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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. Passam a tractar l'únic
punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la compareixença
sol•licitada pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports,
per tal d'explicar les accions de govern que pugui dur a terme.

Hi ha substitucions, per favor?

Molt bé. Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble.
Conseller d'Educació, Cultura i Esports, Joan Flaquer i Riutort,
acompanyat del director general d'Educació, Il•lustríssim Sr.
Aloy, de l'Il•lustríssim Sr. Director General d'Esports, Sr.
Blach, el director general de Cultura i Política Lingüística,
Il•lustríssim Sr. Gil, i de la Il•lustríssima Sra. Sartorio,
secretària general tècnica. Té la paraula, Sr. Conseller.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports per tal d'explicar les accions de govern que
pensa dur a terme.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El motiu que el
Govern hagi demanat aquesta sol•licitud de compareixença no
és un altre, lògicament, que explicar davant aquesta comissió de
Cultura, Educació i Esports, les línies principals d'actuació
d'aquesta conselleria, tenint en compte el canvi de persones que
s'ha produït el mes de juny, no només en la persona del
conseller, sinó també, com anticipava ara la presidenta
d'aquesta comissió, en les figures dels directors generals
d'Educació, de Cultura i Política lingüística, i d'Esports.

Per informar ràpidament sobre les línies d'actuació bàsiques,
estructuraríem l'exposició en quatre grans apartats que
correspondrien als quatre grans departaments d'aquesta
conselleria: Esports, Cultura, Educació i Política Lingüística.

En matèria d'Esports, entenem com a criteri general que
l'educació física i la pràctica esportiva són part essencial d'una
major qualitat de vida dels nostres ciutadans i en aquest sentit,
des del Govern balear, i malgrat les competències ja
transferides als consells insulars, hi ha tota una sèrie
d'actuacions que s'han de dur a terme durant aquests pròxims
anys.

En primer lloc, un objectiu que és un objectiu amb un
objecte, amb un termini fixat que és el de la Universiada 99.
Nosaltres creim que aquest és un gran repte, és sense cap dubte
un esdeveniment molt important per a l'ajuntament de Palma,
però també, sense cap dubte, un esdeveniment on tota la
societat balear o on totes les institucions han de demostrar dues
coses fonamentals, en primer lloc, demostrar que som capaços
de gestionar i organitzar un esdeveniment d'aquesta importància
i en segon lloc, ser capaços de demostrar per enèsima vegada
que som unes illes especialitzades a acollir la gent i dispensar
un tracte el més exquisit possible als nostres visitants. En
aquest sentit, dir des del primer moment que el Govern balear
està compromès, d'una manera especial, amb l'ajuntament de
Palma davant aquest esdeveniment, i bona prova d'això és el
conveni que es va signar fa una sèrie de setmanes entre el batle
de l'ajuntament de Palma i el president de la Comunitat
Autònoma quant a les inversions a dur a terme en el context
d'aquest gran esdeveniment.

Les tres actuacions o els tres eixos bàsics d'actuació del
Govern dins la Universiada, jo els distingiria, en primer
lloc, en la participació que tenim en la gestió d'aquest
esdeveniment, i en aquest sentit des del Govern hem de
posar totes les eines i tots els mecanismes necessaris perquè
aquesta gestió sigui tan racional, tan transparent i tan eficaç
com sigui possible; en segon lloc, una participació en les
inversions, en aquest sentit explicar que hi ha inversions
pròpies del Govern amb instal•lacions pròpies, Príncipes de
España, 500 milions durant els pròxims anys, Escola de
Calanova, 500 milions també durant els pròxims anys,
aquesta és una inversió pròpia amb motiu de la Universiada,
i després hi ha una inversió conjunta en col•laboració amb
l'ajuntament de Palma i amb altres institucions, com pugui
ser el Consell Superior d'Esports, concretament la
finançació per part d'aquestes institucions d'un estadi
olímpic amb la piscina, pistes d'atletisme, etc.

Juntament amb la gestió i la inversió, lògicament, el
Govern té el compromís i l'obligació de dur endavant durant
aquests pròxims anys programes de suport a l'esport
universitari, programes de tecnificació dels nostres
esportistes a la Universitat, perquè entenem que la fita de
l'any 99 de la Universiada és un motiu que ens obliga i ens
incita precisament a dur endavant totes aquestes actuacions
impulsores de l'esport dins el món universitari.

En qualsevol cas, no hi ha d'haver cap dubte, el més
important de la Universiada serà l'endemà, serà la inversió
que quedarà dins la nostra comunitat autònoma en dos
centres concrets propietat del Govern: Príncipes de España
i Calanova, que esperem que estiguin a l'altura del que
pretenem, centres que no només suposin instal•lacions aptes
i adequades perquè els nostres esportistes de base puguin
dur a terme les seves activitats, sinó fins i tot que puguin
servir per cobrir una sèrie de deficiències que en aquests
moments tenim a l'esport en aquesta comunitat autònoma,
com són centres d'alt rendiment, centres de tecnificació
esportiva, que sense cap dubte Príncipes de España i
Calanova poden cobrir amb no massa dificultats. En aquest
sentit, també hem de lligar al futur, una vegada passat l'any
99, el que són les instal•lacions de Príncipes de España i
Calanova, amb l'activitat turística. La possibilitat dins els
mesos d'hivern, dins els mesos de temporada baixa d'oferir
unes instal•lacions esportives dignes, tant en atletisme, en
natació, en tennis, en vela, suposen, sense cap dubte, un
estímul important perquè determinats esportistes d'alt nivell
estranger puguin venir a les nostres illes i amb això
contribuir a la desestacionalització progressiva del nostre
sector turístic.



CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS /  Núm. 8 / 25 de setembre del 1996 131

Però la inversió en infraestructura lògicament no pot acabar
a la Universiada, la inversió en infraestructura s'ha d'estendre
a la resta dels municipis d'aquesta comunitat autònoma, i en
aquest sentit i en col•laboració amb el Centre Superior
d'Esports hem de continuar o, més ben dit, impulsar de manera
decidida i ferma, el que és aquest pla d'extensió esportiva en
col•laboració amb el Ministeri d'Educació i Ciència. En el
moment que expliquem i compareguem per explicar els
pressuposts de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
podrem donar ja més dades, però vull avançar aquí, als
membres d'aquesta comissió, que hi haurà un esforç important,
un esforç suplementari per part d'aquesta conselleria pel que fa
referència a la culminació de tot aquest procés de dotació
d'infraestructura esportiva als municipis, a les escoles i als
instituts d'aquesta comunitat autònoma.

En desenvolupament de la Llei balear de l'esport, que com
saben és una de les competències més importants que el Govern
balear té dins el seu camp d'actuació, explicar que l'objectiu
prioritari, l'objectiu bàsic juntament amb altres, és la creació de
l'Escola balear de l'esport, una escola que existeix a altres
comunitats autònomes, que hem tengut oportunitat de
comprovar quina és la seva utilitat i el seu funcionament i que
en aquest sentit hem d'aprofitar l'oportunitat que ens dóna la
remodelació del poliesportiu Príncipes de España, per aprofitar
precisament aquestes instal•lacions per convertir-les en seu
d'aquesta escola balear de l'esport.

Una escola balear de l'esport que bàsicament i sense ànim
exhaustiu vendria a complir tota una sèrie d'objectius: en primer
lloc, constituir-se en un centre de tecnificació esportiva, un
centre que permeti l'expedició de títols i també la millora dins
aquest camp; en segon lloc, i amb converses ja iniciades amb
la Universitat de les Illes Balears, hem de conveniar amb
aquesta institució uns estudis de segon cicle amb l'especialitat
de ciències de l'educació física i l'esport, creim també que és
molt interessant que això pugui quedar incardinat en el que serà
aquesta escola balear de l'esport. En tercer lloc, aquesta escola
incorporarà dins el seu si tota una sèrie d'escoles superiors, molt
importants com seran l'escola superior de tennis, la de natació,
la de vela i la d'atletisme; explicar que això ja comencen a ser
realitats, perquè dins el mes d'octubre comença ja el que és
l'escola superior de tennis. I un altre objectiu important
d'aquesta escola incardinada, com deia abans, dins la
remodelació del poliesportiu, és un objectiu que ens ajudarà, i
això sempre és d'agrair, a retallar part de la despesa corrent
d'aquesta conselleria, la fórmula és acollir dins el poliesportiu
Príncipes de España la casa de les federacions balears
esportives. Estam, en aquests moments, com a comunitat
autònoma, pagant unes quantitats de lloguer bastant importants
en el que fa referència a les distintes federacions. Nosaltres
pretenem precisament dins aquest context de la remodelació del
poliesportiu donar acolliment aquí a les federacions, unificar,
centralitzar i en tot això entenem que podrem aconseguir una
reducció important de la despesa corrent de la conselleria.

