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LA SRA. PRESIDENTA:

Sres. i Srs. Diputats, comença la sessió de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. Hi ha substitucions, per favor? El
Sr. Charneco i Fidel substitueix la Sra. Margalida Ferrando.
Altres substitucions?

En primer lloc, aquesta comissió vol agrair la presència de
l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports i de l'Il•lm.
Director General de Política Lingüística Sr. Joan Barceló i
Matas.

I.1 i 2) Preguntes RGE núms. 2428/95 i 2429/95,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relatives a les obres
públiques finançades totalment o parcialment per la
Comunitat Autònoma l'any 1995 i l'any 1994, respectivament.

Començant pel primer punt de l'Ordre del Dia, abans
voldríem advertir que hi ha dues preguntes retirades que
corresponen al registre 2428/95 i 2429/95 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2637/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a compliment de
la Llei de normalització lingüística en el POOT de Menorca.

I passarem a la pregunta número tres, registrada amb el
número 2637/95, presentada pel Sr. Portella i Coll, relativa a
compliment de la Llei de Normalització Lingüística en el
POOT de Menorca. Per formular la pregunta, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

... d'ordenació de l'oferta turística de l'illa de Menorca,
conjuntament amb la documentació que va acompanyada,
exclusivament en llengua castellana; és una forma de complir
correctament la Llei de Normalització Lingüística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Portella, perdoni un momentet, és que hi ha hagut un
problema i no s'ha gravat. Vol tornar a començar? Té la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Considera la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
que la remissió del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística a
l'illa de Menorca, conjuntament amb la documentació que
l'acompanya, exclusivament en castellà, és una forma
correcta de compliment de la Llei de Normalització
Lingüística?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Conseller Sr. Bartomeu Rotger.

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

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Portella,
evidentment el Decret 100, tant els articles 6 com 9,
preveuen aquestes situacions i, per tant, no estan en
consonància amb aquests articles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

No em cap cap dubte que farà les mesures oportunes per
corregir aquestes situacions que es produeixen de forma
habitual; ja va sortir ahir una pregunta al plenari d'un altre
tema en el mateix sentit i, segurament, durant aquest
període sortiran preguntes o qüestions que faran referència
a aquest tema. Li he de dir que per part nostra com per part
dels grups, supòs que tendrem una actitud de vigilància
davant el compliment de la Llei de Normalització
Lingüística quant a l'ús a l'Administració autonòmica i ha
d'esperar que com aquesta en tenguin d'altres, i un
seguiment del compliment. I el millor seguiment seria que
quan el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística a Menorca es
posi, sigui públic, s'editi públicament, sigui publicat
correctament en la nostra llengua. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per al torn de contrarèplica, té
la paraula l'Hble. Sr. Conseller. No vol intervenir? Moltes
gràcies.

II.1) Compareixença RGE núm. 2446/95, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports, sobre la Direcció General de
Política Lingüística.

Passam al segon i darrer punt de l'Ordre del Dia, que
correspon a la compareixença amb el número de registre
2446/95, sol•licitada pel Grup Parlamentari Socialista, del
Conseller de Cultura, Educació i Esports per tal d'informar
sobre la Direcció General de Política Lingüística. Per explicar
la política li donam la paraula a l'Hble. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Tejero.
Miri, no cal dir que jo crec profundament, com tots vostès, en
el Parlament i que vendré aquí tantes vegades com faci falta i
vostès m'ho demanin per explicar aquesta i d'altres polítiques,
que quedi molt clar i que em pareix molt bé, el que passa és que
també he de dir que no puc parlar de, i ho diré en castellà
d'acoso sexual, jo diria més bé que és acoso lingüístico això;
però bé, de totes maneres ho dic perquè és la quinta o sexta
vegada que en aquesta Cambra explic exactament el mateix, Sr.
Tejero, exactament el mateix. I clar, no passa res, continuaré
explicant tantes vegades com faci falta, ara immediatament
abordaré aquest tema, però volia fer aquesta espècie de
començament perquè també m'agradaria que em deixassin
aplicar el programa, si és possible, perquè és que d'aquesta
manera, explicant cada vegada el mateix, és molt difícil. Amb
molt de gust ho faig, Sr. Tejero i Sres. i Srs. Diputats.

El que passa és que dit això que he dit evitaré haver de
repetir i reiterar el que tantes vegades he dit i que està en el
Diari de Sessions, per tant, vaig directament i d'una manera
molt breu al que és la qüestió vital, diríem, o la part principal,
que també està dita, però la part principal del que ha significat
la creació de la Direcció General de Política Lingüística, i a
això vaig.

Bé, vostès coneixen perfectament, perquè està en el Bocaib,
està en el Butlletí de la Comunitat de les Illes Balears, està
perfectament dissenyat, s'ha creat la Direcció General de
Política Lingüística, això ho sap tothom, està en aquesta Ordre
de Presidència, per si de cas els diré quina és, que reestructura
la Conselleria per tal d'integrar el que és aquesta Direcció
General de Política Lingüística, es tracta de l'Ordre de la
Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma per la qual
s'aprova l'estructura orgànica de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears número 119, de 21 de setembre del 1995; on, a
part de reestructura l'organigrama de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport, el que fa és concretar també, concretar, les
funcions de la Direcció General de Política Lingüística, que
són, i llegesc pràcticament literalment: les funcions de
planificació, d'organització, de coordinació i supervisió del
procés de normalització de la llengua catalana. Això implicava
una reestructuració de la Conselleria, que s'ha fet. Per tant,
partiré directament d'aquesta Ordre de Presidència.

A part d'aquestes funcions expresses que s'encomanen a
aquesta Direcció General de Política Lingüística, de
coordinar tota la política pròpia del Govern balear, diria
que, fonamentalment, i ho reiter, el que vol fer la Direcció
General de Política Lingüística és fer, aplicar normalment
el que és la Llei de Normalització Lingüística, fer normal
l'ús de la nostra llengua. Això és, d'una manera senzilla, el
que pretén la Direcció General de Política Lingüística. I
amb què, amb quins sectors? Amb tota la societat, amb tota
l'Administració, amb tots els mitjans de comunicació. Per
tant, destacaria, efectivament, els quatre sectors als quals fa
referència la Llei de Normalització Lingüística, que són,
com vostès saben perfectament, el sector d'educació i
ensenyament per una part; d'Administració, autonòmica,
perifèrica, local per l'altra; els mitjans de comunicació
social, ràdio, televisió, premsa, revistes, etc.; i el que és la
societat, la societat civil, el sector social, amb tot el que
això suposa. Aquests són els quatre estaments on farà
referència, on es nodreix la Direcció General de Política
Lingüística per a desenvolupar el seu programa d'accions.

Aquesta Direcció General de Política Lingüística, que és
la pregunta crec, el títol de la compareixença, internament
disposa d'una sèrie d'instruments, que també vaig reiterar en
el seu moment. En primer lloc, naturalment, la Direcció
General de Política Lingüística disposa d'una unitat tècnica
i administrativa de gestió, que ja està acabada, que ja està en
funcionament i que això ha suposat una reestructuració fins
i tot dels espais de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. Per tant, del primer que disposa, evidentment, a
més del Director General de Política Lingüística aquí
present, el Sr. Joan Barceló, a més, disposa, com deia,
d'unitat tècnica i administrativa de gestió.

A més d'aquesta unitat administrativa i de gestió,
acabada ja i amb operativitat, està inclosa dins aquesta
Direcció General la Junta Avaluadora de Català que, al meu
entendre, té una importància extraordinària perquè, entre
d'altres coses, el que ha possibilitat és homologar tot el que
són els accessos a certificacions, títols, etc. Per tant, en
aquesta Comunitat Autònoma es pot dir que totes les
institucions, totes les entitats el que han fet és deixar que
sigui la Junta Avaluadora de Català qui concreti les proves
d'accés i qui atorgui les certificacions. Això ha possibilitat
que en aquesta Comunitat no hi hagi problemes
d'interferències ni de superposicions. Per suposat que la
Junta Avaluadora de Català tendrà una missió
importantíssima, que és la seva, que és aquesta, la de l'accés
a les certificacions, però, a més, d'orientació quant als
programes, quant a les proves, etc.
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L'Institut d'Estudis Baleàrics, que és un altre instrument
important que, sense fer deixament del que fins ara han estat els
seus objectius, tendrà esment, remarcarà més aquells aspectes
a partir d'ara que afecten la política lingüística quant a difusió
i quant a recerca. Per tant, fins i tot la revista que publica
l'Institut d'Estudis Baleàrics tendrà una orientació més cap a la
política lingüística, sense desistir del que fins ara han estat els
seus objectius, però reconduint, sobretot, el seu contingut i la
seva orientació cap a aquesta política lingüística.

Disposa també, orienta, o té un paper diria de direcció
important, a partir de les delegacions que fa el President i els
consellers corresponents, de la Comissió Interdepartamental de
la Comunitat Autònoma. Crec que aquesta Comissió
Interdepartamental, ja creada, ja en funcionament, que ja
disposa, a més, de tot un material de feina, d'uns instruments de
feina, s'ha creat un manual d'instruccions intern de la Comunitat
Autònoma; un manual d'instruccions, a més, amb una sèrie de
mòduls que estan, sobretot deriven del contingut propi del
Decret 100 i que farà que cada conselleria hagi de fer un
seguiment, a més d'un diagnòstic inicial, de veure com està
cada conselleria del Govern balear respecte de la normalització
lingüística, respecte a aquesta normalització lingüística en tot
el que afecta la conselleria i d'acord amb els continguts del
Decret 100; com està la situació de cada una d'elles?; amb les
particularitats de cadascuna, per exemple, la Conselleria de
Turisme, evidentment per la seva pròpia projecció exterior té
unes connotacions que no són les mateixes que la Conselleria
d'Agricultura, per exemple; ni són les mateixes que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports on la normalització
lingüística no és que estigui a un nivell més baix o més alt, sinó
que està al cent per cent la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, està al cent per cent, és a dir, està absolutament
normalitzada; però vull dir que és necessari comptar amb
aquest material perquè, a través de la Comissió
Interdepartamental, que tendrà unes reunions mensuals o cada
dos mesos, podrà plantejar, es plantejaran totes les qüestions,
tots els problemes, totes aquestes preguntes que, efectivament,
i crec que molt bé i d'una manera que agraesc moltíssim, que el
Govern agraeix moltíssim de l'oposició, que està posant sobre
la taula algunes accions puntuals d'aquestes mils i mils que
s'estan fent i que s'estan fent molt bé, al meu entendre; n'hi ha
qualcuna, l'excepció confirma la regla a vegades que no encaixa
dins el Decret 100 i que, per tant, ha de ser objecte d'una
correcció. Per tant, la Comissió Interdepartamental el que
pretén és la normalització absoluta, interna i externa, de totes
les conselleries i òrgans dependents del Govern balear.

També he d'anunciar, que ja se sap, que dins el que és el
treball corresponent a aquesta Comissió, també, per una
altra part, el Consell de Govern ha aprovat ja, vostès ho
saben, ha aprovat una proposició de llei que, naturalment,
vendrà al Parlament el més aviat possible, perquè crec que
també ha de passar pel Consell consultor, com és lògic, però
de totes maneres, està aprovada aquesta proposició de llei,
que modifica un articulat concret de la Llei de funció
pública per tal de fer possible que la llengua catalana es
converteixi en requisit per a l'accés a l'Administració
pública de totes aquelles persones que estan fora, que no són
funcionaris ni són laborals, que estan fora i que un dia
voldran entrar dins l'Administració de la Comunitat
autonòmica i, per tant, hauran de saber que una de les
qüestions serà el requisit de conèixer, de tenir un
coneixement oral i escrit del castellà i també de la llengua
catalana. Del que es tracta ara també, a part de presentar
aquest projecte de llei al Parlament per al seu debat i, si
s'escau, per a la seva aprovació, també he de dir que s'està
fent un estudi per concretar els nivells que s'exigiran
d'aquest coneixement oral i escrit de la llengua catalana per
a l'accés a la funció pública; els nivells que s'exigiran i, a
més, també, una reestructuració del catàleg de llocs de
treball.

A més, també vull dir, no recordaré exactament ara en
aquest moment el títol, però també s'ha modificat el decret
corresponent a la Conselleria de Governació, on es feia
referència a les puntuacions, es dictava la normativa per a
les puntuacions que s'han d'atorgar a la llengua catalana
com a mèrit dins l'estructura de l'accés de funcionaris del
sistema perifèric als ajuntaments, a les corporacions locals;
s'ha rectificat aquest decret en el sentit que ja no destorba,
sinó al contrari, que els ajuntaments que vulguin puguin
considerar la nostra llengua no just com a mèrit, sinó com
a requisit.

