dir que és un agraïment que nosaltres
li feim, ja que els consells insulars no hi posam cap doblers
però sí n'hi posa el Govern i el Govern és de tots.

A mi m'hauria agradat sentir, Sr. Conseller, quelcom sobre
el Pla de catedrals, perquè la centenària moltes voltes catedral
d'Eivissa i també supòs que la de Menorca, doncs tenen algunes
carències. I a mi no m'agrada mai comparar, però un llegint la
premsa veu que a la bellíssima catedral de Mallorca s'hi fan
estudis i estudis fotogràfics d'alt i de baix, per avió i pels costats
i de totes maneres i nosaltres no demanam tant, ens conformam
amb una miqueta menys, però ja fa molt de temps que vostè sap
que li vinc demanant per la Catedral d'Eivissa i només li
demanaria que ens digués si sí o si no, perquè si és no el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera hi farà alguna actuació;
consell Insular i algunes altres conselleries perquè és el lloc
més visitat d'Eivissa, la Catedral d'Eivissa.

I una cosa que he anat posant aquí d'una manera
desordenada, però que és la promoció de la nostra llengua,
li demanaria que la Conselleria de Cultura i la Universitat
de les Illes Balears resolguessin un problema que a Eivissa
el sentim molt agreujat, supòs que a Mallorca també i a
Menorca i a Formentera i, sobretot, els que tenim fills amb
edat escolar ens sap molt de greu que venguin a l'hora de
dinar a casa i diguin: papà, avui la professora de català m'ha
posat un zero perquè jo li he posat got i no li he dit tassó.
Això ho produeix aquesta quantitat de mestres que, amb tota
llei i justícia, vénen a les illes petites, ells porten el seu
vocabulari, no coneixen el nostre; l'únic que el pot arreglar
és la Conselleria de Cultura i la Universitat de les Illes
Balears, i això amb caràcter d'urgència i amb la
col•laboració del Consell Insular d'Eivissa i parl pel que jo
puc conèixer una miqueta més, és urgent que es faci un text
català amb vocabulari propi, tant català com el que empren
a Barcelona, a Girona, a València o allà on sigui, però és
absolutament necessari perquè també tenim l'obligació
moral i real de conservar aquesta riquesa de vocabulari,
riquesa que es perd perquè els textos que avui en dia empren
els nostres al•lots doncs són uns textos que de gramàtica
està normalitzadíssima, seguint les normes que ha de seguir,
però quant a vocabulari tenen una carència total i absoluta.
Ho prengui en compte, Sr. Conseller.

I també el vull felicitar pel nou tomb que es va donar a
l'Institut d'Estudis Baleàrics que és autènticament tan balear
i que crec que una de les properes publicacions que té
previstes fer, a part d'altres que ja ha fet sobre temes de
Formentera, per exemple, com és El llarg camí del pa de
l'historiador eivissenc Joan Marí Cardona, ara n'hi ha un
altre de previst que és El camí de missa, que és una altra
publicació de l'Institut d'Estudis Baleàrics, entitat en la qual
el Consell Insular també hi està representat, encara que
indignament, ja que jo som el seu representant.

Res més, Sr. Conseller, felicitar-lo a vostè molt
efusivament; desitjar-li que amb aquests quatre anys que
estic segur que li esperen de Conseller de Cultura tengui
èxit i, sobretot, en tengui amb una cosa que ja em
conformaria, deixaria de part moltes altres coses si vostè,
amb l'ajuda del Partit Popular, i estic segur, amb la
col•laboració de tots, és capaç que aquesta llengua nostra
sigui coneguda, apreciada i estimada; i part d'això està en
les seves mans i en la nostra empenta. Gràcies, Sr.
Conseller.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Marí, seré molt breu, però
reconec que es mereix la seva intervenció aquesta brevetat que
vull fer amb la meva intervenció, perquè la veritat és que li he
d'agrair moltíssim, no solament la seva felicitació, sobretot pel
que té d'extensió al nou Director General de Política
Lingüística, sinó que també el plantejament seriós i rigorós de
tot una sèrie de qüestions que crec importantíssimes i sempre
des d'una visió global, com correspon a un bon polític de les
Illes Balears, però sempre fent aquesta referència entranyable
i enormement raonable a les illes d'Eivissa i Formentera. Per
tant, amb aquesta brevetat li diré que entenc que, com a
portaveu, no solament és una felicitació protocolària, sinó que
també és una felicitació efectiva del Grup Parlamentari Popular
respecte de la política que s'ha expressat avui, que inclou la
cultura, l'educació, l'esport, però també la política lingüística.
Per tant, crec que és molt important aquest suport que el Grup
del Partit Popular, que està representat en aquesta comissió,
acaba de donar a aquesta Conselleria i a aquest Govern. Moltes
gràcies i es tendrà molt en compta i queda ben anotat.