Per acabar, en matèria esportiva, explicar també a aquesta
comissió, que és objectiu d'aquest govern i d'aquesta
conselleria dur endavant un pla especial d'ajuts als
esportistes d'alt nivell competitiu, però un pla que entenem
que no pot quedar només en el que és l'esport normal o
ordinari, sinó que és un pla que s'ha d'estendre també a
aquells esportistes discapacitats que tenim la sort aquí, en
aquesta comunitat autònoma, precisament, de tenir
exponents importants de gent que practica aquesta modalitat
esportiva i que lògicament necessiten tota la nostra
col•laboració, tot el nostre esforç i tota la nostra dedicació.
Posarem en marxa a partir de l'any que ve, en parlarem amb
més deteniment a la compareixença dels pressuposts,
d'aquest pla d'ajut als esportistes d'alt nivell competitiu en
una i altra modalitat.

Deixant de costat el departament d'Esport, quedaré
després a la seva disposició per qualsevol aclariment,
passarem al segon departament que és el de Cultura. En
aquest sentit, i també de manera similar al que passa en
l'esport, la transferència als consells insulars, lògicament
com vostès saben, ha buidat una mica de contingut el que és
l'àmbit d'actuació d'aquesta conselleria. Informar a la
comissió que tenim dues iniciatives legislatives preparades
i en marxa que esperam en breu poder presentar a aquesta
cambra. En primer lloc, la Llei de patrimoni i en segon lloc
la Llei de museus, arxius i biblioteques.

Pel que fa referència a exposicions, explicar que
continuarem amb el criteri de Sa Llonja, amb un criteri el
més selectiu possible quant a les exposicions que es duen a
terme durant l'any, un criteri selectiu però que també ha
d'intentar recollir tota la varietat artística que sigui capaç de
recollir les mostres que acull Sa Llonja, hem d'intentar
donar un ampli ventall de possibilitats als nostres ciutadans
perquè puguin, lògicament accedir a les seves preferències
artístiques a través d'aquestes exposicions, jo pens que
bastant importants que es duen a terme a Sa Llonja. I
continuar dins Sa Llonja amb un element innovador que
hem introduït a aquesta darrera exposició que vàrem
inaugurar la setmana passada, d'abstraccions, un element
que entenem que és molt important, que és acostar o
aproximar l'art als al•lots. En aquests moments i per a la
darrera exposició de Sa Llonja, voldria recordar que hem
editat un quadernet didàctic, un quadernet destinat
precisament als al•lots, a les escoles, perquè puguin
conèixer i puguin accedir molt més fàcilment al que és el
coneixement del món de l'art en totes les seves
manifestacions. En aquest sentit i en la mesura que això
sigui possible, informar a aquesta comissió que continuarem
amb aquesta iniciativa d'intentar a les exposicions on
participem facilitar-les amb aquests quadernets didàctics
perquè puguin ser tramesos a les distintes escoles, perquè
això pugui facilitar l'acostament de l'art i de la cultura en
general al món de l'ensenyament.
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A més, tant a Menorca com a Eivissa estam en la preparació
i la planificació d'exposicions puntuals a les sales dels museus
de què allà disposam per intentar estendre aquesta voluntat del
Govern de dur a terme exposicions i mostres als seus ciutadans
també a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Quant als museus, explicar que el Museu de Mallorca serà
objecte ja a partir de l'any que ve d'una major promoció tant
interna com internacional. A nivell intern, amb convenis de
col•laboració amb les escoles, instituts, per tal que els nostres
estudiants puguin conèixer millor quina és la realitat d'aquest
important museu, un museu que jo he de reconèixer i en som
conscient, que per ventura és un gran desconegut per la nostra
pròpia gent; en aquest sentit, és responsabilitat d'aquesta
conselleria i és un compromís d'aquest conseller, intentar dur
endavant una promoció interna adequada i eficient d'aquest
espai cultural que és el Museu de Mallorca. Però no només una
promoció interna, com deia, sinó també una promoció
internacional per fer evident davant els mercats exteriors que a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera també hi ha una oferta
cultural variada, una oferta cultural ampla, que també pot ser
objecte d'inclusió dins els itineraris turístics i dins els fullets de
propaganda turística.

Però no només una major promoció interna i internacional
sinó que també el Museu mereix una major atenció i mereix
una major atenció en dos camps distints, en primer lloc en
l'adquisició de nova obra, farem un esforç important en
col•laboració amb altres institucions com pugui ser el Ministeri
de Cultura, en l'adquisició de nova obra per al Museu de
Mallorca, de fet hem donat una mostra evident d'això amb
aquestes dues escultures gòtiques que hem incorporat al Museu
o que esperam que se solucionin tots els problemes que hi ha
perquè es puguin incorporar definitivament al Museu, omplint
un buit que hi ha, evident, dins el que és la mostra gòtica del
Museu; i en segon lloc remodelant i reformant aquelles parts
del Museu que ho necessiten, en aquest sentit podem avançar
ja que, confirmat pel Ministeri de Cultura, vàrem estar reunits
la setmana passada a la Secretaria d'Estat, la inversió de 14 o 15
milions de pessetes en la rehabilitació de la sala de Prehistòria
que, com saben tots vostès, és una necessitat imperiosa d'aquest
Museu de Mallorca.

A Menorca, i per als diputats d'aquesta comissió que siguin
menorquins, una bona notícia, i és que el Museu després de
tants d'anys, el Museu de Menorca podrà ser inaugurat durant
l'any 97, l'obra, la inversió està a punt de finalitzar, vàrem estar
reunits, com he dit abans, amb el secretari d'Estat de Cultura, la
setmana passada, i es confirma ja definitivament que a finals de
desembre o principis de gener, el Museu de Menorca podrà ser
objecte de visita pel públic, després de més de vint anys, la qual
cosa lògicament és, o m'imagín que és una bona notícia per a
aquesta comissió, encara que arribi, i ho reconec amb un cert
retard. També aquest museu, lògicament, ha de ser objecte,
igual que el de Mallorca d'aquestes accions que he apuntat:
major promoció interna i internacional i la possibilitat en el
futur i en la mesura de les nostres disponibilitats d'anar
adquirint obra per a aquest museu,.

A Eivissa, explicar que els museus també seran objecte
de major promoció i en la mesura que sigui possible
adquisició, i explicar que quant a la necròpolis dels Molins
a Eivissa, en aquests moments hi ha ja compromesa i
firmada una inversió al voltant de 5 milions de pessetes que
ens permetrà, esperem que en un termini relativament breu,
no ho puc garantir tant com he fet amb el Museu de
Menorca, reobrir les portes d'aquesta necròpolis important
des Puig des Molins.

Per acabar en matèria de Cultura, fer una petita
referència a les cases de cultura, en aquest sentit volem
potenciar aquests espais culturals a cadascuna de les Illes,
les biblioteques, els arxius, les fonoteques i els punts
d'informació cultural, però també volem afegir a aquestes
cases de cultura tres centres, jo crec que importants: en
primer lloc, un centre de documentació i publicació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, volem recollir,
unificar tot aquest conjunt dispers de material bibliogràfic
produït per la Comunitat Autònoma i unificar-lo dins un
únic centre de documentació i publicacions, en
col•laboració, lògicament, amb aquelles iniciatives que ja
existeixin; volem posar en marxa també l'espai cultural en
aquest espai de la casa de cultura, un centre
d'autoaprenentatge de català en col•laboració amb la
Conselleria de Funció Pública; i també volem incorporar a
aquesta casa de cultura, un nou centre de recursos docents
i lingüístics, en qualsevol cas, per a qualsevol aclariment
que qualsevol dels membres d'aquesta comissió vulgui
quant a aquestes novetats, hi ha també aquí els directors
generals d'Educació, de Cultura i de Política lingüística, per
fer els aclariments que vostès estimin oportuns.

El tercer gran bloc o el tercer gran departament és
l'educatiu. No hi ha cap dubte que l'educació o el
departament d'Educació és un dels prioritaris d'aquesta
conselleria, jo crec que el fet que la pròpia denominació de
la Conselleria s'hagi invertit demostra la importància que de
cara al futur ha de reprendre el món de l'ensenyament
universitari i no universitari dins la Comunitat Autònoma.