El Consell Social assessor en matèria lingüística està ja
molt avançat, pràcticament estava pendent d'un informe de
la Universitat, està fet ja, s'ha remès aquest informe, que era
obligatori perquè, com saben vostès, la Universitat és òrgan
obligatori de consulta, d'acord amb l'Estatut i per part del
Govern. Per tant, ja s'ha produït aquest informe de la nostra
Universitat i està pendent de la remissió immediata al
Consell Consultiu perquè, obligatòriament també, ha
d'informar sobre la pertinença d'aquest decret, que crea el
Consell Social assessor en matèria lingüística. S'han donat
passes, s'ha avançat, ja s'ha fet arribar als consells insulars,
a les entitats culturals, etc. per avançar en la seva aplicació
i jo esper que si l'informe del Consell Consultiu no es
retarda massa, una vegada que nosaltres li haguem remès,
que està a punt, esper que ben aviat puguem tenir aquesta
important reunió del Consell Social assessor en matèria
lingüística. A més d'altres instruments, com és el mapa
lingüística, etc.
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Bé, una vegada exposats els instruments i la part
administrativa de què consta la Direcció General de Política
Lingüística i haguem expressat quina és la normativa que la
regula i les funcions concretes que té aquesta Direcció General
de Política Lingüística el que hem fet, vàrem fer ja des del
principi, a partir del setembre, va ser establir uns objectius
generals derivats d'aquests quatre sectors: del sector de
l'ensenyament, del sector de l'Administració autonòmica i d'ens
locals, dels mitjans de comunicació social i del sector social. A
partir d'aquí vàrem fer tota una sèrie d'objectius generals, que
són els 28, 26 o 27, és igual, les mesures concretes que posarem
en marxa, que estam ja posant en marxa per al
desenvolupament de la Llei de Normalització Lingüística;
moltes coses que ja estan endavant, que ja són una realitat. A
partir d'aquest disseny el que s'ha fet ja és el programa concret
d'accions i activitats puntuals i la seva corresponent
pressupostació. Fins i tot la Direcció General disposa d'un
document, com és lògic, on s'ha operativitzat, això és un
document intern d'actuació, com fan totes les entitats, com fan
totes les institucions que tenen una idea del que volen; doncs
bé, a partir de les 28 mesures, la Direcció General de Política
Lingüística ha concretat tota una sèrie d'operacions, amb el
pressuposts corresponent, als efectes de dur-ho a terme durant
el pròxim any pressupostari, encara que algunes d'elles ja s'han
anticipat.

Jo podria avui aquí, doncs tornar a reiterar quines són les 28
mesures, afegir-hi i llegir concretament tot el que és aquest
document de programes operatius, d'accions puntuals i
concretes, però, francament, a part de les preguntes que em
puguin fer i en benefici que hi hagi més debat, crec que evitaré
la lectura exhaustiva de tots aquests documents, però no obstant
i estic segur que Presidència m'ho agrairà, i, això sí, donaré
alguns exemples, però, per favor, es mantengui que el que diré
són exemples, com podria dir-ne d'altres, per fer un resum. Per
exemple, dins el sector de l'ensenyament hi ha tota una sèrie
d'accions, algunes d'elles que ja existien, però renovades,
perfeccionades, al meu entendre, com és, per exemple,
formació del professorat. Evidentment, nosaltres entenem que
si el nostre professorat, el professorat de les Illes Balears no
està ben preparat per dur a terme aquesta política lingüística de
normalització dins els centres és evident que no funcionarà,
entenem que és necessari, per tant, una preparació; ja fa estona
que estam, juntament amb el Ministeri d'Educació i Ciència, el
Ministeri d'Educació i Ciència aportava fins ara 9.400.000
pessetes, ara aportarà 8 milions per a aquest any, i nosaltres la
resta fins a completar els 48 milions que ens costa aquesta acció
de formació del professorat, que és molt important per a
nosaltres. De totes maneres som conscient que no estam a la
comissió pressupostària, per tant evitaré també donar massa
quantitats, que això ja es va fer dins la comissió pressupostària
corresponent.

A part de la formació de professorat, també entenem molt
important la creació de material didàctic propi. Això és un llarg
procés que ja vàrem iniciar fa estona però que ara volem
concretar amb un material experimental que segurament
s'elaborarà conjuntament o a través de convenis amb la
Universitat de les Illes Balears i, si és possible, amb el
Ministeri d'Educació i Ciència. Per tant, la creació del material
didàctic continuarà, s'intensificarà, però, a més, es posarà en
marxa un programa pilot d'experimentació de material que no
pot ser obligatori dins els centres perquè derivarà, sobretot, de
l'elaboració de currículum propi que estam fent. I, per tant, com
que feim una elaboració de currículum propi, que no tenim
competències educatives i no pot ser aprovat, depèn del
Ministeri d'Educació i Ciència que pugui aprovar aquests
programes, naturalment haurà de ser material experimental i
haurà de ser consultat. De totes maneres esper que el Ministeri
d'Educació i Ciència no posi entrebancs al que és evident, que
nosaltres estam treballant amb programes de Madrid, i clar,
això és molt difícil, que per molta cosa que facem amb forma

si el contingut obligatori dels nostres centres, i és curiós que
no s'ha parat esment a la importància que té això, si el
contingut dels nostres programes no està elaborat des d'aquí
i per aquesta Comunitat, evidentment ens quedam amb les
formes però no amb el contingut. És ben necessari, és ben
hora que aquests programes escolars siguin nostres,
elaborats des d'aquí i que produeixin un material
corresponent; per això dèiem del material experimental. I ja
anuncio que, efectivament, el currículum propi, el que serà
el programa a tots els nivells propi d'aquesta Comunitat,
s'està ja elaborant a través de les comissions corresponents.
I a més he de dir que dins aquestes comissions hi ha hagut
una ajuda important del Ministeri d'Educació i Ciència
perquè ha aportat una sèrie de professors i professores, des
del seu propi catàleg, que fa que la nostra feina pugui ser
molt més positiva i profitosa.

Projecte lingüístic de centre, el vàrem posar en marxa
mitjançant l'ordre d'ensenyament corresponent; continuarem
amb ell, vàrem fer molta feina, malgrat les nostres
limitacions, sobretot dins l'estament de l'ensenyament privat
subvencionat, però no perquè no ens interessi moltíssim
l'ensenyament públic, sinó perquè, precisament dins aquest
sector, era on hi havia més dificultats i més problemes per
fer l'ensenyament en llengua catalana, que no l'ensenyament
de l'assignatura de llengua catalana, que es fa
obligatòriament a tots els centres. Ho dic perquè a vegades
aquesta matisació no s'entén.

A més, s'ha fet tota una sèrie de material per orientar
d'una manera pràctica a professors i professores de centres
perquè poguessin elaborar el seu propi projecte lingüístic,
que hauria d'estar integrat dins el que és el projecte educatiu
de centre i, per tant, s'ha fet una guia, entre altres coses, una
guia de projecte lingüística. Creiem que això és bo, creiem
que és bo que el centre disposi d'un projecte lingüístic, entre
altres coses vol dir que no es deixa res a la improvisació, no
es deixa que un centre sigui d'una manera o de l'altra en
funció dels professors, de la bona actitud dels professors que
venguin o se'n vagin, sinó que realment el centre, com a tal,
té un projecte, que exigeix que els professors que
substitueixin, per concurs de trasllat, per incorporacions,
etc., la plantilla d'aquest centre tenguin les condicions
pedagògiques, formatives i lingüístiques necessàries per
poder dur a terme aquesta projecte lingüístic. Per tant,
aquest projecte lingüístic el que fa és decidir l'orientació
d'aquest centre, independentment de les circumstàncies del
professorat. És més, el professorat que vagi a aquest centre
ha de reunir les condicions per dur a terme aquest projecte
lingüístic. Per tant, crec que això ha modernitzat una mica
i ha donat criteri al que era l'ensenyament en llengua
catalana i persistirem en aquesta qüestió, intentant que els
projectes lingüístics s'integrin dins els projectes educatius;
que no sigui cosa que a través de la llengua perdem de vista
el que també són altres coses importantíssimes per als
nostres centres, la qualitat de l'ensenyança, la qualitat de
l'educació; nosaltres diem: la qualitat de l'educació de
vendrà just donada perquè es faci l'ensenyament en català;
però també afegim: difícilment un centre podrà tenir un
nivell de qualitat si no fa l'ensenyament en català.
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Voldria citar també un aspecte importantíssim, que és
l'avaluació, seguiment i inspecció. De res serveix fer
normatives, de res serveix fer orientacions, de res serveix crear
tota una expectativa als centres si després nosaltres no tenim
capacitat de seguiment, d'avaluació i de concreció. De veure
què passa, perquè estam dictant tota una sèrie de normes, estam
dictant tota una sèrie d'orientacions, però llavors no tenim
capacitat per esbrinar si realment els centres ho estan fent, com
ho estan fent, de quina manera, amb quina orientació, quines
correccions haurien d'efectuar dins el mateix procés. Això és un
problema que tenim amb una limitació pròpia d'una comunitat
que no té competències educatives. Per això és que sempre
diem si no tenim competències educatives no podrem arribar al
final de les coses, no és que ens queixem, no és que plorem, és
que és una necessitat inevitable que o tenim competències
educatives o no podrem conduir el procés fins al final, malgrat
o no obstant el Ministeri d'Educació i Ciència col•labori amb
nosaltres amb aspectes puntuals, però no és el mateix. Estam
pendents ara, precisament, que vaig anunciar que veuria els
resultats, bé els resultats, veuríem una mica com han anat els
efectes de l'Ordre d'ensenyament en català i, per tant, estam
pendents de l'avaluació que se'ns faci per part de la inspecció
tècnica, perquè en funció dels resultats, i això que no du ni un
any, puguem fer les correccions oportunes. Jo voldria preguntar
a veure quantes vegades s'ha fet una normativa amb uns
mecanismes d'autoavaluació que suposin una immediata
correcció. Naturalment que no just el canvi en aquest cas
d'aquesta normativa vendrà donat per l'avaluació, sinó també
perquè totes les pressions, totes les crítiques s'han de tenir en
compta dins una democràcia i, per tant, per a nosaltres és
important que la gent que ha criticat, algunes plataformes,
alguns sectors que han criticat aquesta Ordre, evidentment que
s'ha de tenir en compta i s'ha de prendre nota, encara que és clar
que el que governa és el Govern, evidentment.

Jo voldria també citar aquí, per donar algun exemple del que
és el sistema informàtic de gestió; crec que el Sr. Crespí se'n
recordarà, que no estava massa d'acord amb això, després es
veurà, però el cert és que aquest sistema informàtic, perquè
clar, no teníem competències, però bé, si sense tenir
competències no podem fer coses positives ja em diran; per
tant, fa més de quatre o cinc anys que es va posar en marxa, és
curiós, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, no el
Ministeri d'Educació i Ciència, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports va posar en marxa un programa
informatitzat gratuït de gestió de centres, que l'estan utilitzant
des de fa anys un percentatge importantíssim de centres, de tots
els nivells. I aquest programa de gestió suposa que tota la
qüestió administrativa, la gestió administrativa, la gestió
acadèmica, erpas, expedients, etc., notes, butlletins, més la
gestió econòmica, tota sigui en llengua catalana. Per tant, un
centre que aplicàs o que apliqui aquest programa gratuït,
informatitzat, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
malgrat no tenir competències, ha possibilitat amb gran mesura
que els centres quedassin normalitzats en aquest aspecte, de
gestió administrativa, econòmica i acadèmica. I això crec que
són passes importants que moltes vegades no es tenen en
compta.

Voldríem crear un departament de llengua catalana i un
centre de recursos, no un nou centre de recursos, sinó tal
volta els centres de recursos que ja existeixen però donant
un caire molt important d'orientació cap a la política
lingüística. Això naturalment ens haurem d'entendre amb el
Ministeri d'Educació i Ciència a través del conveni de
cooperació general en tant no hi hagi les competències
corresponents.

Normalització interna dels centres, hi ha alguns centres
que encara no estan normalitzats dissortadament; és
necessari que tota la normalització, que tots els
departaments, que tot el que són els rètols, tot, dels centres,
doncs quedin normalitzats. Facilitar a les escoles d'estiu,
ajudar a les escoles d'estiu i moviments de renovació
pedagògica que vagin amb aquesta recerca i defensa de la
nostra; entrar dins programes europeus, programa Sócrates,
Leonardo.

Sra. Presidenta, i ja no diré res més, si li pareix bé, Sres.
i Srs. Diputats, de l'aspecte d'ensenyament perquè seria
llegir tot el programa, que és bastant fort, bastant concret, de
la Direcció General de Política Lingüística, i que es veuran
puntualment els seus efectes.