Efectivament, extensió universitària, no dubti, està en el
programa electoral del Partit Popular, ja no és un compromís
personal meu, és un compromís del Partit Popular i com que el
Govern de les Illes Balears, el Govern balear és del Partit
Popular, evidentment que complirà els seus compromisos com
sempre ho ha fet. Però ja no és una qüestió també del Partit
Popular i, per tant, del Govern, sinó que també la mateixa
Universitat, avui mateix, quan s'han fet els cursos
d'inauguració, que el Rector ha expressat el seu suport a
aquestes extensions universitàries a Menorca i a Eivissa. Per
tant, no passi ànsia, que això no serà fàcil, serà bastant
complicat, però s'ha de fer, s'ha de fer i esper que amb tota la
tecnologia punta de què disposam, amb uns efectius de personal
que s'hauran d'analitzar molt bé i començant per una sèrie de
mesures que al llarg del temps s'aniran ampliant, crec que és un
compromís i, a més, raonable i just.

Els centres, efectivament, hi ha uns centres que són de
gestió del Govern i que estan situats diferents illes. I comprenc
que passi una cosa molt concreta, que el consell insular
respectiu està més apropat, sobretot a Menorca i a Eivissa i
Formentera, i clar, els problemes, les qüestions que hi pugui
haver, em referesc tant al conservatori com als museus, es
plantegen a la institució que està més apropada, que és el
consell insular, i jo som especialment receptiu, vull ser
especialment receptiu en aquestes consideracions perquè les
entenc.

Ha plantejat, sobretot, una qüestió al conservatori de
personal. Vostè sap el difícil que és sempre el capítol I, és
dificilíssim; s'ha plantejat, no és una qüestió de funció
pública just, estan creades les places, sinó de dotació i
també de selecció; però no dubti que el que és una acció per
hores d'un professorat que pugui fer altres instruments que
es farà el màxim perquè això es pugui dur a terme.

Quant als museus que, efectivament, el Ministeri de
Cultura, ho dic perquè es tengui molt clar, l'aportació seva
és d'infraestructura; per tant, tot el que suposa reforma,
construcció, etc., de biblioteques o de museus, etc., la fa el
Ministeri de Cultura exclusivament, però la Comunitat
Autònoma, el Govern balear, el que fa són les qüestions de
gestió, de funcionament, i li assegur que això és una
inversió molt forta, perquè suposa posar-hi el personal,
posar-hi els recursos, posar-hi el funcionament. Crec que
per primera vegada, tal vegada exager, però tal volta en
molts d'anys, jo diria 20 anys, tots els museus de les Illes
Balears estan oberts, tots. I em pareix que això és una
qüestió que no s'havia aconseguit mai; estan oberts, no vol
dir que no tenguin necessitats, que no tenguin problemes.
Efectivament, crec que bastants. El Museu de Dalt Vila
pràcticament el Museu Arqueològic, efectivament, el
projecte museístic és extraordinari i crec que està en unes
condicions molt bones; el que estam fent ara en aquests
moments és allò del Puig des Molins ho estam arreglant
nosaltres, no hauríem de ser nosaltres, hauria de ser el
Ministeri de Cultura, però bé es farà el màxim per
contemplar totes les necessitats i de veure si podem
aconseguir que el Ministeri de Cultura també hi participi,
perquè en aquest cas no hi participa.

Crec que aquesta sanció que suposarà la decisió de Ca'n
Partit, crec que això hauria de revertir directament al
Consell Insular d'Eivissa, ja no dic de les Illes Balears, dic
d'Eivissa, perquè si s'ha posat una sanció per destruir un
patrimoni, jo sé que vostè és especialment sensible al
patrimoni, també el felicit pel que ha fet a Eivissa i a
Formentera en temes de patrimoni i ho dic amb tota
consciència, doncs crec que hauríem de fer gestions perquè
aquesta sanció econòmica important que s'ha posat revertís
en part i raonablement al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, perquè això suposaria arreglar moltes coses en
patrimoni. Crec que és una idea que podem dur a terme o
plantejar.