En aquest sentit, explicar en primer lloc les dues
iniciatives legislatives que tenim pendents i que esperem
presentar en breu en aquesta cambra, com és la Llei del
consell escolar d'Educació, una eina, un instrument
imprescindible per al moment en què rebin les competències
en matèria d'ensenyament no universitari, és un òrgan
d'assessorament, és un òrgan de consulta preceptiva en tota
una sèrie de qüestions, i lògicament insistesc, esperam en
breu poder-lo remetre a aquest parlament. I en segon lloc, la
Llei d'I + D, una llei que juntament amb la Conselleria de
Presidència i amb la Direcció General de Tecnologia de la
Informació i Comunicació Avançada serà també remès al
Parlament amb el seu corresponent pla d'I + D que recollirà
les inversions corresponents en aquesta matèria.
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En ensenyament universitari, donar compte, al seu moment
es demanarà una compareixença, quan es faci efectiu ja el
traspàs i es firmi definitivament aquest traspàs, donar compte
que en breu la competència en matèria universitària serà
transferida a aquesta comunitat autònoma, jo crec que ja s'ha
explicat suficientment la dotació econòmica, pens que és una
dotació suficient, i que ens permetrà negociar, més que
negociar, perquè aquest tema a mi no m'agrada, sinó debatre
conjuntament amb la Universitat, quin és el model de futur que
volem per a la nostra universitat, quin és el model de futur de
creixement i, sense cap dubte, garantint en qualsevol cas, les
inversions més que necessàries que requereix aquesta
universitat. I juntament amb aquestes inversions, multiaularis,
biblioteques, infraestructura esportiva, nous estudis, etc.,
juntament amb això una qüestió que també és prioritària per a
aquest govern, que són les extensions universitàries a Menorca
i a Eivissa. Unes extensions universitàries que lògicament no
poden anar en detriment de la qualitat de l'ensenyament
universitari, no hi poden anar, però també han de tenir molt
present la realitat pluriinsular d'aquestes illes, i tenir present la
realitat pluriinsular d'aquestes illes representa donar resposta,
almanco a les necessitats educatives en matèria universitària
més urgents a cadascuna de les Illes.

Tot això complementat amb les noves tecnologies de la
comunicació i de la informació que permeten a través dels
sistemes de videoconferències avançar molt més aviat en la
implantació d'aquestes extensions universitàries.

Explicar també, en qualsevol cas, que s'han reprès contactes
amb la Secretaria d'Estat d'Universitats i d'Investigació, per dos
temes molt concrets: un que fa referència al Pla nacional de
beques universitàries, hem demanat formalment ja a la
Secretaria d'Estat la incorporació de criteris insulars a
l'adjudicació de beques, com vostès saben, fins ara,
l'adjudicació de beques universitàries per a alumnes, no té
present el concepte insular de l'individu, sinó que fa referència
a qüestions relatives a la seva situació econòmica, qüestions
relatives a expedients acadèmics, etc., però no té tant en compte
com nosaltres voldríem la realitat no només insular, sinó
pluriinsular de molts dels habitants d'aquesta comunitat
autònoma, en aquest sentit, demanam i continuarem
reivindicant davant el Govern de l'Estat el fet que precisament
el concepte insular o pluriinsular sigui tengut molt més en
compte a l'hora de l'adjudicació de les beques d'estudis
especialment per a aquells alumnes o per a aquells estudis o
carreres que no puguin ser estudiats aquí, en aquesta comunitat.

Quant a l'ensenyament no universitari, explicar que estam
immersos en un procés complicat, llarg, de transferència de
competències a la Comunitat Autònoma. En aquest sentit,
indicar a la comissió que l'objectiu està marcat per a dia 1
de gener del 98, un objectiu que creim, i ho creim
sincerament, que serà possible assolir-lo i, a més a més, ens
hem d'esforçar al màxim per aconseguir-lo, perquè, com tots
vostès saben, precisament aconseguir aquest objectiu'és un
requisit que condicionarà lògicament aquesta finançació
autonòmica de la qual s'ha vengut parlant durant aquests
darrers dies, i, en conseqüència, s'ha de fer un esforç
addicional, un esforç suplementari per part de les dues
administracions per arribar a dia 1 de gener del 98 amb les
competències educatives ja transferides.

Explicar-los que les comissions mixtes estan ja
organitzades, dia 23 d'octubre en tenim una, i en aquests
moments hi ha dos aspectes fonamentals dins el que és
aquesta negociació, en primer lloc, la coordinació amb la
Direcció Provincial del Ministeri perquè continuarem en
breu tota una sèrie de subcomissions, concretament quatre:
una de gestió de personal, una de recursos econòmics i
infraestructures, una de programes educatius i una
d'inspecció de centres; aquesta és una de les primeres passes
que hem de donar, la creació d'aquestes subcomissions, per
anar preparant tota la transferència, i en segon lloc un pla
d'anàlisi de centres que seran transferits. Entenem, en aquest
aspecte, que és important saber per part del Govern, en
col•laboració i coordinació amb el Ministeri, quina és la
realitat actual dels centres que seran objecte de
transferència, quines són les seves deficiències i quines són
les seves mancances.

En qualsevol cas, i paral•lelament a aquest procés de
negociació de la transferència amb el Ministeri, hi ha un
objectiu que ens hem marcat com a prioritari també des de
la Direcció General d'Educació, que ja està iniciat, que és el
d'anar preparant, anar elaborant el currículum escolar propi
de les Illes Balears, un currículum escolar que ha de tenir
present la realitat social, cultural i lingüística de la nostra
comunitat autònoma, i dins la lingüística lògicament les
diverses modalitats que reconeixen tant l'Estatut com la Llei
de normalització lingüística. A més a més, aquest
currículum escolar ha d'anar acompanyat per un material
didàctic, per uns llibres de text que siguin precisament
adaptats al que és la realitat curricular d'aquestes illes. En
aquest sentit, des de la Conselleria farem els esforços que
siguin necessaris perquè l'assumpció d'aquestes
competències vagi acompanyada en un futur el més breu
possible, d'un currículum propi i d'uns textos didàctics,
d'unes unitats didàctiques també ajustades a la realitat
d'aquest currículum. 
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Exemple evident d'aquesta voluntat per part de la
Conselleria i de la Direcció General d'Educació, n'és aquesta
presentació, fa pocs dies, d'un atlas escolar, un atlas escolar que
precisament el que fa és adaptar la realitat de les nostres illes al
que són les eines i els instruments amb què fa feina el
professorat i els alumnes d'aquesta comunitat autònoma.

Quant al Conservatori, jo crec que els membres d'aquesta
cambra més o manco estan informats de la situació, teníem una
situació delicadíssima, complicadíssima pel que fa referència
al Conservatori de Mallorca, amb unes dependències que eren
les de la Misericòrdia, propietat del Consell Insular de
Mallorca, que no estaven en condicions, no només ja
educatives, sinó sobretot i més important de seguretat per dur
endavant aquestes tasques educatives, i s'ha procedit a una
solució transitòria, una solució provisional, però que garanteix,
en qualsevol cas, l'ensenyament durant aquests pròxims anys,
que és el lloguer d'un edifici, l'antic edifici de la Once, a la
plaça dels patins, que entenem que és apte i adequat, així ho
vàrem fer i ho vàrem parlar amb el claustre de professors, amb
els representants dels pares, etc., per poder dur endavant aquest
ensenyament que es dur a terme al Conservatori. Això no lleva,
lògicament, que no se segueixin les passes i les gestions
oportunes per arribar a l'objectiu final que és el de la
construcció d'un nou conservatori a Palma, de fet fa pocs dies
també es va signar per part de l'Ajuntament de Palma la cessió
d'un solar afectat exclusivament a aquesta finalitat, a aquest
objectiu.

I per acabar en matèria educativa, dir que continuarem
col•laborant de manera molt especial amb els distints municipis
pel que fa referència a les escoles de música, entenem que és
una iniciativa important, que s'ha de tenir present i que s'ha de
continuar potenciant.

Per acabar aquesta exposició, entraríem al darrer bloc, al
darrer departament que és el de la política lingüística, que no
per haver estat el darrer en l'exposició, és el manco important,
sinó que jo diria que precisament l'existència d'una direcció
general que engloba la política lingüística, demostra, de manera
indubtable, la voluntat d'aquest govern d'aprofundir en el
compliment del marc legal i estatutari en matèria de
normalització lingüística. Jo crec i ho crec sincerament, que
tenim la immensa sort de viure a una comunitat amb dues
llengües oficials, en aquest sentit tenim la immensa sort de ser
rics almanco en aquesta qüestió. Es tracta senzillament
d'aprendre o de fer conviure i d'aprendre a respectar tant una
com l'altra llengua. Ara bé, som conscients i també ho dic
sincerament, que en aquests moments hi ha una situació clara
de desequilibri, de desigualtat entre ambdues llengües oficials,
i en aquest sentit correspon als poders públics equilibrar o fer
el possible, almanco, per solucionar, aquesta situació de
desequilibri. I precisament aquest és l'objectiu i l'esperit que
impregna tota la Llei de normalització lingüística. Però,
insistesc, sense crispacions, sense enfrontaments, i en qualsevol
cas sense renunciar a la riquesa que suposa tenir dues llengües,
del que no es tracta o el que almanco no farà mai aquest govern
és capgirar la situació de desequilibri, del que es tracta és de
corregir el desequilibri, però no capgirar-lo. Es tracta
senzillament d'aprendre a conviure harmoniosament dins un
context de bilingüisme que marca tant la Constitució com
l'Estatut d'Autonomia.