Quant a l'Administració, ho he dit, la Comissió
Interdepartamental, Sr. Portella, està sobre aquests temes, el
Decret 100, estam fent el possible perquè el compliment, no
hi hagi nivells de compliments, ho torn a repetir, el
compliment és si o no i, per tant, estam amb això; i agraïm,
una altra vegada li dic, totes les qüestions que pugui
plantejar l'oposició perquè nosaltres també estam sobre
aquest tema. Està en marxa, està funcionant ja perfectament,
ja he parlat de la Llei de la funció pública, del requisit de la
llengua catalana, del decret de Governació i també voldria
parlar de tota una sèrie de qüestions que farem amb els
ajuntaments.
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I crec, Sr. Pons, crec que totes aquestes qüestions que hem
de fer amb els ajuntaments sobre els plans de normalització han
d'estar perfectament coordinades amb els consells insulars. Era
una demanda que feien el Sr. Pons i el Sr. Marí i el Sr. Gornés
i és lògic, perquè els consells insulars també realitzen, gràcies
a Deu, tota una sèrie d'accions en temes de normalització
lingüística i no des d'ara, i és necessari que facem la
coordinació perquè no hi hagi interferències, perquè no hi hagi
problemes i sapiguem ben bé que tots els recursos s'aprofiten i
arriben als ajuntaments. Concretament, són moltes les accions,
però jo en diria dues, una el que pretenem i per a això ja tenim
una sèrie de planificacions i de models que enviarem als
ajuntaments m'imagin, el Director General de Política
Lingüística, en el sentit de facilitar que un ajuntament, que cada
ajuntament, en aquest cas, i podríem parlar de mancomunitats
també, no just d'ajuntaments sinó d'entitats, de què puguin fer
el seu propi pla de normalització lingüística, un pla
personalitzat, un pla adient per a aquesta localitat, un
ajuntament és diferent, cada ajuntament és diferent i té un grau,
té uns nivells distints i unes necessitats diferents. Per tant,
voldríem facilitar unes línies comuns, simplement a manera
d'exemple, no forçant a ningú, però demanant als ajuntaments
que a partir del Decret 100, que és molt important, és molt
important perquè hi ve el contingut de les coses que haurien de
ser objecte de normalització, i amb les nostres orientacions els
ajuntaments facin una avaluació, un diagnòstic de com estan i
quin és el pla que farien, amb un calendari i amb una
quantificació, si és possible. I a partir d'aquests projectes,
d'aquests plans concrets, la Conselleria, els consells insulars,
tots junts, hauríem d'anar molt junts, doncs, veurem, d'acord
amb els nostres pressuposts i les nostres possibilitats, quines
ajudes podem facilitar d'una manera pública, però concreta,
sabent que aquestes ajudes, sigui un duro, siguin 100 pessetes,
sapiguem on van i per què són; i a més, quins efectes
produeixen dins els centres, dins els ajuntaments, que no és just
la normalització lingüística interna, és la projecció cap al poble,
és tot el que són els comerços, el que és la vida del carrer, el
que són les fires, tot el que és propi de la vida del poble; hem
de crear, hem de possibilitar, amb aquesta pedagogia, amb
aquesta didàctica de què parlava el President Soler, hem de
procurar que la nostra llengua, la nostra cultura arribi a tots els
racons dels pobles, d'acord amb un projecte que facin els
ajuntaments, no nosaltres, encara que els ajudem.

I també, dins aquestes qüestions, estam disposats a
programar, la Direcció General de Política Lingüística ja té la
qüestió dibuixada, uns programes pilots; que sí, que pot ser
tenguin dificultats, per exemple, que tothom s'hi vulgui apuntar,
bé, i això quina dificultat és, tal vegada resultaria que això seria
bo; però que el programa pilot el que pretén senzillament és que
aquestes projectes que facin cada ajuntament naturalment
estarà, es podrà arribar amb un calendari d'acord amb les
possibilitats i recursos econòmics; però n'hi ha d'haver alguns,
que els criteris han de ser molt clars, on es pugui fer una
experiència pilot de fer un pla de normalització complet. De
manera que pogués servir d'exemple, però d'exemple pràctic, en
el sentit: on hem trobat més dificultats, on és la problemàtica,
on són els costs, quins recursos fan falta? I bé, crec que això
seria bo, perquè es faci a més dels projectes generals adequats
a la realitat de cada ajuntament, perquè es facin aquests
projectes pilots, bé, s'ha de fer una convocatòria adient, s'han de
fer les propostes corresponents i bé tal volta seria bo que
poguéssim fer qualque cosa en aquest sentit.

Mitjans de comunicació social. És evident que al que anam
és que els mitjans de comunicació entrin dins la
normalització lingüística. Són empreses privades,
evidentment, i per tant estan en funció de la demanda.
Nosaltres creiem que per una part hi ha una acció indirecta
d'ajuda en els mitjans de comunicació amb la nostra llengua.
Quina és aquesta acció indirecta? Si nosaltres aconseguim
a través de campanyes, a través d'accions, entre tots, no
nosaltres, perquè el Govern no pot, l'Administració no és
qui ho fa tot, és com sempre la societat civil, però si podem
ajudar a què entre tots es creï, que aquesta maduresa,
aquesta evolució madurativa del nostre poble que propicia
totes aquestes coses, avanci, evidentment la demanda
avançarà també, s'incrementarà la demanda. Que al mateix
que passa això s'ha d'ajudar als mitjans de comunicació
social perquè ja comencin també a donar passes,
evidentment. Són les dues coses, no una just, no esperar que
la societat demandi, també ajudar perquè els mitjans de
comunicació social donin passes, a través de suplements, a
través d'accions concretes, que nosaltres tenim preparades
amb tots els mitjans de ràdio, televisió, diaris, premsa, etc.

Hi ha el sector social també, no també, és que tot això
afecta el sector social, crec que és el sustratum, és el suport
que dóna vida a tot el que és aquesta acció, perquè
l'Administració està al servei i, si no, hi hauria d'estar, al
servei de la societat; els mitjans de comunicació serveixen
i satisfan o pretenen satisfer la demanda social. Els
ajuntaments, naturalment organitzen i gestionen la vida
ciutadana, no la vida, però sí les qüestions que afecten els
ciutadans, el seu benestar. Per tant, al final arribes al que és
el sustratum, el que és vertader suport de totes les accions,
que és la societat. I aquí crec que, entre altres coses, com
són els cursos d'adults, participació, a part dels cursos
d'adults que tenguin sentit propi, una incidència forta dins
l'educació d'adults que s'està fent en els pobles quant a la
nostra llengua i a la nostra cultura; nosaltres ja hi hem entrat
també, tal volta no amb la força que hi hauríem d'entrar,
però hi hem entrat; cursos per a estrangers, hi ha una
demanda, és curiós, hi ha una demanda bastant forta de totes
aquestes persones, europees moltes d'elles, que viuen a
Mallorca; no fa molt vàrem publicar a la Conselleria un
llibre que jo crec preciós, que es titula, precisament Viure a
Mallorca, Baltasar Porcel, on hi ha una demanda important
de conèixer la nostra llengua, de conèixer la nostra cultura,
i aquests col•lectius de gent que moltes vegades n'és un
exemple, és un exemple d'estimació a la nostra terra de gent
que, no solament d'estrangers sinó fins i tot de persones que
viuen aquí i que no han nascut aquí que estimen tant o més
que els que han nascut aquí el que és la nostra cultura i el
que és la nostra llengua, que tenguin possibilitats
immediates, concretes, de poder conèixer, de tenir un
material, de saber on han d'acudir.
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Hi ha una cosa que crec que és important, que és l'oficina de
drets lingüístics, que ho vàrem anunciar i que va tenir un cert
ressò. Crec que és important que l'Administració compti amb
aquesta oficina de drets lingüístics, encara que sigui al principi
per orientar, per informar dels drets. Fins i tot ja puc avançar
que tenim la possibilitat, tenim una opció, que segurament
exercirem, del programa Infollengua, que titularíem
Infollengua, que connectaríem amb Governació, a través del
telèfon 012 de serveis als ciutadans i que, per tant, seria les 24
hores del dia. Bé, hi ha aquesta possibilitat, l'estam estudiant
perquè, si és possible, a partir de l'any que ve, a partir del 96,
del gener o febrer màxim del 96, es pugui posar en marxa
aquesta oficina de drets lingüístics que, tal vegada, torn a
repetir, l'opció seria Infollengua, a través de les consultes que
puguin fer a aquest telèfon de serveis als ciutadans. Estam
contemplant aquesta possibilitat, on el que es faria és, sobretot,
que una persona que tengui qüestions a plantejar sobre temes
lingüístics sabés on ha d'anar i sabés plantejar-ho i que rebés
una informació sobre els seus drets i una orientació i una
informació sobre totes les qüestions. Per tant, intentarem posar
en marxa, no intentarem, posarem en marxa aquest programa
Infollengua, o el que vostès vulguin dir-li, oficina de drets
lingüístics, però ho volem fer pràctic.

Campanya de projecció publicitària. Això és
importantíssim, estam preparant ja i crec que amb pocs mesos
disposarem ja, amb les consultes que farem també als consells
insulars i a totes les entitats, però estam preparant ja una
campanya publicitària a tots els mitjans, no solament de les
qüestions lingüístiques, explicant el que és la nostra llengua; és
a dir, estic convençut que moltes vegades hi ha reticències
perquè no hi ha informació, no hi ha informació suficient i
digna i adient. Bé, doncs hem d'acertar i hem de donar aquesta
informació no des d'un punt de vista universitari perquè de
vegades la gent no és aquest el caire que veu, sinó d'una manera
planera, i hem d'acertar amb el missatge. Amb el missatge que
facem publicitari, entre cartells, ràdio, televisió, premsa, hem
d'acertar moltíssim per poder explicar exactament el que volem,
per engrescar la gent, a partir dels seus propis interessos, dels
interessos d'aquesta societat, no intentant imposar, no
superposant coses, sinó a partir dels propis interessos de la
societat, es tracta d'arribar a ells per explicar d'una forma
didàctica en què consisteix la nostra llengua, hem d'arribar fins
i tot a això, d'encara explicar el que és la nostra llengua, no
parlem del nom i tot, que fins i tot haurem d'arribar a aquestes
qüestions; però al mateix temps, d'una manera planera, senzilla,
tranquil•la, saber que aquí és una comunitat en què tenim
llengua pròpia, és la llengua catalana, tenim altres llengües,
importants, la llengua castellana, oficial també a tot l'Estat
espanyol i que, per tant, hi ha d'haver una convivència, però
sempre pensant que la llengua pròpia és la llengua catalana
d'aquí. Bé, a veure si aquesta campanya som capaços de fer-la
bé, que arribi per tot. A veure si també hauríem de considerar
la possibilitat d'integrar, encara que se li doni una rellevància
extraordinària, el que és la qüestió lingüística dins una qüestió
més àmplia que és l'educació, que és la formació de la gent;
perquè, francament, tal volta ara ens correspongui accentuar el
que són els problemes lingüístics o les qüestions lingüístiques,
però de res ens serviria desencaixar el que és aquesta lingüística
de la formació humana, de la formació social de la gent. Per
tant, crec que seria bo integrar, sense deixar d'accentuar aquest
aspecte, aquestes qüestions, dins una unitat més grossa que és
la formació social i personal.

Hi ha moltíssimes coses més, perquè clar, és tot un
programa d'accions que té la Direcció General de Política
Lingüística. En aquest moment s'està preparant 100 de ... de
rondalla mallorquina, per exemple. Bé, s'haurà de plantejar
a totes les illes, a Menorca, a Eivissa i a Formentera i
haurem, entorn d'aquest centre d'interès que crec que és
important, es faran tota una sèrie d'activitats, fins i tot amb
festivals, etc., però no crec que sigui ara el moment tampoc
d'anunciar totes aquestes coses, encara que començarem per
fer una agenda, l'agenda que ja és proverbial, no just
l'agenda de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
moltes vegades ha estat l'agenda de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, del Consell Insular de
Mallorca, de l'Ajuntament de Palma i dels Consells Insulars
de Menorca i d'Eivissa i Formentera; per tant, el que tractam
és de coordinar el màxim, farem l'agenda, com deia, sobre
les rondalles, i anem a veure si totes aquestes activitats
també arriben a la gent, arriben a la societat, que és el que
ens interessa. Tenc una qüestió que crec que és molt
important que quan tenim ocasió d'anar pels pobles i d'anar
a les fires, d'anar a tot el que són les manifestacions reals,
espontànies i culturals i comercials dels nostres pobles, és
important arribar a dins aquestes fires, entrar dins elles per
a també fer aquestes explicacions didàctiques.

Naturalment, hi ha una cosa importantíssima, que és la
qüestió de normalització als comerços, per exemple, al
carrer. Estic convençut que a través d'aquesta campanya i de
les ajudes que facem, no just a través de la Caeb, la Pimem,
Afedeco, etc., sinó directament també, als comerços, que els
pobles i les ciutats es noti, es noti ja una influència que
realment hi ha, està present la nostra llengua. Crec que
aquests convenis estan ja a punt per a ja poder-ho fer, de
manera que a l'any 96, en plena vigència del pressupost, la
qüestió, l'acció sigui ja immediata, que no es retardi, que tot
estigui preparat per començar, no començar, però per fer
moltes coses.