Sa Llotja. Efectivament, no serà la primera vegada que
es facin exposicions de pintors de les Illes Balears i, per
tant, d'Eivissa i de Menorca i de Formentera, no serà la
primera vegada, això sí que no serà una qüestió que sigui
distinta. Però, de totes maneres volem agafar i anotar
aquesta proposta i no dubti que serà tenguda en compta.
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La política lingüística, efectivament, crec que estam
absolutament en sintonia, ja no sols políticament sinó
personalment, i el que sí he anotat d'una manera molt concreta
són aquestes qüestions que afecten el lèxic i a les modalitats
pròpies, i que crec que sí s'ha de fer un esforç tant en el material
didàctic com en el que és la presentació del material. Hi ha una
llengua estàndard, evidentment la unitat lingüística ha d'existir
i s'ha de fer bé, es farà i, en tot cas, les nostres competències
podrien ser més àmplies quan tenguem competències
educatives, em referesc al mateix centre, que puguem
inspeccionar i avaluar el que s'està fent dins els centres, cosa
que no podem fer ara; però que, en tot cas, pensi que no és
problema, es tracta, i ho farem amb tota fermesa, miri el
Diccionari de la Llengua Catalana, en aquest moment
l'aportació, diríem, del nostre territori al que és la llengua
catalana ha estat bastant rica, bastant forta; això vol dir que som
una comunitat autònoma, un país que es mou, que és actiu i
que, per tant, aquesta riquesa, aquest lèxic dels sinònims que
s'empren aquí s'han de tenir molt en compta, perquè si no es
creen problemes innecessaris.

Sra. Presidenta estic acabant, però és que realment és una
llàstima que no es pugui contestar amb extensió aquests
plantejaments tan extraordinaris que ha fet el Sr. Marí. Escoles
de música a Formentera, la biblioteca, bé, la biblioteca la de
construir, no s'ha de construir en aquest cas, perquè si fan
aquesta operació el que s'ha de fer és adaptar el que és l'antic
institut; ho ha de fer el Ministeri de Cultura, procurarem
nosaltres, com a Govern, incitar i provocar aquest conveni
perquè es faci la construcció, la construcció no, la readaptació
ràpidament, i nosaltres ens faríem càrrec del manteniment i
funcionament amb convenis que podríem fer amb l'Ajuntament.

Amb les escoles de música, les escoles fins ara són
municipals, és a dir, és l'ajuntament qui posa en marxa aquesta
escola, per això dic que el pes financer el du l'ajuntament, ho
hem de reconèixer; però estaríem disposats i ho hem dit
diverses vegades, que si l'ajuntament promou aquesta escola de
música ens trobarà a nosaltres i esper que també al Ministeri
d'Educació i Ciència, perquè Formentera és evident en la
situació en què està.

Jo no sé si hi ha més coses, el Pla de Catedrals. El Pla de
Catedrals sí que li he de dir clarament que el patrimoni s'ha
transferit als consells insulars, no obstant això, i ho he de dir
clarament, no obstant això, perquè l'enganyaria si no ho digués,
nosaltres hem procurat fer inversions petites o grosses però a
totes les catedrals, tant a Menorca com a Eivissa com a
Mallorca i, en tot cas, sí, dir-li que per part del Ministeri de
Cultura hi havia una petició a la Comunitat Europea d'un
programa de catedrals, però també li he de dir que,
dissortadament, ha estat rebutjat per la Comunitat Europea
perquè entén que això era molt anar cap al que és l'Estat
espanyol, el país, Espanya, i que no ho han acceptat, serà més
difícil, per tant, aconseguir fons europeus, però hem d'insistir
perquè a través del Ministeri de Cultura puguem ajudar a què
les catedrals, com a antres, esglésies i monuments del nostre
patrimoni es vagin rehabilitant o conservant.

I em pareix, crec que he contestat molt breument però les
qüestions que vostè ha plantejat i si no ho he fet amb l'extensió
i amb la qualitat, per suposat, que vostè fa fet, però pensi que
la intenció ho ha estat. Moltes gràcies, Sr. Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Aquesta comissió agraeix
la presència de l'Hble. Conseller de Cultura, Educació i
Esports Sr. Bartomeu Rotger i Amengual, juntament amb
els alts càrrecs que l'acompanyen i, acabat l'Ordre del Dia,
s'acaba la sessió. Sres. i Srs. diputats, moltes gràcies per la
seva col•laboració. Bona nit.
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