I en aquest sentit, la política lingüística intentarà fer
referència dins l'objectiu bàsic de reequilibrar aquesta
situació desigual, intentarà fer referència o actuar dins tres
àmbits distints però interrelacionats: un primer àmbit
imprescindible, perquè sense ell és molt difícil complir a
altres àmbits d'actuació, és l'àmbit de la normalització
lingüística dins l'escola, dins l'ensenyament. Jo crec que
aquest és sense cap dubte l'eix fonamental de l'actuació en
política lingüística, jo crec que fins que no siguem capaços
que les generacions que van passant per les escoles siguin
generacions perfectament bilingües i capaços d'expressar-se
perfectament indistintament amb una o altra llengua, no
serem capaços d'aplicar mesures serioses de política
lingüística a altres àmbits. I en aquest sentit, sense cap
dubte, l'esforç més important de la Direcció General s'ha
d'involucrar dins aquest terreny, dins aquest àmbit que és el
de l'ensenyament. Precisament per això, la Direcció General
d'Educació i la Direcció General de Política Lingüística han
de fer feina colze a colze, han de fer feina d'una manera
molt conjunta per aconseguir aquest objectiu.

En aquest sentit, explicar que hem començat a fer passes
ja en la col•laboració del Ministeri, hem aconseguit ja el
compromís definitiu que les places que surten a concurs per
part del Ministeri siguin ja catalogades definitivament tant
a primària, secundària, com a Educació d'adults, com
bilingües, jo crec que això és un punt imprescindible i que
s'havia d'haver fet ja fa molta estona, en aquest sentit és
important que almanco, ja a partir del curs que ve les places
que es convoquin en el MEC siguin ja places catalogades
com a bilingües i que lògicament el professorat que hi
vulgui accedir tengui coneixement suficient per ensenyar no
només en llengua castellana, sinó també en llengua catalana.

Quin és l'objectiu dins l'ensenyament? Ja ho he dit abans,
per poder aconseguir altres objectius superiors, l'objectiu és
que quan acabem l'ensenyament obligatori, els nostres
alumnes, els nostres estudiants, puguin utilitzar
indistintament, tant a nivell escrit com oral, una llengua i
l'altra, la llengua catalana i la llengua castellana. En aquest
sentit, si aquest és l'objectiu, un objectiu que hem d'intentar
incrementar fins i tot, parlant de tres llengües, afegint una
llengua estrangera a l'hora de fer el currículum educatiu, si
aquest és l'objectiu, lògicament hem de cercar les eines o els
instruments que ens permetin assolir-lo, i en aquest sentit,
no hi ha cap dubte, que l'instrument o l'eina adequada és el
decret de mínims que aquesta conselleria prepara i que
presentarà en el termini més breu possible a l'opinió pública.
És un decret de mínims que lògicament ha de garantir un
ensenyament mínim en llengua catalana dins les escoles.
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Però, insistesc, un ensenyament o un decret de mínims que
no pot arribar, i ho llig amb el que he dit abans, a una
exclusivitat total de l'ensenyament en llengua catalana, i aquí
supòs que hi haurà opcions ideològiques distintes, jo estic
radicalment en contra de tot el que hem tengut en aquests
darrers anys que és exclusivitat total d'ensenyament en llengua
castellana, però crec que faríem un flac favor a la nostra
comunitat si ara arribàssim i pegàssim completament a l'altre
costat. Hem de ser capaços de saber cultivar i fer possible el
manteniment d'aquesta riquesa que he explicat abans, que jo
crec honestament que tenim, no crec que sigui un desavantatge
tenir dues llengües, sinó tot el contrari.

Aquest decret de mínims ha de tenir el suport d'unes eines,
de llibres de text que incorporin de manera molt específica el
que són les modalitats lingüístiques d'aquesta comunitat que
també és obligació dels poders públics intentar reforçar i
promoure.

Un segon camp d'aplicació de la política lingüística,
insistesc, però que per entrar-hi a fons és necessari que primer
haguem fet la feina dins les escoles, és l'administració pública.
En aquest sentit, l'article 16 de la Llei de normalització
lingüística és clar, parla en primer lloc de progressiva
capacitació dels funcionaris, i en segon lloc de tenir en compte
el nivell de coneixement de les dues llengües. Nosaltres
entenem que tenir en compte el nivell de coneixement de les
dues llengües en la situació en què estam i precisament perquè
encara no hem fet la feina suficient i necessària a l'àmbit
important que és el de l'ensenyament, és en aquests moments
vertaderament difícil i complicat, però és molt més fàcil, molt
més senzill i per ventura molt més efectiu, fer feina en el primer
punt, en la progressiva capacitació d'aquest personal. I en
aquest sentit, volem fer una feina molt important, però no amb
voluntaris, no amb un caràcter voluntari i lliure, sinó fins i tot
forçant una mica la màquina, perquè dins la funció pública, dins
el cos de funcionaris al servei d'aquesta comunitat autònoma es
dugui a terme un reciclatge important i en aquest sentit m'hi
compromet, i no només voluntari sinó lligat a determinades
qüestions com promocions internes, concursos, facilitats de
trasllat, etc., que vagin lligades sempre precisament al
reciclatge d'aquests funcionaris que han entrat dins la comunitat
autònoma i que per ventura no tenen el nivell de coneixement
del català desitjable. En qualsevol cas, no hi ha encara en
aquesta qüestió temes i aspectes decidits, però explicar a la
comissió que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i la
Conselleria de Funció Pública, en darrera instància responsable
d'aquesta qüestió, estam fent feina per avançar en la millora
precisament d'aquest article 16 o del compliment de l'objectiu
de l'article 16 de la Llei de normalització lingüística.

I, lògicament, hi ha un tercer camp, un tercer àmbit, molt
més ampli, que és la política lingüística dins l'àmbit social
en general. En aquest sentit, intentarem dur a terme
campanyes de promoció i difusió de les nostres modalitats
lingüístiques insulars, sempre respectant el que hem dit
sempre, perquè a més queda claríssim dins el marc legal i
estatutari que és la unitat de la llengua, però intentant
potenciar allò que són les nostres modalitats i que ens
correspon també per mandat legal i estatutari potenciar i
primar. Convenis en aquest sentit que puc anunciar i que
estan en marxa, convenis amb les federacions esportives per
normalitzar d'una manera molt més efectiva tot el que és el
món de l'esport, anunciar convenis amb empreses i amb
col•lectius empresarials com puguin ser de comerç, de
restauració, d'hostaleria, etc., per fer-hi feina també
decidida; vull anunciar en aquest sentit que en col•laboració
amb la Conselleria de Turisme tenim en marxa la publicació
d'un vocabulari de termes turístics que inclou ja català,
castellà, anglès, francès i alemany, i que lògicament
s'intentarà potenciar en el que és el sector de la restauració,
el fet de cartes i menús en català, continuarem amb els plans
pilots de normalització lingüística intentant fer qualque
acció consensuada dins la Badia de Palma que entenem que
efectivament ho necessita, i també lògicament convenis amb
sindicats i altres col•lectius que permetin una major
presència del català dins tots aquests col•lectius
empresarials, socials i de tot tipus.

Per la meva part, res més, deman disculpes per si he
estat una mica massa llarg, i qued a la disposició dels
membres d'aquesta comissió per als aclariments que estimin
oportuns. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabada l'exposició de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports, i d'acord
amb el Reglament d'aquesta cambra, saben que es pot
suspendre la sessió per un temps de 45 minuts. Deman als
diferents grups si volen ...

D'acord, se suspèn la sessió per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, recomençam la sessió. I
procedirem al torn de formulació de preguntes o
observacions per part dels grups parlamentaris. Grups que
vulguin fer ús de la paraula? Pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat
Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta, també gràcies al Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports per la seva compareixença i per
l'explicació que ens ha donat de quines són les línies generals
de la seva política en aquests pròxims, no direm quatre anys,
sinó dos anys i busques que queden de període de legislatura,
perquè és important que remarquem açò, és la segona presència
d'un conseller d'Educació, Cultura i Esports, a aquesta comissió
per explicar un programa i es dóna al cop d'un any; açò no seria
important si el canvi hagués estat tranquil i lògic dins una
remodelació, però ha estat una remodelació causada per una
certa tensió interior dins el Grup Popular i dins el Partit
Popular, i com que el canvi no només afecta la figura del
conseller sinó a tota la direcció d'aquesta conselleria, per lògica
hem de suposar que també hi haurà un canvi en la política que
es pretén dur a terme, i açò sí que ja ens motiva més
preocupació i més, quan aquesta política tendrà un parell
d'anys, dos anys i mig, per dur-se a terme.