Relacions exteriors també és importantíssim. Hem
tengut sempre moltes relacions, no les que hauríem de tenir
tal vegada, però hem tengut reunions, sobretot a Eivissa, ho
recordarà el Sr. Marí; a Eivissa hem tengut, sobretot a
Eivissa, una sèrie de reunions amb els consellers de la
Generalitat de Catalunya, de la Comunitat Valenciana, de
nosaltres mateixos, amb participació dels consells insulars,
no dic amb participació del Consell Insular d'Eivissa, dic
amb participació de tots els consells insulars, encara que es
fes a Eivissa. Crec que era molt positiu, en tot cas tenim tota
una sèrie de qüestions comuns que estam amb una
interrelació crec que bastant positiva; que per nosaltres
voldríem incrementar-la; una qüestió molt clara va ser la
pregunta que va fer l'altra dia el Sr. Diputat, el Sr. Crespí,
sobre l'homologació de títols. Bé, no s'ha acabat per part de
la Comunitat Valenciana de concretar, però en aquest
moment no hi ha problemes de fet, crec que va ser una bona
mesura, es va signar per part de la Comunitat Valenciana
també l'acord, això ho hem de recordar. I, per tant, estam en
el nostre dret d'exigir-ho, ja que es va signar. Aquestes, el
Patronat Ramon Llull, el que és l'Arxiu de la Corona
d'Aragó; és a dir, hi ha tota una sèrie, un conjunt de coses,
que no importa inventar-se, que hi són i que, per tant,
facilita les relacions entre comunitats autònomes germanes
de parla catalana.
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Per tant, això són les qüestions que volia explicar, que he
reiterat moltes vegades; que estic disposat, senyores i senyors,
a reiterar i insistir quantes vegades vostès vulguin, però això no
ha llevat que fes aquell preàmbul de l'espècie d'acoso lingüístic,
perquè em pareix que també hem de fer feina a part d'això.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i Sres. i Srs. Diputats.

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 quinze minuts. Voldria demanar als
diferents grups si volen fer ús d'aquest temps o podem
continuar la sessió? Sr. Tejero?

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Demanaríem la suspensió, si fos
possible, de deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tejero. Ens aturarem per un temps de
cinc minuts, se suspèn la sessió. Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats, recomença la sessió. Per ordenar el
debat, es donarà la paraula als diferents grups perquè formulin
les seves preguntes i l'Hble. Sr. Conseller farà una única
intervenció al final per donar les respostes, per a la contestació.
I farem el mateix amb el torn de rèplica, es donarà la paraula a
cadascun dels grups i hi haurà un torn de contrarèplica per al
Conseller per contestar. Per tant i d'acord amb el grup que ha
demanat la compareixença, té la paraula el diputat Sr. Tejero i
Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller,
nosaltres no tenim cap intenció d'acosament o empait ni
enderrocament tampoc, en qualsevol cas no és la nostra
competència, però sí que, com ahir mateix va dir un diputat,
possiblement la insistència dels grups de l'oposició no seria
necessària si hi hagués un grapat d'accions que fossin més
adients al nostre entendre. En tot cas, agrair-li el rigor, no rigor
conceptual al meu entendre, sinó el rigor d'ordre, exactament,
sistematitzable, ja que ho ha exposat amb tres apartats: creació,
organització, instruments, accions i un grapat d'exemples que
ha posat.

En canvi, nosaltres entenem el pressupost, entenem les
compareixences, tenim una certa tradició d'enteniment del
que es diu o del que es vol dir i el que realment voldríem en
aquesta compareixença voldríem demanar més informació,
més aspectes concrets, perquè de vegades ens sembla que hi
ha molt de fum de formatjada, com es diu a Menorca, i que
hi ha molt de, o en italià seria, parole, parole, parole, com
deia una cançó. I clar, nosaltres veiem tres apartats que
realment són una mica contradictoris. Per un costat tenim el
pressupost, que no és el moment, ja va haver-hi la
compareixença corresponent i hi haurà el debat
corresponent en el ple; per un altre costat hi ha el conjunt
d'accions del què vostè ha fet un esment parcial, lògicament,
encara que ha dit milers i milers d'accions, tal vegada s'ha
passat una mica des de la meva òptica, i per un altre costat
els fets.

En qualsevol cas, respecte de les accions, fent esment
d'una documentació que la pròpia conselleria ha remès al
Grup Parlamentari Socialista, hi ha uns apartats que ens
agradaria que ens explicàs una mica més, en concret n'hi
expressaré quatre o cinc, no més. Hi ha una part de
subvencions a empreses privades, ens agradaria saber a què
es refereix, si a mitjans de comunicació, perquè l'única
referència que ha fet per a les privades ha estat a mitjans de
comunicació, i aquí apareix un pressupost bastant
considerable.

Un altre apartat que està reflectit a la documentació,
respecte a les accions, seria els convenis, els famosos
convenis d'educació infantil, que això ens agradaria saber
exactament què vol dir?

En un altre apartat, ens agradaria que ens digués, ja que
ha explicitat que l'informe està complert de la Universitat,
qui integrarà el Consell assessor, aquest que està determinat
en pressupost, i ja recurrentment ho treu?

Així mateix, hi ha una referència explícita de creació de
centres d'aprenentatge, i clar, a nosaltres de vegades quan es
creuen dades o informacions sense fer ús de la informàtica,
nosaltres veiem que, per exemple, la Conselleria de Funció
Pública té un material molt adequat d'autoaprenentatge del
català i el Conseller de la Funció Pública ho va dur a aquest
Parlament, no sé quin tipus de relació o quin tipus d'accions,
que té a veure una cosa amb l'altra?
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Així mateix, ens agradaria que ens explicàs, què vol dir un
apartat que diu conveni amb l'Ajuntament de Manacor per al
centre de Son Macià, una informació seva?

I, concretament, ens agradaria fer-li, en ares del rigor, diu
vostè, ho sap, em consta que li agrada ser rigorós, que quan
parlam de currículum propi en temes d'educació i no entrarem
molt en temes d'educació a causa de l'hora i a les
circumstàncies, el currículum és únic; i ara mateix, tant els
centres, es fan el seu propi currículum a causa d'una sèrie de
decrets i ordres que fan que una part important de
l'ensenyament que es faci a les escoles sigui amb una
autonomia bastant clara.

En l'ordre de fets li donaré només tres exemples públics i
notoris i després una sèrie de propostes perquè no ens acusin
d'entrebancar o de fer accions només negatives. Miri, li diré tres
fets en concret: el Director General de Política Lingüística al
diari diu que seria important crear una televisió pròpia a les
Balears, al dia següent, bloc, esborrat. Un altre fet, de fa molt
poc, declaracions del Director General d'Educació los niños
estudiarán mallorquín en la isla, això em sembla que no
concorda amb les seves declaracions i, evidentment, no ens
sembla adequat. Un altre fet, la Direcció General d'Educació
presenta el primer material en llengua catalana, això diu molt
poc de les seves accions anteriors, ja que em consta que hi ha
un material previ, i clar, el Director General d'Educació fa dos
o tres dies presenta el primer material en llengua catalana. És
una mica dur o heavy, com es diria en l'argot juvenil ara mateix,
dir això. I un altre fet molt recent, que vull suposar que vostè,
no sé com ho podrà pair, com es diu en menorquí, en català
variant menorquí; el dia 14 de novembre una proposició no de
llei del Grup Socialista, molt senzilla, que era només posar-se
en concordança amb la Logse de cara a la no extensió de la
llengua catalana, vostès no la varen aprovar i això sona una
mica malament.

Això respecte als fets, ara li diré propostes que tal vegada si
li serveixen per incloure en aquests milers de propostes que ja
té. Miri, fa poc he llegit a un diari de Catalunya que una de les
accions que fa la Direcció General de Política Lingüística de
Catalunya és l'edició de xecs que estan a tots els bancs perquè
la gent comprengui com s'escriuen els números en català. Això
és una cosa molt clara, molt contundent, es reparteix a totes les
oficines bancàries i té una efectivitat de cara a un camp
determinat, té una efectivitat bastant important. També ens
agradaria que ens contestàs si pensa modificar els continguts de
la recent ordre apareguda ... els continguts per a la realització
del reciclatge en llengua catalana dels professors, sobretot
intentant treure tots els continguts que no siguin específicament
dirigits al domini oral i escrit de la llengua catalana, perquè hi
ha una sèrie de continguts que no sembla que tenguin massa a
veure. Si pensen fer algun tipus de pla estratègic o com li
diguin perquè tots els funcionaris actuals de la Comunitat
Autònoma assumeixin les competències lingüístiques que, com
vostè sap, en el cas dels funcionaris d'educació són, que no
depenen de la Comunitat Autònoma, però això serà un haber en
el sentit que tendrà, hi ha un nivell de competències lingüística
i comunicativa, no del tot fonamentalment atribuïble, per dir-ho
d'alguna manera, a la conselleria, però hi ha un nivell de
competència lingüística bastant important, almenys a l'illa on
aquest diputat viu, però en tot cas.

Un altra qüestió seria si pensen fer alguna, o quins tipus
d'accions es podrien fer de cara a la implantació o a la major
cobertura de Ràdio Jove, encara que no depengui de la seva
conselleria; Ràdio Jove no s'escolta clarament a totes les
illes i té una franja horària molt esquifida.

Una altra qüestió que li voldríem demanar o suggerir
seria que qualsevol persona adulta que vulgui pogués tenir
l'oportunitat d'aprendre català de forma gratuïta, no és el cas
ara mateix, no és el cas; qualsevol persona adulta, sigui del
món que sigui.

Una altra qüestió seria, quins criteris determinaran les
ajudes o plans pilot que diu, ja que no és el mateix fer un pla
pilot a una Administració d'un ajuntament com Calvià o
Palma, on la població castellano-parlant és majoritària que
a un ajuntament de Ciutadella o Es Mercadal, on la població
autòctona és d'un nivell molt més gran que a uns altres
ajuntaments.

Després, si pensen fer algun tipus de conveni o alguna
proposta, no sé si amb la televisió catalana o amb Ràdio i
Televisió Espanyola, algun tipus de programa específic,
com el que té la BBC anglesa o fins i tot TV3 que té el
programa "Digui, Digui", que és copiat, més o menys
afusellat de programes anglesos que s'han fet fa un temps.

Uns altres elements que ens agradaria i anam acabant,
seria, ha comentat de passada, darrerament, els ajuts al
comerç, els canvis de retolació, hi ha hagut uns plans, uns
programes que sembla que han acabat o han desaparegut. A
hostaleria, les cartes, els menús, serien determinades
accions que serien, creiem, adequades. Encara hi ha noms
de carrers a les tres illes, em consta, que no estan
normalitzats; una crida als ajuntaments, no només
normalitzats en català, sinó més, em recorda ara mateix a un
ajuntament de l'illa de Menorca que encara hi ha una
Avenida del Generalísimo Franco, això ja és més dur encara.

Hi ha un món específic que caldria fer unes accions molt
decidides, com a vostè li agrada dir, que seria en el món de
l'esport. El món de l'esport està desnormalitzat o
anormalitzat; nosaltres entenem que normalització vol dir
llengua normal, l'ús normal de la llengua catalana.

I després ens preocupa que hi hagi aquests globus que
poden fins i tot despistar, instruments que ja suposadament
estan funcionant i funcionaven bé, no sé si pogués dotar de
més mitjans, tal com la campanya de normalització
lingüística, què passam amb la campanya de normalització
lingüística que no n'ha fet cap esment?

I, en tot cas, en primera instància, donat el temps, ens
agradaria que ens respongués, si fos possible a aquestes
qüestions i moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta, Sr. Conseller. Crec que ho ha
encertat vostè quan a la seva introducció ha fet un comentari
comparant la situació en què es troba, el setge sexual o setge
lingüístic, ha dit l'acoso sexual o l'acoso lingüístic i m'ha
recordat automàticament aquella pel•lícula de Michael Douglas
tan famosa perquè el veig i me l'imagin un poc com En Michael
Douglas aquí, en tot cas en l'aspecte metafísic, que patia, patia,
però li agradava. I com en aquell final de la pel•lícula, que
vàrem veure quasi tots, tots els protagonistes arriben dins un
món de realitat virtual també entenc que hagi fet aquesta
comparança, que jo hagi recordat aquella pel•lícula, perquè
encara en aquests moments d'inici, d'impuls lingüístic, ens
trobam dins una realitat virtual que hem d'anar veient fins a
quin punt arriba a ser realitat. També té raó i jo n'hi don en
demanar-nos temps per aplicar aquest programa que està
exposant de forma repetida i reiterada quant, almanco, als
aspectes generals del programa, crec que té raó, tal vegada
perquè nosaltres som nous, no tenim una experiència anterior
que ens faci tenir desconfiança de les propostes que fan i
comprenc que hi hagi altres grups polítics que expressin la seva
desconfiança, com nosaltres la puguem expressar en el futur
quan vegem que no s'acompleixen les expectatives creades en
aquests moments.