També ens preocupa i li diré per què la procedència del
conseller, que vengui de la Conselleria de Turisme, l'anterior
ocupació, perquè darrerament s'imposa un discurs cultural a les
Illes, tant a Menorca, com a Mallorca i a Eivissa com al Govern
balear, de lligar, vincular la qüestió de rendibilitat turística del
patrimoni cultural i de la política cultural. Nosaltres creim que
si no partim del principi que la política cultural és patrimoni
històric artístic cultural, és important per si mateix com objecte
prioritari i desvincular-lo de la seva rendibilitat posterior, que
també hi pot ser, lògicament, estam partint d'un principi bastant
equivocat. Açò com a observació.

També li he d'agrair que hagi canviat l'ordre del discurs,
l'anterior conseller, fa un any, va fer un ordre de discurs que era
normalització lingüística, després educació, després cultura i
després esports; vostè avui ha fet el discurs ben a la inversa, ha
començat per esports, i n'estic content, perquè vostè sap que la
matèria esportiva és una de les qüestions que sempre queden
més enfora dels debats polítics que hi ha en aquesta cambra, en
aquest parlament, i lògicament, és important.

Li he de dir que hi ha una altra cosa que m'ha preocupat del
seu discurs, i esper que també ho entengui, a l'inici del discurs
ha dit, nosaltres farem açò malgrat les competències
transferides als consells insulars, bé, idò aquest "malgrat" no
m'ha agradat gens. És un inici difícil de (...), perquè vostè sap
que hem de tenir amb els consells insulars una altra actitud de
cooperació i de corresponsabilitat en les qüestions, i també em
deman, ja ho vaig demanar fa un any, el paper de la Conselleria
de Cultura, nosaltres som conscients que la matèria educativa
dóna per tenir una conselleria en marxa per assumir les
competències, però jo crec que des del Govern balear s'hauria
de fer l'anàlisi de si és convenient fer un ampli, encara un ampli
paquet de competències a transferir als consells insulars, que
siguin els protagonistes de la política cultural, i que, en tot cas,
el Govern balear quedi com a figura de coordinació dels
consells insulars o com a figura de finançament, ajudes,
estímuls d'aquells plans d'actuació que els consells insulars
posin en marxa de forma conjunta, crec que seria una millor
línia política que no aquest "malgrat", no?

Quant a matèria esportiva li vull demanar pel desplegament
de la Llei de l'esport balear, és una assignatura pendent, vostè
ha fet menció d'alguns aspectes que es posaran en marxa, però
hi ha molts d'aspectes, d'objectius d'aquella llei de l'esport
balear que estan ben aturats i que voldríem saber quines
perspectives, quina previsió hi ha.

També la preocupació quant a les referències que ha fet
a la Universiada, em sembla que li dóna més importància,
no pel fet esportiu en si, sinó pel fet de promoció exterior o
pel fet que és una imatge que vendrem de cara a l'exterior,
prioritzi el fet esportiu, prioritzi el fet esportiu, perquè el
que farem és un fet esportiu, no un fet de venda d'un
producte, la resta vindrà com a conseqüència del fet
esportiu.

Quant a Cultura, ja li he explicat abans el que ens
semblava a nosaltres que hauria de ser el paper de la
Conselleria quant a cultura, però li afegiré una altra qüestió
que vostè no ha dit i que m'agradaria que expliqués, si hi ha
opinió del Govern balear, és en el fet de l'1% cultural. Hi
ha, em sembla, una interpel•lació demanada, d'un altre grup
polític, i en deferència a aquest grup, jo no diré res més,
perquè no m'agradaria trepitjar ara qüestions, però sí tenir
ara una valoració de l'1% cultural als consells insulars.

Quant als museus, també ha remarcat el caràcter que Sa
Llonja serà el gran centre d'exposicions, jo li he de dir que
cau en el mateix error que els anteriors consellers de
Cultura, de centralitzar i no dur una política d'exposicions
de caràcter interinsular en cooperació amb el Consell
Insular de Menorca. No s'ha fet fins ara, ha exposat que es
farà, però com que no s'ha fet fins ara, jo li ho he de dir, li
he de dir que s'haurà de controlar que sigui realment així,
que les inversions en exposicions, que no hauria de ser
l'única política en matèria de plàstiques que fes el Govern
balear, només únicament i exclusiva fer exposicions, que
pugui tenir aquest caràcter interinsular. Quant al caràcter
innovador de dur l'art als infants, no ho sé, jo tenc quaranta
anys, quan en tenia cinc o sis, l'escola del Born a Ciutadella,
el mestre Antoni ens duia a veure totes les exposicions, jo
no sé si és molt innovador, però bé, fa estona que és una
qüestió que es fa, en tot cas si no ho havia fet el Govern
balear, sí que és una deficiència interior.

Quant al Museu de Menorca, vostè de forma satisfactòria
ens ha dit que s'inaugurarà l'any que ve, jo com a menorquí
li he de dir que bé, qualque any s'havia d'inaugurar, no?,
després de 25 anys d'estar tancat, qualque any s'havia
d'inaugurar, en tot cas sí que li recomanaria, jo no sé si és el
paper nostre, tenir un poc d'estudi, informe o anàlisi de com
s'ha produït la rehabilitació del Museu de Menorca, és un
paper més de Congrés de Diputats, lògicament, però
convendria també saber què és el que ha passat perquè
estigués 25 anys d'aquesta forma, que no és responsabilitat
del Govern balear, però sí que és responsabilitat del Govern
balear i de les institucions saber què passa amb aquestes
coses i com es perden tants de doblers públics en un procés
com aquest.
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Quant a l'obertura del Museu de Menorca, li faré arribar una
altra preocupació, una preocupació que no és meva, que és del
director del Museu de Menorca, i que ho ha manifestat
públicament: per què s'obrirà del tot el Museu de Menorca si
amb l'actual plantilla de personal és impossible gestionar tot el
Museu de Menorca amb totes les ocupacions que tendrà?
Preveu el Govern balear ampliar la partida de personal a la
vegada que s'inaugura, o no?

Quant a la Universitat, el Grup d'Esquerra Unida ja va
manifestar el seu acord amb la transferència, amb com s'ha
donat aquesta transferència i ho vam manifestar, encara que per
causes d'improvisació de darrera hora no va poder ser el dia que
havia de ser, jo li he de dir que aquesta transferència arriba amb
4.500 milions de pessetes anuals, i li he de recordar que el
conseller Rotger, fa un any, aquí, i és al Diari de Sessions, va dir
que haurien de ser 6.000 milions de pessetes per cobrir totes les
necessitats d'infraestructura, d'equipaments, de necessitats de la
Universitat. M'agradaria saber si amb aquest menor
finançament, respecte del que considerava l'anterior conseller,
vostè considera que és possible fer el que pensava fer o el que
s'havia de fer, l'anterior conseller de Cultura i, en tot cas, si no
és possible, quines seran les prioritats que davant la Universitat
el Govern balear remarcarà.

També m'agradaria que expliqués un poc la previsió,
calendari, objectius, principis de les extensions universitàries,
i coincidesc amb vostè en la preocupació que les extensions no
han de significar una pèrdua de qualitat de l'ensenyament
universitari, açò és bàsic, és bàsic. Dic açò perquè per la
premsa es llegeixen notícies i declaracions que està en marxa
i que l'any que ve hi haurà uns 300 milions ja, per posar en
marxa unes extensions universitàries a Eivissa, precisament, bé,
com que sembla que per una banda està molt envant, i per altra
banda vostè ho posa com un objectiu a aconseguir, m'agradaria
saber exactament en aquests moments com planteja el Govern
aquest tema i quines relacions, negociacions amb els consells
insulars d'Eivissa i Menorca, hi ha començades i a quin punt es
troben.

Quant a l'Educació, ho va dir el Sr. Rajoy a la Comissió
mixta de transferència, que a 1 de gener del 98 tendríem
transferides les competències en matèria educativa, bé, no és el
primer anunci que es fa, aquí i allà, de quin dia tendrem les
competències educatives, es va dir 1 de gener del 95, 1 de gener
del 96, ara 1 de gener del 98, ja està, no reiteraré que
som'l'única comunitat autònoma sense competències, en tot
cas, sí pensar a no fer coincidir massa coses a l'any 1998, cent
anys després de la gran crisi d'identitat d'aquest estat, perquè tal
vegada pels efectes que tenen les celebracions aquestes, fer
coincidir moltes coses en el 98, no sigui massa prudent, és un
pensament, no? En tot cas, sí li he de dir que estic content
d'aquesta actitud, perquè fa un any també, la Sra. Rosa Estaràs,
a la seva compareixença, va dir que la transferència de
competències educatives -està recollit al Diari de Sessions- no
era una prioritat per al Govern, veig que s'ha posar en marxa i
que serà una prioritat d'estudi, en tot cas haurem de continuar
amb aquesta qüestió.