Entenc la intervenció que ha fet el Grup Socialista i el seu
portaveu, el Sr. Tejero, perquè ha estat aquest grup qui ha
demanat la seva compareixença i, per tant, s'ha preparat una
intervenció en la qual he notat que li han fet preguntat que
havien sortit d'altres diputats d'altres grups a anteriors
compareixences i a anteriors comissions que havíem tengut i,
en aquest sentit, nosaltres només podem fer que adherir-nos o
donar suport a aquestes preguntes.

I passaré ja a unes poques qüestions concretes, per ampliar,
que són preguntes o són suggerències o són comentaris. Quant
al tema de l'Administració que queda clar, el canvi de la Llei de
funció pública, queda clar aquest interès, allà on veig el
problema principal és en l'Administració perifèrica de l'Estat a
les Illes, i és un problema greu. M'agradaria saber quines
accions pensa dur a terme davant l'Administració perifèrica? I
li contaré una anècdota que em va passar fa molt poc, perquè ho
vegi: vaig anar a Maó a aclarir uns papers a la Seguretat Social,
a la delegació de la Seguretat Social a Maó i vaig omplir un
formulari, el vaig omplir en català, i la secretària o la persona
que m'atenia, no va saber si donar per bo aquell paper perquè
havia estat omplert en català i va haver d'anar a demanar-ho al
seu superior; va sortir el seu superior, el va donar per bo i em
va dir: és la primera vegada que ens omplen uns papers d'aquest
tipus en català. Açò fa un parell d'anys, no en fa més, no es
cregui que li rall, per açò li dic que l'acció davant
l'Administració perifèrica és urgent, necessària, perquè si no,
les passes que es puguin donar en el sector d'Administració
seran sempre molt febles i molt minses.

També ha rallat del canvi en l'accés a la funció pública.
M'agradaria saber també, quin programa, quines accions es
duran a terme per al reciclatge de les persones, del personal
de funció pública que ja en aquests moments forma part de
la funció pública, si hi haurà un canvi en aquest aspecte?

També ha dit, crec que amb una elevada dosi
d'optimisme, que la seva Conselleria de Cultura, Educació
i Esports compleix un cent per cent; jo li he de dir que no és
de ver, no, no és de ver; hi ha una pregunta preparada per a
un plenari i podrà vostè comprovar que no es compleix en
un cent per cent, serà amb un 99% però en un cent per cent
no es compleix.

Quant al paper de l'Institut d'Estudis Baleàrics, me'n
record que li vaig fer la mateixa pregunta, li reiteraré en
aquesta comissió d'avui. Se li dóna un paper central en tota
aquesta estructura orgànica, m'agradaria saber com es
planteja el paper de l'Institut d'Estudis Eivissencs i el paper
de l'Institut Menorquí d'Estudis, dins l'organigrama com es
planteja?

També li pensava demanar la composició del Consell
assessor, però ja ho ha fet el Grup Socialista, per tant li
reiter aquesta pregunta.

També li pensava demanar el programa d'acció que vostè
ens ha presentat de forma física avui, supòs que no és
matèria reservada i que els grups polítics podran tenir
aquesta documentació per fer un seguiment més correcta de
les accions que es duguin a terme i, per tant, li demanaria
aquesta documentació, aquest programa d'accions.

Quant a l'acció en ensenyament, totes les propostes que
poden ser vàlides i ens poden alegrar, em pens que mentre
no hi hagi la transferència en educació tota acció en
ensenyament estarà en una situació de feblesa i de
transitorietat. I ahir quan el Conseller Matas, el Sr. Jaume
Matas, va explicar la situació de les transferències, va
deixar ben clar, perquè ni tan sols en va rallar, que les
competències en educació, segurament, dins aquesta
legislatura tampoc no arribaran. S'ha rallat que el 96
començarà, però em sembla, pel que vaig sentir ahir, que en
aquests quatre anys serà difícil que tenguem de forma
completa transferides, però en tot cas és un tema que sí
deixa en fals tota la política lingüística que es pugui fer en
aquest sentit.
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També m'agradaria demanar-li com s'incardinaran l'acció
que es pugui dur des dels ajuntaments i els consells en tot el
programa global? Com es preveu orgànicament aquesta
incardinació? Orgànicament vol dir no en base a voluntat sinó
en base a compromisos i en base a incardinació. I amb açò li
diré que és molt important el paper dels ajuntaments, molt
important, ho ha dit el Sr. Xavier Tejero, que encara a Menorca
hi ha carrers que duen el nom del Generalísimo Franco, si no
vaig equivocat em sembla que és a Sant Lluís on el Grup
Socialista té responsabilitat de govern i esper que durant aquest
temps ho puguin aclarir.

En tot cas, també amb el tema d'ajuntaments, ja li dic, és
una cosa d'interès poder promoure la seva participació i jo li
voldria demanar com es farà la distribució de les inversions a
programes pilots i l'avaluació d'aquests programes pilots, com
és farà? I també li he de dir que des d'Esquerra de Menorca ja
hem presentat a l'Ajuntament d'Alaior una proposta perquè
l'Ajuntament d'Alaior demani participar en aquests programes
pilots, açò és per avís, el que primer ho demana ja se sap, hi ha
aquest interès; i ho hem fet des de fora perquè no som dins
l'Ajuntament, però supòs que en aquest sentit arribarà una
proposta si l'Ajuntament d'Alaior ho considera oportú.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Quant als mitjans de comunicació, segurament vostè, si
demà hi ha una crònica d'aquesta compareixença d'avui, les
seves paraules sortiran entre cometes i en castellà i les nostres
també; vull dir que és un problema greu. Em sembla que per les
seves paraules no veig massa expectatives d'un canvi
d'orientació quant a aquest tractament de la llengua als mitjans
de comunicació. Són empreses privades, el cas de la televisió
privada balear sí que es podrien fer iniciatives interessants i no
s'han fet; i en el tema de la ràdio sí que hagués estat interessant
que ahir s'hagués aprovat la proposta que es va fer al plenari.
Però també li he de dir que em fa por que des del Govern es
vulgui promocionar dins els mitjans de comunicació el català,
a través de la contractació d'espais en català; perquè és una
manera en què els editors riuran i mentre es contractin i es
paguin espais en català poc interès o poca pròpia voluntat
tendran els editors per fer ells aquest tema, tirar-lo endavant.
Alerta amb aquesta qüestió.

Ben igual amb la campanya publicitària, desconfio molt de
les campanyes publicitàries; a nivell de pressuposts no sé quin
pressupost s'hi destinarà, quin pressupost es preveu, hi
desconfio molt; i un altre toc d'atenció amb aquesta qüestió, que
ja podrem valorar més en profunditat quan se sàpiga què.

I quant a Ràdio Jove, que també ha sortit en aquesta qüestió,
és la darrera qüestió, el tema de Ràdio Jove que ha tret el
representant del Grup Socialista, el tema de Ràdio Jove no
sé fins a quin punt ha d'entrar dins un tema lingüístic, és una
qüestió diferent; és que em sap greu que els temes com
aquest es tractin des del punt de vista lingüístic. La
problemàtica de Ràdio Jove és una altra, la llengua normal
ha de ser el català i des del moment en què ho duim a una
compareixença sobre política lingüística feim que l'ús del
català a Ràdio Jove sigui ja anormal o extraordinari. Per
tant, és un poc també una suggerència o un comentari que
li he volgut en aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Bé, la
veritat és que les intervencions del Sr. Tejero i del Sr.
Portella ja m'han trepitjat tota una sèrie de temes, com és
lògic, per tant intentaré en aquests casos no insistir-hi gaire.

Una de les preguntes que ha sortit és quina composició
tendrà el Consell assessor. Jo també en volia parlar una
mica, he vist per la premsa una mica quin serà el perfil del
Consell assessor i he de confessar que una cosa que no veig
gens ni mica clara és aquesta barreja tan heterogènia
d'ingredients que el converteix en autèntica coctelera que,
per ventura, a nivell de supervisió global i periòdicament
distanciada del procés de normalització lingüística pot ser
justificable, però a nivell operatiu no ho veig gaire clar.
Sobretot, una cosa que no veig clara, és si aquest Consell
assessor fos l'únic instrument que fes possible una
comunicació i una coordinació entre Govern balear i
Consell Insular de Mallorca, perquè les composicions que
han sortit dels consells assessors, el Consell Insular de
Mallorca, o de Menorca o d'Eivissa i Formentera ocupen
exactament el mateix paper i tenen la mateixa
representativitat que una entitat cultural molt meritòria, però
que, evidentment, no són equiparables les situacions. Crec
que s'han de situar a nivells diferents.

Aleshores, particularment, una cosa que em preocupa
molt i supòs que no serà necessari explicar el per què en
aquests moments, és la coordinació entre el Govern balear
i consells insulars. A mi m'agradaria moltíssim que a cada
començament d'any, quan cada institució mínimament hagi
definit el seu programa d'actuació i tengui les partides
corresponents per aplicar, es reunís el Govern balear i els
consells insulars i diguessin, va, d'aquesta qüestió
t'encarregaràs tu, d'aquesta altra ens encarregarem nosaltres;
és a dir, si els ajuntaments s'han d'encarregar de pagar els
rètols dels carrers idò que siguin els ajuntaments, que no
siguin l'ajuntament i el Govern balear a la vegada, perquè no
ens aclarirem ni uns ni els altres. És a dir, la delimitació
clara, explícita, de quines són les funcions que cada any,
anualment, assumeix una institució i l'altra en l'àmbit del
que podríem dir l'Administració local, crec que seria una
cosa absolutament necessària. I clar, tenc por que si l'única
connexió i coordinació sigui dins aquest magma que serà el
Consell assessor pel perfil que heu donat a la premsa, això
sigui realment difícil.
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Després, una altra cosa que voldria dir és en referència als
mitjans de comunicació. També he percebut i em pareix que no
era necessari ser massa espavilat per saber-ho, que els mitjans
de comunicació no són una de les línies prioritàries
d'intervenció en política lingüística per part del Govern balear.
A mi em pareix que les propostes són molt pobres, les
propostes de Ràdio Jove, tres hores, enguany quatre; l'any que
ve a passat a tres recentment; una emissora de ràdio, que fa una
feina m'imagin que magnífica, pel poc que conec crec que sí;
suplements, ha dit el Sr. Rotger, i no sé si ha dit ajuts
indeterminats, amb el perill que apuntava el Sr. Portella, que
sigui un mitjà de finançament d'uns mitjans privats que no
tenen com a contrapartida compromisos reals d'un cert risc amb
les estratègies de normalització lingüística que socialment
puguin ser impulsades i políticament puguin ser impulsades.
Aleshores, a mi em pareix pobríssima aquesta opció dins
l'àmbit dels mitjans de comunicació. A mi em dóna una mica la
sensació que vostès, quan decideixen això i, sobretot, quan ahir
decidiren votar en contra de la nostra proposta de crear una
emissora institucional en llengua catalana, en realitat estan
funcionant amb mecanismes bàsicament de principi ideològic,
el PP té al•lèrgia se suposa als mitjans de comunicació públics
i cada vegada que es presenta a les eleccions i anuncia que
privatitzarà tots els mitjans de comunicació públics que hi ha a
nivell d'Estat i de Comunitat Autònoma, curiosament quan ha
arribat al poder em pareix que encara no s'ha produït cap
privatització d'aquests mitjans públics, ni la televisió de la
Comunitat de Madrid, ni el Sr. Fraga ha privatitzat la ràdio
institucional que hi ha a Galícia ni la televisió gallega, que per
cert va crear el PP, etc., etc.; i aleshores, a Mallorca, com tantes
altres vegades, o a les Illes Balears, perdó, com tantes altres
vegades, sembla que som els més beneits de la pel•lícula, és
que realment ens ho creiem fins a les darreres conseqüència a
això, i realment aquí no cream mitjans de comunicació públics.
Jo, com vaig dir, crec que els mitjans de comunicació públics
el que farien seria crear mercat perquè en un futur, com hauria
de ser en bona lògica, fossin fonamentalment els mitjans privats
els que cobrissin aquesta oferta de ràdio, premsa, televisió en
català. Però si no hi ha una iniciativa pública que obri el camí
no hi haurà mai possibilitat de què superem els estadis de
marginalitat en què ens movem ara; i això crec que hi hauria
molts exemples, no tan sols dins l'Estat espanyol, sinó a nivell
internacional que ho demostrarien, que no hi ha cap llengua
minoritzada que pugui accedir amb un cert impacte i amb una
certa hegemonia dins el mercat dels mitjans audiovisuals, si,
prèviament, no hi ha una feina de suport institucional que li ha
facilitat el camí.