Tampoc no he entès, i expliqui-m'ho, li ho deman, si em
vol fer el favor, què és exactament el Pla d'anàlisi dels
centres que s'han de transferir per veure deficiències, a
veure què és aquest pla i si serveix o no serveix tot l'estudi
que es va fer fa no res a l'hora d'elaborar el mapa escolar.
No hi estudis fets, no hi ha treballs fets sobre aquesta
qüestió?, no ens fiam del mapa escolar?, hem de fer estudis
sobre estudis? Açò és el que li deman.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, perdoni, li prec que vagi acabant, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Quant a la qüestió del Conservatori, el Conservatori és
un exemple de deixadesa política per part del Govern, el que
ha passat amb el Conservatori és açò, no és imputable en
aquest cas a vostè, però sí al Govern balear en el seu
conjunt, les sortides d'improvisació, i, en tot cas, el nou
conservatori per a Balears indica dues coses: està anunciat
any rera any, per una banda, i per una altra banda, indica la
centralització una altra vegada, d'inversions en aquesta
matèria que no es correspon amb les inversions que arriben
a les altres delegacions del Conservatori, a no ser que també
hi hagi plans prevists i que vostè a l'anterior intervenció no
ens ho hagi dit en referència al d'Eivissa o al de Menorca.
Ha dit que continuarien donant suport a les escoles
municipals de música, nosaltres hem fet un petit estudi, el
suport que avui reben les escoles municipals de música
representa, de mitjana, un 2% de les despeses de les escoles
municipals de música; a veure si aquest 2% s'augmentarà o
si vostè troba que ja el 2% cobreix el tràmit de donar una
petita ajuda a les escoles municipals de música per dir que
es fa cosa, en tot cas si es manté aquest 2%, lògicament des
del nostre grup trobarem que és insuficient, és lògic, no?

Quant a la normalització lingüística, ja per acabar, i ho
faré molt breument, m'agradaria que m'expliqués què vol dir
dur una política lingüística sense crispacions. Què vol dir?,
vol dir que si hi ha una associació balear per a la defensa de
la llengua i munten un poc de sarau ja no es durà a terme
una política lingüística per evitar les crispacions que ..., eh?
M'agradaria saber açò i, en tot cas, què vol dir no renunciar
a la riquesa del bilingüisme, i ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Dues preguntes més, només. Un momentet, dues
preguntes, curtes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, però abans hem acordat amb tots els portaveus dels
grups parlamentaris que seríem estrictes amb el temps i vostè
ja dur pràcticament quinze minuts. Moltes gràcies.

Per contestar, té la paraula l'Hble. Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
intentaré ser el més breu possible.

Efectivament, no és prioritària la rendibilitat turística del
patrimoni cultural i artístic, no ho és ni pretenc que ho sigui, és
accessori, però entenc que els que primers que han de gaudir
d'aquest patrimoni són els ciutadans d'aquesta comunitat, per
descomptat, però crec que si hi pot haver un rendiment
accessori, benvingut sigui.

No era la meva intenció utilitzar la paraula "malgrat" en el
to aquest que vostè ha interpretat, en qualsevol cas voldria
deixar ben clar a la Cambra que crec en la descentralització, no
només de l'estat de les comunitats autònomes, sinó també de les
comunitats autònomes cap als consells insulars, i no em sap
gens de greu que aquestes competències hagin passat als
consells insulars.

La Llei de l'esport balear, efectivament es desenvolupa,
tenim preparats tota una sèrie de projectes de decret, en primer
lloc el projecte de decret regulador de la constitució i
funcionament dels clubs esportius de la Comunitat Autònoma,
el projecte de decret regulador de la constitució i funcionament
de les agrupacions de promoció esportiva de la Comunitat i el
projecte de decret sobre disciplina esportiva. Tots tres estan al
tràmit de l'article 130.4 de la Llei de procediment administratiu,
de consulta a les entitats i institucions interessades. Al mateix
temps, hi ha, com he dit abans, el projecte de decret per a
creació de l'Escola balear de l'Esport, hi ha el projecte de decret
sobre titulacions esportives i a més a més hi ha tot el que és el
desenvolupament en matèria de regulació de l'esport per a l'edat
escolar, medicina esportiva, amb el que ha quedat en
competència de la Comunitat, els criteris de construcció,
homologació i requisits mínims de les (...) esportives, la creació
d'un registre d'associacions esportives, informatitzat amb les
noves possibilitats que aquest món dóna, i en definitiva tot el
desenvolupament i està previst, i la veritat és que hi ha una
voluntat decidida per dur-ho endavant.

Efectivament estic d'acord amb vostè que a la Universiada
se li ha de prioritzar el component esportiu i precisament jo he
parlat no només de gestió i d'inversió, sinó també d'un pla de
suport a l'esport universitari, precisament per donar contingut
a la nostra actuació en aquest sentit.

El fet de l'1% cultural és un tema que vendrà recollit
dins la Llei de patrimoni que esperam presentar en breu al
Parlament, hi ha una interpel•lació presentada al Parlament,
i en ares a la brevetat d'avui i per agilitar una mica la
Comissió, si li sembla, podríem deixar per a aquest dia la
discussió més a fons d'aquest tema.

He explicat també que hi haurà exposicions interinsulars,
no m'he centrat només a Sa Llonja.

El Museu de Menorca, quant a personal, lògicament
l'obertura haurà d'anar acompanyada d'una sèrie de mesures
de caire de personal que permetin aquesta obertura, és
evident.

El tema de la Universitat, dels 4.500 i els 6.000, clar,
amb les xifres es pot jugar molt fàcilment, si no s'expliquen
totes les regles de joc. 4.500 són constants sempre, 6.000
eren amb un calendari d'inversions i que aturaven a un
determinat moment i reprenien només amb un cost nominal,
i en conseqüència no és el mateix 4.500 sempre que 6.000
en un tram de quatre o cinc anys i després davallar un altre
pic al cost efectiu. Jo pens que el realment important i
l'avantatjós d'aquesta negociació és assegurar els 4.500 per
a sempre, crec que és el realment important, els 6.000 que
es demanaven incloïen un termini de tres, quatre anys
d'inversió, que després tornaven a pegar la davallada fins a
3.500 que era el que no ens convenia. Jo sempre he dit que
m'estim més un milió de pessetes d'inversió constant, que 5
milions d'inversions puntuals.

Extensions universitàries, és molt prest perquè li faciliti
el calendari, però li puc dir que per exemple a Eivissa hi ha
les converses ja bastant avançades, el Consell Insular es farà
càrrec de la restauració de l'antiga seu del Consell Insular
com a seu d'aquesta extensió universitària, i en aquest
moment es tracta d'engegar-ho i començar amb els consells
insulars i amb la Universitat per anar endavant, lògicament
també s'ha de fer un estudi de les necessitats actuals, jo he
parlat que no podem anar en detriment de la qualitat i que
hem de donar realment el que necessita cada illa, això no es
fa en un dia, ens hi hem de posar, i pensi que encara no hem
rebut les competències universitàries.

Educació, vostè ha fet la broma aguda, i és bo que
tenguem aquest to bromista dins aquestes comissions, del
98,l que és un mal any, jo li diré que en aquest cas faria el
sacrifici que fos el 98, perquè hem d'entendre que és molt
important, no només per al projecte educatiu que vulguem
fer d'aquesta societat, sinó també, com li he dit abans, de la
finançació autonòmica que ens correspongui, i em sembla
que no ens convé de cap manera perdre un any de
finançament autonòmic, encara que sigui un any
efectivament que soni un poc malament.
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El Pla d'anàlisi de centres no suposa desbaratar la feina que
s'hagi fet, tot el que s'ha fet serveix, es tracta senzillament que
aquesta comunitat autònoma ha de rebre una competència molt
complexa, bastant complicada, sense cap dubte juntament amb
sanitat, les més difícils que haurem rebut i és important que
sapiguem el que hem de rebre i que sapiguem l'estat actual, i si
ens serveix la feina que hi ha feta, perfecte; però si aquesta
feina no és completa i no és adequada, l'hem d'intentar
completar perquè puguem arribar a un estat de saber
exactament què és el que rebem.

El Conservatori, bé, la centralització és la crítica lògica i
evident, producte de la pluriinsularitat, la mateixa que farem
nosaltres amb institucions i organismes que són a Madrid i que
sempre hi seran, però és mal de fer lluitar-hi, i entenc la seva
postura perfectament. 

A les escoles municipals hi ha una voluntat decidida, sabem
que els recursos són escassos, jo sempre dic que l'espanyol és
un subjecte molt aficionat a anar a fer sumands, sobretot quan
es tracta d'inversió pública, però que després és un subjecte que
sempre rebutja completament els resultats d'aquests sumands
que és el dèficit, pocs imposts, i en aquest sentit, no en
fabricam de doblers, tenim els que tenim via aportacions de
l'Estat, i tenim els que tenim via determinades actuacions
impositives que podem fer, i és complicat poder anunciar
increments molt important d'un any en un any.