Una altra cosa que voldria dir, -són cinc minuts Sra.
Presidenta?- és que dins aquesta exposició que ha estat fent
li he trobat a faltar i ja li vaig comentar una mica el dia que
ens vàrem reunir per la qüestió dels pressuposts, una sèrie
de plans sectorials específics. Crec que hi ha sectors, àmbits
territorials que requereixen planificacions específiques; de
la mateixa manera que vostès parlen de projectes pilots
referits a municipis, si no ho he entès malament, que em
pareix una magnífica idea, cercant que hi hagi municipis
que responguin a les diferents tipologies de municipis de les
Illes Balears, crec que també hi hauria d'haver alguns tipus
de plans específics i jo en veig una sèrie i, evidentment,
supòs que se'n poden veure d'altres, un referit al jovent,
sobretot el jovent urbà està, malgrat sigui escolaritzat a
l'escola, fins i tot en llengua catalana, l'allau sociològica i de
pressió ambiental és tan favorable a la llengua castellana
que molts d'ells i això ho demostren les dades lingüístiques
més recents, molts d'ells converteixen en habitual l'ús del
castellà fins i tot en situacions absolutament il•lògiques.
Supòs que tots sabeu que hi ha molts de joves a Palma i
estic segur que passa també a la ciutat d'Eivissa que tant un
com una són catalano-parlants, però es varen conèixer un
dia i es varen començar a parlar en castellà a la discoteca i
perquè varen donar per suposat que si parlaven en castellà
seria com s'entendrien, i han continuat el seu prometatge en
llengua castellana, els puc presentar una sèrie d'exemples el
dia que vulguin; i quan la qüestió efectivo-sentimental se
lliga a la qüestió lingüística després és molt mala de
desmuntar.

Després crec que també s'hauria de fer una cosa
semblant en algunes barriades o ciutats que presenten unes
situacions lingüístiques especialment, per dir-ho d'alguna
manera, de minorització de la llengua catalana; i després
també crec que s'haurien de seleccionar alguns sectors
professionals perquè es fes una certa feina d'insistència
sobre ells. Fa dos o tres anys em vaig trobar amb un notari
que encara no sabia que es pogués utilitzar la llengua
catalana per fer un testament i una escriptura de creació
d'una fundació cultural, això va passar a Mallorca fa dos
anys i busques aproximadament. Per ventura, una feina
específica dedicada a aquests sectors culturals no estaria
gens ni mica malament.

Després respecte a l'Ordre Rotger, vostè diu que l'han
començada a avaluar, m'agradaria saber si ja l'han
començada a fer aquesta avaluació, qui la fa i quan se sabrà
el resultat? Ara ja acceleraré una mica.
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Després una cosa que ha sortit i crec que és important, és la
qüestió que fa referència a l'Administració perifèrica de l'Estat
i també a les empreses públiques de l'Estat. És impossible
telefonar a la Telefònica fent ús de la llengua d'aquí i fins i tot
de vegades reaccionen d'una manera no gaire cordial. Voldria
recordar, ja ho vaig dir ahir, i ho proposaria al conseller i al seu
Govern perquè, en la mesura que poguessin i considerassin
interessant ho assumissin, fa aproximadament sis anys en el
Senat es va aprovar una proposició de llei, supòs que era
presentada pel grup de senadors de Catalunya, en la qual l'Estat
assumia la normalització lingüística en l'àmbit de
l'Administració perifèrica de l'Estat en el territori de Catalunya;
perquè aquella gent supòs que no va voler molestar els altres,
no? I va sortir, si no record malament aleshores era el Sr.
Quetglas el Senador d'aquesta Comunitat Autònoma, dient que
pròximament es presentarien coses semblants al Senat en
referència als altres territoris de llengua catalana i també a
Galícia i tal i qual. Em sembla que tot això està absolutament
sense fer i per ventura, no conec encara massa la mecànica del
Parlament, però m'imagin que deu ser possible que el Parlament
mateix promogués una iniciativa legislativa cap al Senat, no sé
si el Senador que representa aquesta Comunitat Autònoma serà
gaire entusiasta defensar de la proposició de llei, però crec que
si hi hagués el mandat del Parlament darrera no li quedaria més
remei i, per ventura, seria una bona ocasió per intentar,
legislativament, introduir factors de normalització a
l'Administració perifèrica de l'Estat.

Ja he acabat, bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta i Sr.
Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons i Pons. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller,
Sr. Director General. Deia fa uns moments el meu company Sr.
Pons que a ell li havia tocat parlar quasi el darrer i que molts ja
havien dit allò que ell pensava, si ell ho ha dit fa uns moments,
imaginin el que puc pensar jo ara.

Però sí que hi ha una cosa que realment em té molt
preocupat i que sol ser una constant no literària, però sí una
constant històrica amb les meves intervencions tant en el ple
com a la comissió, és el persistent oblit que solen tenir les mal
dites illes menors, concretament Menorca i Eivissa i
Formentera. I supòs que no és el subconscient que ha traït als
companys diputats ahir i avui, que quan parlaven de les illes
menors no és que les oblidassin és que ja n'esborraven una; avui
matí mateix aquí ja s'ha parlat de tres, ahir també en el ple es va
parlar de tres; jo pensant molt generosament vull pensar que es
deuen referir a Mallorca, Menorca i Cabrera, perquè que es
deixin Formentera a mi és una cosa que com a diputat, malgrat
que l'illa de Formentera té el seu propi, em sap molt de greu. I
si jo hagués de resumir amb una sola presència paraula aquesta
presència de vostè, Sr. Conseller, davant tots nosaltres, només
li demanaria, com li he demanat ja moltes vegades, i record
aquell dia en què el vaig felicitar quan el nomenaren conseller,
que fos un conseller de totes les Balears i les pitiüses i també
que aquesta campanya de normalització lingüística i aquesta
Direcció General de Normalització Lingüística fos més que
cap, la Direcció General de totes les Balears i pitiüses.

Entre les propostes que m'atreviria a demanar-li, perquè
voldria preguntar-me interiorment si aquestes
compareixences i aquestes hores que tan gratament parlam
aquí d'un tema que tots els que estam ens preocupa, han de
servir per quelcom, no han de servir només per a les nostres
dietes i permeti'm que en aquestes hores de la tarda ho digui
d'una manera tan crua, unes dietes que també, tot s'ha de dir,
fins i tot alguns diputats l'abandonen abans que, tenc un
mínim respecte per vostè Sr. Conseller, quan algun grup
justament hagi demanat que vostè vengués aquí.

Dit això, a mi m'agradaria molt que d'aquesta reunió
d'avui en sortís que de la Direcció General es fes el possible
perquè a Menorca i a Eivissa i Formentera, deman molt poc,
tenguessin, poguessin contractar una persona encarregada
exclusivament de la política de normalització lingüística.
Perquè he fet un petit sondeig en els meus companys de
Menorca i de Mallorca, el company de Mallorca m'ha dit
que ell tenia 40 funcionaris un més un manco; el de
Menorca m'ha dit que en tenia 13; nosaltres a Eivissa en
tenim 8, i supòs, Sr. Conseller, que vostè sap millor que
ningú que amb aquests 8 consellers que jo tenc a Eivissa són
els funcionaris que s'encarreguen d'esports, de cultura, de
llengua, de patrimoni, de suport genèric, de concerts, de
música, d'edició de llibres; és a dir, tota la conselleria
d'Eivissa es resumeix a 8. La consellera d'esports que està
aquí al meu costat i jo mateix. Per tant, no vull emprar
aquests deu minuts en recordar-li coses que vostè podria fer
i el que podria fer i els mitjans de comunicació i Ràdio Jove
i la televisió i venir aquí a recriminar-li que si vostè diu i
vostè deixa de fer, que molts dels que li recriminen alguna
cosa tenim nosaltres per les nostres competències la nostra
bona obligació; i tal vegada allò que a vostè li exigim
nosaltres mateixos no ho complim a casa nostra.

D'aquesta reunió, per tant, demanaria, si fos possible,
que se'ns digués als consells insulars si ja podem començar,
als que ho necessitam, si ja podem començar a cercar una
persona que es pogués fer càrrec de totes aquestes feines
que durà endavant la normalització lingüística.

Quant al Consell assessor, Sr. Conseller, el vull felicitar
perquè no he sentit ningú que encara digués que s'havia fet
d'una manera partidista, per dir-ho d'alguna manera. Els
noms que jo conec, vostè sap i quan es facin públics, que
encara no s'hi han fet, tothom ho podrà compartir, que
almanco a Eivissa hem cercat el milloret del milloret, i estic
segur que a Mallorca i a Menorca també serà així, i no s'ha
mirat ni si era d'una cosa ni si era de l'altra. I això, quan
se'ns ha recriminat al Partit Popular tantes vegades que érem
partidistes crec que és bo que ningú fins al moment li hagi
pogut recriminar a vostè, i per això jo també el vull felicitar.
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No hi ha dubte que hem d'encoratjar el professorat si volem
que el català sigui normal en la nostra societat. I jo com que
som, a més de diputat, la meva autèntica vocació i la meva vida
és ser professor, em demanaria si seria possible poder arribar a
un acord amb la Universitat de manera que aquells cursos que
es poguessin fer pels professors de les illes menors, tan
marginats en aquest aspecte, tan i tan injustament marginats
com amb altres, es pogués fer amb crèdits per a aquests cursos
que es poguessin fer per a normalitzar el català. Perquè supòs
que tots vostès saben que els professors de Mallorca i la
societat mallorquina és la gran beneficiada del nostre Govern
balear, un professor eivissenc que vulgui accedir a càtedra està
amb ínfimes condicions si el comparam amb un altre de
Mallorca, per la senzilla raó de què la Universitat de Mallorca
fa crèdits en català o en castellà de h, de b, o de z, i en canvi a
Eivissa s'ha d'anar a fora d'Eivissa i li podria citar en concret
una persona que demà se'n va cap a Avia per poder fer uns
cursets d'història de l'art i està en les mateixes condicions que
un professor mallorquí ho pot fer aquí de manera totalment
gratuïta. Tengui en compta això. Tenguin en compta també
molt i molt a l'hora de redactar material didàctic les nostres
illes, les illes d'Eivissa, de Formentera, de Menorca, perquè de
Mallorca estic segur que ja ho serà.

Quant a les activitats que es facin amb l'Administració,
tenguin molt en compta els consells insulars per a la relació
amb els ajuntaments. I quant als mitjans de comunicació, si fan
alguna cosa amb Ràdio Jove o amb ràdio vella o amb ràdio X,
per a mi no té importància, no tenc interès per a ningú, només
tenc interès a què la nostra llengua arribi a tots els racons de les
Balears.

I dir-li també que el volem felicitar el meu grup per aquest
pla pilot que vostès estan pensant fer, i afegir que des d'un dels
consells d'aquestes illes no només els felicitam en aquest sentit
sinó que també estam treballant perquè en aquesta experiència
pilot en català hi puguem ajuntar també quelcom més.
Nosaltres volem, si vostès hi estan d'acord que els municipis o
el poble que nosaltres triem, no només sigui un model en català
sinó que també sigui un model en patrimoni; estam parlant amb
Gesa i amb Telefònica perquè treguin tots els fils de les
placetes d'aquests pobles que hi ha, i també amb la retolació i
també amb tot allò que signifiqui la recuperació de la identitat
i de la cultura d'un poble.

Jo, Sr. Conseller, Sr. Director General, podria fer molt més
llarga aquesta disquisició, però ni el temps m'ho permet ni la
seva paciència ho aguantaria. Només serveixin aquestes
paraules meves per encoratjar-los molt seriosament. Vostès
saben que tenen en aquest diputat que els parla i en aquest grup
que els dóna suport a vostès un fortíssim interès en què d'una
per totes la llengua catalana sigui la llengua que estigui present
en la nostra vida, en la nostra cultura, en el nostre cor i en el
nostre cap. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Per contestar les
preguntes que han formulat els diferents grups, té la paraula
l'Hble. Conseller de Cultura, Educació i Esports.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Procuraré
recordar, he anotat amb tota la meva màxima atenció totes
les preguntes i ho faré d'una manera telegràfica, encara que
procuraré contestar-les.

Sr. Tejero, jo li atorg no solament la capacitat de
sistematització sinó també del rigor mental. No tenc més
que la paraula per contestar allò que em requereixen, per
tant difícilment el puc contestar d'una altra forma. Esper, de
totes maneres, que aquest esforç de paraula que he fet,
perquè la veritat és que no se'm ocorre altra cosa en aquesta
Cambra, en aquesta comissió informativa, però,
efectivament, que procurarem que tot això es dugui a la
pràctica i puguin, tal vegada, plantejar qüestions sobre fets
i no solament sobre programes, fets n'hi ha també.

Subvencions privades, bé, no estam a la comissió de
pressuposts però de totes maneres record, em pens, si és una
documentació que vàrem facilitar gustosament al Sr. Crespí,
em pens, que aquestes subvencions privades a què vostè es
refereix, són, estan preparades, per a possibles convenis
amb Caeb, Pimem, Voltor, mitjans de comunicació, etc.,
pens que són per a totes aquestes coses, crec recordar.

Educació infantil es refereix a uns programes concrets,
unes ajudes concretes, per a Ciutadella i Sa Pobla quant a
introducció de la llengua catalana.

El Consell assessor estarà integrat per tres estaments,
que són, sobretot, l'estament de les entitats culturals, el de
les institucions, consells insulars que tenen el seu pes i
també del propi Govern. Jo estic convinçut que una vegada
que el Consell Consultiu doncs faci l'informe corresponent
que les persones que integraran i les personalitats que
integraran aquest Consell social, com ha dit molt bé el Sr.
Marí, es veurà perfectament que no hi ha el més mínim
partidisme, sinó que estan perquè tenen una ressonància
social i lingüística important. I, per tant, crec que tots hi
estarem d'acord, estic convinçut, a part de què hi ha
institucions que els seus representants són de la pròpia
institució.
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No, i contest ja, si em permet, Sra. Presidenta, algunes
qüestions que sobre aquest tema s'han plantejat per part d'altres
grups parlamentaris; evidentment, que jo crec, efectivament, Sr.
Pons, que el Consell assessor, el Consell Social assessor en
matèria lingüística, que serà molt ample, com ho és i no el vull
comparar, l'Institut d'Estudis Catalans, i no el vull comparar,
tendrà ponències; la qual cosa vol dir, o sectors, que podran
abordar temes concrets, no d'una manera tan massiva i tan
ample, però és important que hi hagi aquest suport ample de
tots els que hi participin, però que, en tot cas, efectivament, no
crec que sigui just el lloc on s'han de trobar el Govern i els
Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
Formentera, Sr. Robert Masdeu, perquè és difícil oblidar-se de
Formentera, no solament perquè Formentera és inoblidable,
sinó també perquè hi ha un il•lustre representant de les Illes
Balears, però menorquí, per Formentera, perdó.

Per tant, no, efectivament, crec que no és sols la plataforma
on s'han de trobar els consells insulars i el Govern per delimitar
competències i coordinar, efectivament. Haurem de crear
aquesta plataforma perquè fa falta, és absolutament necessari.

Centres d'autoaprenentatge, bé, els que vostè ha mencionat,
Sr. Tejero, corresponen a funció pública i, per tant,
efectivament, hauran d'aplicar-los als funcionaris i personal
laboral. De totes maneres nosaltres ens referim a centres
d'autoaprenentatge cap a la societat, cap a tota la gent adulta.

Centre cultural de Son Macià, efectivament, hi ha una
quantitat, una inversió, juntament amb Sanitat i altres
conselleries per fer un centre cívic cultural i social.

Currículum, sí, bé, el currículum; vostè sap d'educació, jo
també en sé un poc; naturalment que hi ha un currículum però
hi ha nivells dins aquest currículum, i hi ha diferents nivells,
cada vegada més operatius i cada nivell deriva de l'anterior. Per
tant, difícilment, encara que doni tota l'autonomia als centres
escolars perquè facin el seu propi currículum dins aquest nivell
d'operativitat si els anteriors no permeten uns continguts i unes
formes pròpies d'aquí, ja en poden fer de bots els centres
escolars, no ho podran fer. Per tant, no basta l'autonomia dels
centres, sinó que en el segon nivell del currículum també hi ha
d'haver una actuació concreta de contingut de formes de
metodologia propi del Govern, propi de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. I això no ho podem fer fins que
no tenguem competències, vostè ho sap perfectament. Per tant,
de què serveix l'autonomia dels centres si no tenen aquesta
possibilitat?

Televisió català, miri, el que li puc dir és que no descartam
res, però que en aquest moment els recursos, els pressuposts,
les prioritats dels governs no contemplen aquesta situació. I de
totes maneres m'agradaria analitzar, que no és el moment, a
veure si realment el Director General de Política Lingüística va
dir exactament això, però en fi, de totes maneres, no hi entro.
Únicament dir-li que, evidentment, el Govern, repetesc, en
aquest moment no es planteja la televisió en català. Perdó, una
televisió pròpia, també em referesc.

Estudiar mallorquí, no em tregui aquestes coses, Sr.
Tejero, no perquè tornam i naturalment i clar que ho he vist
i tot això estava d'acord amb la comissió, que ja s'està creant
per a les modalitats insulars i és una comissió absolutament
ortodoxa, per dir-ho de qualque manera, des de la
Universitat, on hi ha gent important que puc citar, el Sr.
Joan Melià supòs que hi serà, en fi, hi haurà una sèrie de
persones i tot presidit, a més, pel Sr. Doctor Joan Miralles.
És a dir, no es tracta d'això, es tracta i feia referència i crec
que molt bé i fins i tot se li donà suport en aquest cas per
l'Obra Cultural Balear que s'estava referint a les modalitats
pròpies, però sense cap referència a què hi hagués una línia,
diríem, que no fos correcta. Per tant, deixem, entenc jo, de
concretar o de plantejar qüestions que no existeixen entre
llengua catalana, mallorquí, menorquí, etc.

Primer material en llengua catalana. És evident, tothom
sap que no és el primer, si això va aparèixer a un moment
determinat, doncs, em pareix bé, em pareix bé que sigui el
primer amb unes qüestions concretes. Però no és el primer,
hem fet molta feina, tal volta no hem fet tota la feina que
havíem de fer però n'hem feta.

Exempcions? Mirin, realment no vaig voler fer una
qüestió incidental, però em dóna peu ara perquè li contesti.
En el nostre entendre, canviar una llei tan important com és
la Llei de Normalització Lingüística, que es va fer amb
consens, per una qüestió tan petita, tan poc seriosa, tan poc
important i que afecta tan poques persones i que, a més, està
resolta, em pareix absolutament, no sé, absurd. Per què? Li
diré, miri, afecta el 0'5, no arriba, que hi ha, pràcticament no
arriben a 500 exempcions, que la gent que està en aquesta
situació ni ho demana; que hi ha tota una sèrie de mesures
per poder plantejar aquest problema i resoldre'l; que s'ha dit
mil vegades al Ministeri d'Educació i Ciència per resoldre
qüestions concretes a través del que està a la Llei de
Normalització Lingüística, que és la següent, Disposició
transitòria quarta, és la següent; vostès volien canviar, crec
recordar, la Disposició transitòria tercera, em pens, ho dic
de memòria, doncs mirin la Disposició transitòria quarta; és
que no han passat de la tercera, perquè la quarta diu i hi és
ja això que volien vostès, no igual, però molt paregut, el que
passa és que el Ministeri d'Educació i Ciència no compleix,
no compleix el que està legislat, que és la Disposició
transitòria quarta. Em referesc a classes d'acolliment per a
tota aquesta gent, i no ho compleix. I fins i tot nosaltres hem
enviat escrits al Ministeri d'Educació i Ciència perquè ho
faci i no ho compleix. I demana rectificar la tercera, quan la
té a la quarta, i no ho compleix. Amb una paraula, que això
que afecti a 500 alumnes, de 140.000 que n'hi ha, 500; que
són persones, sobretot, que estan un any, dos anys a les Illes
Balears, ja em comptarà.
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Hi ha una sèrie de propostes que també vostè per proposar-
les ha utilitzat la paraula, vull dir, és lògic, jo no li diré
paraules, paraules; i oficines bancàries a través de xecs;
reciclatge, bé, reciclatge l'estam fent ja i, efectivament, hi pot
haver un pla estratègic, té molta raó, hi pot haver un pla
estratègic fins i tot amb hores lectives si el Ministeri d'Educació
i Ciència està disposat, on puguem abordar aquestes borses ja
de professors molt concrets que ens aniria molt, ens aniria molt
bé fins i tot econòmicament, perquè resoldríem el problema ja
d'una vegada; i si és necessari a través d'una actuació selectiva
i a través d'una actuació en hores lectives. El mateix li diria al
Sr. Marí, dins hores lectives es pot fer un reciclatge actiu,
puntual, fort, intens, per resoldre els darrers problemes que
tenguem, i això mentre no tenguem competències educatives és
del Ministeri d'Educació i Ciència.

Ràdio Jove que arribi a les illes, ho farem, ho passarem a la
Conselleria de Governació; perquè, nosaltres el que farem amb
Ràdio Jove és col•laborar des de la qüestió de política
lingüística, però res més, no ens pertany a nosaltres, és de la
Conselleria de Governació.

Educació, crec que realment l'actuació més forta a les
barriades, als pobles, que arribi de tots els estaments, a través
de l'educació compensatòria, no tant a través de l'educació
compensatòria com a través de l'educació d'adults. Crec que si
utilitzam l'educació d'adults com a penetració dins les famílies,
dins la gent adulta, que ja està estructurat, que crec que va molt
bé, sobretot va molt bé perquè els ajuntaments han hagut de
pagar molts de doblers; si nosaltres aprofitam l'educació
d'adults tal volta podríem arribar a tots aquests estaments,
aquestes borses a què feia referència el Sr. Tejero, el Sr. Pons
i el Sr. Marí, tots tres.

Programes pilots, bé, ja ho he dit, cada ajuntament és
diferent, efectivament; per això demanam uns programes que
siguin propis de cada ajuntament. Programes específics, feim
programes específics. Restauració, menús, bé, l'oferta privada
són empreses privades, crec que quan hi hagi una demanda això
es farà, però hem d'ajudar a què aquesta demanda es produeixi,
estam totalment d'acord. A mesura que anem a llocs d'aquests
i reclamem els nostres drets, evidentment es canviaran les
coses. Però també hi pot haver estímuls i ajudes per a això no?,
com a altres coses. El món de l'esport, podria ser un programa
específic sectorial, el món de l'esport, efectivament, procurarem
fer-ne qualcun de pilot, de programes sectorials i contest al Sr.
Pons també.

Campanya de normalització lingüística. Miri, dins el
Consell assessor hi va haver la possibilitat al primer esborrany
d'una disposició final, derogatòria, perdó, en què la campanya
de normalització lingüística, davant la nova situació ja deixava
d'existir; però després vàrem comprendre que l'ordre
corresponent de la conselleria el que feia era publicar un acord
interinstitucional. Per tant, crec que el millor de tot és que
reunim la campanya de normalització lingüística, que totes les
institucions que formen part d'aquesta campanya de
normalització lingüística diguin la seva opinió i, en
conseqüència, canviarem les coses si fa falta; i decidirem, però
democràticament, d'acord amb l'opinió de totes les institucions
que varen signar el pacte interinstitucional i que nosaltres, per
una ordre o per un decret crec que no podem derogar. Per tant,
no es planteja la campanya de normalització lingüística perquè
tot d'una que es pugui, i sempre abans d'acabar l'any, es reunirà
la campanya de normalització lingüística per concretar aquest
tema.

El Sr. Portella, home, jo li he dit en castellà a més, per
tant no es canviarà als mitjans de comunicació, es dirà
talment, supòs, si es diu, d'acoso sexual; però home, ja no,
entre vostè i el Sr. Pons, ja han entrat dins temes
d'enamoraments i de realitats virtuals i de Michael Douglas
i clar, l'única realitat virtual que accept és la que està
respecte a Michael Douglas però no respecte al programa de
llengua catalana. Realitat virtual, vostè és molt hàbil i juga
amb ella, però no fins a un cert punt.

Administració perifèrica, efectivament, no és fàcil.
L'Administració perifèrica actua dins un territori i aquest
territori és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és
el nostre territori. Per tant, esper que en el seu moment el
nostre Senador no faci el mateix que va fer el Senador
anterior, que plantegi coses concretes en aquest sentit,
perquè crec que és important arribar-hi, i fer, si no, el nostre
territori no acabarà d'estar normalitzat.

Reciclatge dels funcionaris, bé, això correspon a la
Conselleria de Funció Pública. De totes maneres nosaltres
intervenim a través de programes que ja es coneixen molt
importants.

L'Institut d'Estudis Baleàrics, bé, efectivament, forma
part, no és que formi part, diríem, de l'organigrama de la
Direcció General de Política Lingüística, perquè, a més, és
autònom, però sí que crec que pot tenir un paper funcional,
senzillament, important dins aquesta nova polític
lingüística. És l'únic que dic, no és que sigui el més
important de tot, però sí que pot ser un instrument decisiu.
Institut d'Estudis Eivissencs, Institut d'Estudis Menorquins,
no és el mateix; nosaltres podem operar, podem entrar dins
l'Institut d'Estudis Baleàrics perquè és un organisme oficial,
però l'Institut d'Estudis Menorquins i l'Institut d'Estudis
Eivissencs els tenim molt en compta, naturalment que estarà
representat al Consell assessor, ja no en faltaria d'altra no,
el que passa és que no podem actuar com un instrument,
com amb l'Institut d'Estudis Baleàrics perquè és un òrgan
oficial, i els altres no ho són. Per tant, no són instruments
propis de l'Administració, tant de bo que no ho són, que
tenen autonomia i independència. No és un equivalent, en
definitiva, l'Institut d'Estudis Baleàrics no és un equivalent
al que és l'Institut d'Estudis Eivissencs o al que és l'Institut
d'Estudis Menorquins.