La política lingüística sense crispacions no representa el que
vostè ha volgut entendre, la política lingüística sense
crispacions vol dir que hem de ser capaços entre tots d'entendre
que el bilingüisme no és un desavantatge, que el bilingüisme
pot ser un avantatge, i que si som una comunitat rica
lingüísticament parlant no tenim per què enfrontar-nos ni fer
enfrontar les dues llengües, hem de ser capaços, senzillament,
de saber respectar cadascuna de les dues llengües i col•locar-les
dins una situació d'equilibri que permeti donar compliment al
que senzillament marquen tant l'Estatut com la Llei de
normalització lingüística, però sense crispacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el diputat Sr.
Portella per un temps de cinc minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta i gràcies, Sr. Conseller. Entrarem
a debat sobre tots aquests temes durant aquests mesos, durant
aquests períodes de sessions, perquè cada tem tendrà el seu
debat i ara no entraré a respondre, sinó a incorporar dues o tres
qüestions més que la Sra. Presidenta, fent bon ús de la seva
autoritat, no ha deixat que fes abans, qüestions que queden
pendents i preguntes concretament.

Quin serà el finançament de la Universiada per part del
Govern balear, quin serà l'esforç econòmic? Pensa
modificar el Reglament que regula el nou article 45 de la
funció pública?, pensa modificar-lo?, perquè en
declaracions seves ha dit que esperaria al resultat del
congrés del Partit Popular per modificar o no aquest
reglament, i què hi té a veure, en tot cas, si és ver açò que
vaig llegir, què té a veure el congrés del Partit Popular a
modificar una qüestió com aquesta? Pensa tenir cap acció
davant l'Administració perifèrica de l'Estat en matèria de
normalització lingüística a les Illes Balears?, proposicions
que ha presentat aquest grup fa molt poc han estat refusades
en el Parlament, i en tot cas, m'agradaria saber quina és
l'opinió del conseller a aquest respecte; si també pensa
reivindicar davant el Govern de l'Estat les ajudes per a
normalització lingüística que arriben a altres comunitats
autònomes amb altres llengües pròpies, com Catalunya,
Galícia o València, i que a Balears no arriben, no s'han
reivindicades. En tot cas, també, per últim, m'agradaria
saber el plantejament davant l'Educació d'adults a Balears
per part del Govern balear, quina és.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Portella. Per contestar, té la paraula l'Hble.
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. De manera molt ràpida,
finançament per part del Govern de la Universiada, són
2.400 milions de pessetes, n'hi ha 1.000 que van destinats a
inversió pròpia, 500 a Príncipes de España, 500 a Cala
Nova, 900 addicionals que va a aquest cofinançament que
he dit abans de l'estadi olímpic, i després hi ha la resta del
component, que és tot allò que fa referència a cànon fix,
gestió, organització i altres inversions també en
infraestructura.

Reglament d'accés a la funció pública; en aquest moment
estam treballant, la Conselleria d'Educació i la de Funció
Pública en un estudi d'una possible modificació per tal
d'intentar donar compliment a l'article 16, com he dit, però
especialment centrant-nos en el que fa referència a la
progressiva capacitació del personal al servei de
l'Administració pública. Lligar-ho al congrés del Partit
Popular; vostè està a un partit polític, jo estic a un altre
partit polític, i les lleis, això, per ventura, és el seu
avantatge, tenen un marc ample d'interpretació i un marc
ample de flexibilitat, i en aquest sentit unes opcions
ideològiques flexibililitzaran més unes qüestions i unes
altres, menys, i jo, mentre estigui en un govern del Partit
Popular, lògicament determinades decisions que no són
d'aplicació estricta d'una llei, sinó que poden ser
d'interpretació i d'un cert esperit polític, lògicament, no
m'empegueix gens de dir que em dec a un partit polític, com
vostè segurament es deu al seu.
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Ajudes a la normalització lingüística; li explicaré que tenim
prevista una reunió, no s'ha encara fixada la data, amb el
secretari d'Estat del Ministeri d'Administracions Públiques per
reprendre aquest tema que va ser plantejat, vostè ho sap, a la
comissió mixta.

I quant a Educació d'adults, per part de la conselleria,
continuarem amb la política que s'ha continuat i impulsarem
lògicament aquest component essencial de la política educativa,
que és el de l'educació per a aquelles persones que per uns
motius o per uns altres a una determinada edat ja avançada
volen fer un esforç quant a la seva formació, i en aquest sentit,
donarem suport a les iniciatives que hi hagi, municipals i de tot
tipus, perquè entenem que és un col•lectiu importantíssim cap
a una política educativa seriosa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr.
Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller. Senyores i senyors.
Sr. Conseller, ha dit a l'inici de la seva intervenció, per
justificar aquesta compareixença, que s'havia produït un canvi
de persones, tant el conseller com de tot el seu equip, però és
evident que aquest canvi de persones no lleva que estiguem en
una línia de continuïtat de govern, de partit i de programa, i per
tant, jo entenc que totes aquelles coses que varen ser dites en
compareixença fa un any d'alguna manera continuen vigents i
que del compliment o no de les quals es pot demanar comptes.

Una segona cosa que voldria dir, la impressió primera que
he tingut jo en escoltar el Sr. Conseller, és que és evident que
fa un any, i així va quedar reflectit en els mitjans de
comunicació, la política lingüística va ser l'estrella de la
compareixença i va ser l'estrella del programa de política
cultural que el govern d'aleshores volia dur a terme. Jo pens que
avui la política lingüística, i no perquè hagi estat esmentada en
quart lloc, ha quedat diluïda en tota una sèrie d'intencions, de
les quals després, en la mesura que tengui temps, comentaré
algunes, però és evident que ha perdut aquell paper de
protagonisme, de talismà emblemàtic i caracteritzador del
Govern d'aquell moment.

Una tercera cosa que voldria indicar és que m'ha sorprès la
poca referència als consells insulars al llarg de l'hora i vint
minuts que ha estat parlant el conseller. Jo crec que dels
consells insulars s'ha dit, no m'estic referint a coses puntuals de
cada illa, sinó als consells insulars com a institucions polítiques
que administren, i així està determinat per llei, la gestió de la
cultura, jo crec que dels consells insulars, ho repetesc, s'ha dit
molt poca cosa, se n'ha dit que els havien transferit les
competències en cultura, però per exemple no he sentit en cap
moment cap voluntat del conseller d'articular algun tipus de
col•laboració i coordinació entre els consells insulars; gairebé
després de dos anys d'haver rebut les transferències, fer una
avaluació compartida d'aquestes transferències per poder
diagnosticar les mancances que cada un detecta i les necessitats
de millora d'aquestes mancances; no he vist una tasca com a
propòsit, que jo crec que amb bona lògica hauria de
correspondre al Govern balear, que és fomentar les
interrelacions culturals entre les illes; tampoc no he vist, una
mica en aquesta línia mateixa, i ja en un àmbit superior a les
Balears, cap predisposició del conseller de Cultura de projectar
la cultura de les Illes Balears més enllà de les Illes Balears,
afortunadament hi tenim una cultura rica moltes manifestacions
de la qual mereixen, per dir-ho d'alguna manera, ser projectades
més enllà del nostre àmbit territorial. No hi he vistes
esmentades aquestes qüestions. M'agradaria demanar al

conseller, en el seu torn de resposta, què en pensa fer, de tot
això.

Després, la qüestió de les inversions en infraestructures,
si no ho he escoltat malament, hi ha hagut bàsicament dues
referències: una en un pla d'instal•lacions esportives,
conjuntament amb els ajuntaments, no sé si hi implicava
també els consells insulars, i després una referència a les
cases de cultura. Una cosa voldria esmentar, que és evident
que les transferències que es varen fer als consells insulars
en cultura i patrimoni històric no eren transferències que
anassin dotades amb partides que permetessin inversions i
infraestructures d'una certa volada. Per tant, demanaria al
Govern balear si té previst elaborar un pla d'inversions en
infraestructures culturals que no siguin les grans
infraestructures, en diríem, d'àmbit balear, però sí que siguin
inversions d'una certa volada -teatres, per exemple-, i vejam
si per elaborar aquest pla té previst fer algun tipus de
sondeig, d'anàlisi, de les necessitats reals que hi ha a nivell
de diferents illes i a nivell de diferents municipis.