Ajuntaments, com incardinar, transferències d'educació.
Evidentment, en tant no hi hagi aquestes transferències
nosaltres estarem limitats i haurem de fer acords puntuals
amb el Ministeri d'Educació i Ciència, a veure com és
l'acord de l'evolució de l'ordre d'ensenyament. No tenc
l'atreviment de dir que és l'ordre Rotger, no, no em vull
imputar, a més seria, és una ordre de la conselleria, però bé,
per a l'avaluació dels efectes de l'ensenyament en català als
centres ho hem demanat a través del Ministeri d'Educació i
Ciència, perquè la inspecció d'educació ho faci. Sé que ho
fa i jo voldria, no d'aquí a quinze dies, sinó demà, tenir ja
les dades perquè immediatament les presentaríem a través
d'una roda de premsa a tota la societat; i ja sí que li puc dir
que, en previsió, ja estam adaptant el que és una normativa
a la situació de política lingüística actual.
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La propaganda, vostè expressa les seves precaucions sobre
els mitjans de comunicació social, bé, que nosaltres contractem
tota una sèrie d'espais publicitaris o que fins i tot la propaganda
que facem; crec que va ser el Sr. Pons que va dir, bé, fins i tot
hem de córrer aquest perill, amb que anem endavant i d'ajudar
a estimular els mitjans de comunicació. Ara, vertaderament, el
més important serà que indirectament ajudem i estimulem a què
la mateixa societat demandi que els mitjans de comunicació
social siguin en la nostra llengua. Això seria la vertadera
solució, bé, però hem d'ajudar, mentrestant que es donin passes,
per aquí anirà bé.

El Sr. Pons pràcticament ha subscrit o no ha entrat dins una
sèrie de temes que ja hem expressat, a alguns ja li he contestat.
Allò del Consell assessor li he dit que la delimitació de
competències entre els consells insulars crec que no es podrà
produir just dins aquest Consell assessor, és evident. De totes
maneres aquest Consell Social assessor serà molt gran, però
això no lleva que no creï les seves pròpies ponències per fer una
feina més concreta quan calgui.

Amb els mitjans de comunicació, insistir, ajudarem.
Nosaltres, efectivament, el Partit Popular és respectuós amb la
iniciativa privada i amb la llei de l'oferta i la demanda, ara, en
aquest cas, voldríem ajudar a què la demanda anàs en aquesta
orientació.

Plans sectorials, hem pres nota, Sr. Pons, d'aquests plans
sectorials; un dels que hem anunciat ha estat el de l'esport; els
dels joves urbans, barriades, tal volta hi podrem anar a través
d'educació d'adults, ben plantejat, si no hi arribam a través
d'educació compensatòria; o, fins i tot, a través de plans
sectorials molt puntuals, ho podrem fer, tal volta ho podrem
plantejar d'acord amb l'avaluació continua que facem.

Avaluació de l'Ordre ja ho he dit, l'àmbit perifèric també. al
Sr. Marí, moltes gràcies, pel seu suport del grup parlamentari.
Entenc perfectament que faci plantejaments de cap a, el que jo
no diria illes menors, perquè són illes importants; de vegades es
diu aquest problema que tenim, no tenim problema, és que la
nostra realitat és pluriinsular. És veritat que moltes vegades, des
de la Conselleria de Cultura, perdó, no des del Govern, de
vegades no feim els plantejaments el suficientment amplis que
caldria fer i, per tant, hem de corregir aquesta orientació, l'hem
de corregir; ens n'hem de recordar molt més que quan
parlament d'accions, quan parlam de política lingüística, quan
parlam de qualsevol cosa parlam del territori de les Illes
Balears i, per tant, parlam de Formentera, d'Eivissa, de
Menorca i de Cabrera no en parlam però, en aquest cas, no sé
si valdria la pena fer plantejaments de tipus de medi ambient,
tal volta, no de política lingüística. Però, en tot cas,
vertaderament, crec que s'han de fer correccions continuades,
perquè hi ha una tendència tal volta des de la meva conselleria,
no vull dir des del Govern a què, per raons distintes, bé, doncs,
s'està parlant de política lingüística i moltes vegades es fa més
referència a Mallorca que no a les illes de Menorca, d'Eivissa
i Formentera i no ha de ser així. Per tant, entenc que hem de fer
una autocorrecció i que la farem.

Ara, també jo, voldria ser rigorós, fins i tot mentalment,
i dir-li que jo en aquest moment no li puc dir de contractar,
el Govern contractar o la conselleria en aquest cas,
contractar personal per al Consell Insular de Mallorca o per
al Consell Insular d'Eivissa o de Formentera o de Menorca,
no li puc contestar, no li puc dir que sí, perquè no ho podem
fer. Ara, sí que podem fer i ho hem de plantejar, no ho vull
assegurar, però ho plantejarem, és que el personal propi de
la Direcció General de Política Lingüística que, em creguin,
no és massa ample, que el personal propi, que si és necessari
la mateixa Direcció General de Política Lingüística haurà de
pensar en destacar algun personal a un moment determinat,
perquè el seu territori de la seva competència són totes les
Illes Balears, això sense interferir en el que són les
competències i en el que són les funcions pròpies de cada
consell insular.

Per això és que, torn a repetir, és molt necessari trobar
aquesta fórmula, aquesta plataforma, que n'hi ha, no hi ha
problemes, de coordinació del Govern amb els consells
insulars, és necessari trobar; i per l'altra part, anar pensant
que qualsevol acció administrativa, de gestió o tècnica, és
per a tot el territori.

Efectivament, serà difícil que ens trobin dins aquest
partidisme del Consell Social, estic ben convinçut que no hi
haurà ningú capaç de dir-nos que nosaltres hem fet un
Consell Social assessor partidista, sinó tot el contrari.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports al cent per
cent normalitzada, esper preguntes, esper qüestions per
poder-los contestar i poder reconèixer que ens hem
equivocat en qualque cosa, home, almanco ens farà humans.

El Pla pilot, efectivament, allò dels crèdits, té prou raó,
de tal manera que vostè sap que el Partit Popular en el seu
programa electoral, clarament ha decidit incloure extensions
universitàries, en aquest cas de la Universitat, però haurem
de pensar en altres coses quan tenguem tot el sistema
educatiu, a Menorca i a Eivissa i Formentera. Per tant,
forma part del programa del Partit Popular. En aquest
moment tot el que és qüestió d'organització de cursos, de
crèdits, etc., no tenim les competències, és difícil que jo li
pugui prometre o li pugui contestar que farem el crèdit
suficient perquè els de Menorca o els d'Eivissa, però crec
que s'han de trobar solucions i les haurem de trobar perquè
és un mandat del Partit Popular, del nostre programa
electoral.

I jo crec que en general he contestat les seves preguntes,
perdonin la rapidesa. Moltes gràcies, Sra. Presidenta i Sres.
i Srs. Diputats.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la
paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el diputat Sr. Tejero
i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats, tractaré de ser
breu. El debat, clar, vostè treu el debat incidental del canvi de
la Llei de Normalització Lingüística, és un debat que és
interessant i ho podríem fer, encara que no és el moment,
només dir-li que amb el mateix consens que es va aprovar,
només per aprovar aquesta modificació va faltar el consens del
Partit Popular, tota la resta de grups el teníem; és a dir que
només per un grup, sense entrar en unes altres valoracions, que
també hi podria entrar.

Respecte del reciclatge o nivells de perfeccionament del
professorat, me'n record fa un parell d'anys, amb una
interpel•lació o amb una moció que li vaig fer, li deia que eren,
llavors, pràcticament un 50% del professorat que estava fent el
reciclatge, ara mateix és menys del 50%, el que està clar és que
s'hauria de fer una valoració des de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, com és que des del 1978 que va començar
el reciclatge quasi compleix els mateixos anys que la transició,
encara n'hi ha un percentatge, per a mi, suposadament tant alt
de no normalització a determinats llocs i sap perfectament que
hi ha illes que tenen un nivell de normalització molt més pobre
que unes altres; hi ha àrees geogràfiques dins les Illes Balears
que tenen un nivell de normalització molt més pobre, i sap
perfectament que hi ha un gran grup, especialment dels centres
privats concertats, que no només no tenen la normalització
adient sinó que l'ensenyament no compleixen.

Respecte a adults, la suggerència que li feia o preg o, en tot
cas, li podria anomenar persones i fins i tot persones amb la
titularitat d'honorables, que tenen dificultat de fer, només per
ser adults, que tenen dificultat de fer normalització lingüística
perquè no hi ha cursos gratuïts. I això crec que hauria de ser
una previsió pública i gratuïta, si això es considera important.

Respecte als esports sap perfectament que és un dels
elements que té un percentatge molt alt de persones que ... cada
dia pràcticament, i aquí tenim una gran experiència, que va ser
les olimpíades de Barcelona, amb la qual cosa, tot un
vocabulari, totes unes accions es pot tenir en compta que ja es
varen fer i tenim molt de terreny guanyat.

Respecte de la campanya de normalització lingüística,
vostè sap que és un acord interinstitucional, i de vegades
allò de desvestir un sant per desvestir-ne un altre, crec que
si una cosa funciona s'ha de perfeccionar o s'hauria de
perfeccionar. Hi ha uns nivells que cadascú ha de complir
la seva funció, però semblava, almenys en la primera
intervenció, que havia de morir aquesta qüestió de la
campanya de normalització lingüística.

I, en tot cas, només dir-li tres apartats, des del nostre
punt de vista, tres concrecions. La Direcció General de
Política Lingüística i vostè ho deu saber, qui ho va proposar
des de fa molts anys tant a pressupost com a diferents
intervencions va ser el Grup Parlamentari Socialista, primer
punt. Segon punt, li agrairíem que tengués en compta
aquesta espècie de superposició que s'està produint entre la
Direcció General d'Educació i la Direcció General de
Política Lingüística, la Direcció General de Política
Lingüística sembla que hauria de ser, al nostre entendre, una
mica d'oli, una taca d'oli que impregna totes la resta de
direccions generals, que no hi hagi situacions
complementàries, discordants fins i tot. I això que no
produeixi que, de vegades a nosaltres ens sembla, que
produeix realment desorientació a l'hora d'anunciar
determinades accions, que si les anuncia una direcció
general o una altra.

I en tot cas, tendrem altres debats perquè sabem que no
estam d'acord, només una darrera puntualització. Jo estic
convençut de la seva capacitat i de la seva professionalitat,
però només una pregunta, si les competències en educació
s'haguessin de gestionar com s'estan gestionant les
competències en menors, que duim dos anys, agarra y
vámonos. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Bé, a mi m'agradaria fer trenta segons d'intervenció
sobre un detallet molt petit. M'ha fet il•lusió aclarir una
mica més la qüestió aquesta del centre cívico-cultural de
Son Macià. Quan na nascut com a projecte, quina dotació
tendrà i quina funció? Si vol el Sr. Conseller m'ho pot
contestar després informalment, si és que ja anam molt
malament de temps. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Marí i Tur.
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EL SR. MARÍ I TUR:

No sé si és el moment, però, de part del meu grup, agrair-los
a tots dos, Sr. Conseller i Sr. Director General, la seva
presència i encoratjar-los perquè saben que darrera vostè hi ha
trenta homes i dones que els estan pitjant i els estan felicitant i
els estan animant. Enhorabona i endavant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller, vol fer ús de
la paraula, pel torn de contrarèplica?

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

Miri, molt poc, tant poc, que jo, gaire bé, és que clar tenia
una sèrie de qüestions i al final, doncs, simplement dir-li, Sr.
Tejero, no basta que vostès proposassin coses perquè fes el
Govern, sinó que al mateix temps les havien d'haver fet; em
referesc sobretot a la Direcció General de Política Lingüística.
Bé, si al mateix temps vostès haguessin fet un departament de
llengua catalana en el precís moment que vostès varen proposar
la creació de la Direcció General de Política Lingüística
aniríem molt més endavant.

I quant a menors, no em faci aquestes comparacions perquè
jo no puc contestar i, per tant, queda malament.

El centre cívic cultural, a part de què puguem parlar, Sr.
Pons, és molt senzill. És una inversió, que crec recordar que és,
no sé exactament, li puc dir concretament perquè està en el
pressupost, em pareix que són 7 milions de pessetes d'inversió
en infraestructura, així com feim pistes poliesportives, etc.;
perquè en aquest cas va ser una petició de l'Ajuntament de
Manacor per a un centre a Son Macià, efectivament, cívico-
cultural, on hi hauria una part que es faria ensenyament de
català, cultura pròpia, etc., etc. Això és el que nosaltres hem
aportat juntament amb altra, em pens que hi ha una altra
conselleria. Però de totes maneres li puc donar tots els detalls
perquè estan en el pressupost.

Moltes gràcies, Sres. i Srs. Diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Aquesta comissió vol agrair
de nou la presència del Conseller de Cultura, Educació i
Esports Hble. Sr. Bartomeu Rotger i Amengual, així com la
presència també de l'Il•lm. Director General de Política
Lingüística, Sr. Joan Barceló i Matas. I, acabat l'Ordre del Dia,
s'acaba la sessió. Bon dia, senyores i senyors diputats.
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