Quant a l'aspecte esportiu, a mi m'ha semblant que de la
intervenció del conseller es desprenia una prioritat molt
forta cap al que podríem anomenar la potenciació de l'esport
d'elit, on, d'alguna manera, l'esportista és el resultat d'una
tecnologia medicocientífica que el prefabrica. Jo no és que
estigui en contra d'aquest tipus d'esport, és evident que dins
la nostra societat ja s'ha convertit en un element també, en
diria jo, d'identitat cultural, l'esport d'elit, però crec que
s'hauria d'anar molt alerta amb decantar massa la balança
cap a aquest tipus d'esport en un país com el nostre en el
qual encara deuen faltar tantes..., on estan sense resoldre
tantes mancances bastant elementals. Per tant, les grans
inversions que es poguessin canalitzar cap a aquest tipus
d'inversió esportiva, es podrien treure d'una cosa que per a
mi és prioritària, que és l'esport, en diríem, que té més una
dimensió social, més de base.

Respecte de les iniciatives legislatives, m'agradaria saber
si el Govern té previst afrontar les dues iniciatives
legislatives que ha anunciat, tenint molt en compte que la
realitat cultural del es Illes Balears, tant pel seu caràcter de
gestió pluriinsular com també pel fet que les Illes Balears
tenen una cultura que no és una cultura d'una província
qualsevol de l'Estat espanyol, sinó que és una cultura
nacional, fora cap tipus ni un de vergonya ni de vanitat
falsa, en podríem dir, de les de més solera d'Europa; a veure
si tot això durà com a conseqüència que no es caigui en el
perill de fer adaptacions jo en diria bastant superficials de
lleis marc estatals i, en canvi, es faran iniciatives
legislatives que s'ajustin molt, però molt, a les necessitats i
a les característiques del nostre fet cultural específic.
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A l'hora de parlar d'aquells centres que són de titularitat
estatal però que gestiona la Comunitat Autònoma, el conseller
ha fet referència al Museu de Mallorca, al Museu de Menorca,
al Museu d'Eivissa, a mi m'ha faltat una referència a la
Biblioteca Pública de Mallorca del carrer Ramon Llull, que
també és de titularitat estatal i gestionada per la conselleria, que
també té mancances evidents, i en canvi, així com del Museu
de Mallorca s'ha dit tot això, no s'ha dit de la biblioteca Pública
de Mallorca, per exemple, voluntat de potenciar-la, de
remodelar-la, de negociar inversions amb el ministeri, de
comprar patrimoni bibliogràfic, d'impulsar amb més rapidesa
la catalogació que s'està fent dels fons bibliogràfics de l'illa, o
de les Illes, i aquí és on he trobat una absència estranya, que és
la famosa biblioteca que s'ha de construir en el solar de Can
Sales, que sembla com si hagués desaparegut de les voluntats
immediates del Govern; se suposa que allà hi ha un solar
comprat pel govern balear, d'aquella manera, i se suposa que a
partir dels recursos procedents del ministeri i altres, supòs que
de la conselleria, s'ha de construir la gran biblioteca, el
president anterior va  parlar de la biblioteca nacional, on tot el
patrimoni bibliogràfic es pugui trobar.

Pel que fa al Conservatori, hauríem d'anar molt alerta a no
caure en el perill d'instal•lar-nos dins la provisionalitat
permanent d'instal•lacions. Sempre he sentit a dir o diverses
vegades he sentit a dir que per construir el Conservatori nou es
necessitaven un poc més, ho semblava, de mil milions de
pessetes. A aquests mil milions de pessetes, en la mesura que
el ministeri no hi aportava recursos, semblava que no era
possible fer front pel Govern balear, en canvi ara sembla que
amb els 4.500 milions que es rebran per a la transferència de la
Universitat i que, segons els dirigents de la Universitat,. tot just
en sobre un parell de centenars cada any per atendre alguna
cosa m's que no siguin plantilles, etc., però que en fan falta
6.000 en infraestructures, resulta que sembla que el Govern
balear té capacitat per fer front a aquests 6.000 en
infraestructures necessàries per a la universitat i, en canvi, no
se n'han tengut mil per afrontar la construcció d'una cosa
necessària com és el Conservatori.

He deixat per a la part final el tema de la política lingüística.
Repetesc que a mi em fa la sensació que ha deixat de ser
l'estrella de la política que es vol impulsar en l'àmbit
cultural, encara que la política lingüística és alguna cosa
més que un apartat de la política cultural, és un element, la
política lingüística, que amb bona lògica ha d'afectar i ha
d'amarar la totalitat de les institucions i de tota l'opció de
Govern. Un temor que tenc, i l'expresaré, és que no
retornem a una actitud en relació amb la llengua que jo em
permetré qualificar de cañellisme lingüístic; a mi em va fer
una mica aquesta sensació el president Matas en el seu
discurs d'investidura, i aquest cañellisme lingüístic, que ha
estat vigent en aquesta comunitat durant deu o dotze anys
consisteix a invocar constantment el tema de la no crispació,
quan aquells que crispen són, evidentment, unes petites
minories que el que volen és l'hegemonia definitiva de la
llengua castellana en aquesta illa, perquè el mallorquí que
diuen defensar no l'utilitzen ni per parlar amb el veïnat de ca
seva; consisteix en parlar molt de modalitats lingüístiques,
tots els lingüistes del món diuen que dins un món tan
interrelacionat com és l'actual totes les llengües van perdent
caracterització de modalitat dialectal i regional, i resulta que
el gran problema són les modalitats, evidentment no seré jo
qui no les propugni, però les modalitats és un element que
deriva de l'ús normalitzat de l'idioma, i no se'n parla més, i
després, en canvi, aquest cañellisme lingüístic no fa cap
atenció especial, i sobretot si n'hi fa, no és amb el més
mínim dramatisme, sobre un fet que realment és preocupant
en termes lingüístics al nostre país, que és la pèrdua d'ús
social de la llengua catalana a moltes zones territorials de
les Illes i a determinats estaments generacionals de la
població de les Illes, aquest és el problema real i és el
problema que s'ha d'afrontar, la resta no deixen de ser
cortines de fum per entretenir el personal o per
tranquil•litzar possibles clients electorals als quals resulta
que aquest tema els crispa perquè ja voldrien veure la
llengua pròpia del país enterrada i, a més a més, sense
epitafi. 

El Sr. Conseller, a l'hora de parlar de normalització
lingüística, tot gairebé ho ha fiat a l'escola, jo crec que això
és un error, evidentment que l'escola és important, però els
alumnes escolaritzats són a l'escola cinc hores cada dia o sis
hores cada dia, i quantes hores veuen televisió?, quantes
hores parlen entre ells?, i si tenen prejudicis lingüístics que
els duen sistemàticament a passar-se al castellà, es pot donar
el cas que a molts de centres de les Illes en els quals
l'ensenyament es fa en català, la llengua del pati, dels
corredors i les intercomunicacions entre els mateixos
alumnes resulta que és en castellà, perquè, malauradament,
en aquestes illes nostres, a causa de la insuficient valoració
de la llengua pròpia per part de la societat, es dóna aquella
espècie de regla de tres, que és que nou catalanoparlants i
un castellanoparlant pot donar com a resultat deu
castellanoparlants; aleshores, a partir d'aquest fet... 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, li prec que vagi acabant.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sra. Presidenta; ara acabaré.

A partir d'aquest fet, està molt bé donar a l'escola la
importància que ha de tenir, però que prioritzar el fet de l'escola
no sigui excusa per entendre que la normalitat lingüística
s'assolirà a partir d'intervencions de més incidència sobre la
societat. 

Quant a l'objectiu del decret de mínims, evidentment encara
no el coneixem i no en parlarem, però jo aquí voldria recordar
que si llegim atentament la Llei de normalització lingüística, un
dels quatre grans objectius que marca és molt clar, marca
l'objectiu, la fita final cap a la qual ha d'anar tot el sistema
educatiu, i el decret de mínims serà bo en la mesura que se situï
dins aquest procés que marca aquest article, que és anar
convertint progressivament la llengua catalana en llengua
vehicular de tot el sistema educatiu, perquè el Sr. Conseller ha
parlat de dues llengües, jo també som partidari que en coneguin
dues, tres i quatre, si pot ser, però no només hem de parlar de
coneixement de llengües, hem de parlar d'ús de llengües; és a
dir, es tracta de coneixement de llengües, però d'utilitzar-ne
cada una quan pertoca, i per viure a les Illes Balears bàsicament
ha de tocar utilitzar la llengua catalana en el 90% de les
situacions comunicatives que es produeixin, i les altres llengües
serveixen per completar la llengua catalana en aquells casos
que la llengua catalana pot no arribar.

Respecte de la qüestió lingüística, evidentment, una vegada
més ha tornat a sortir el tema de la catalogació com a bilingües
de les places de secundària. Ja sembla que era el mes de febrer
quan el ministeri ho tenia tot a punt perquè la conselleria firmàs
aquest acord, resulta que no s'ha firmat i, evidentment, un any
mes les plantilles dels centres s'han cobert sense que aquesta
catalogació s'hagués produïda. Jo demanaria que aquesta fos la
darrera vegada que anuncien la catalogació de bilingües de les
places de secundària i que fos veritat que per al pròxim curs
això fos així.

Respecte del català a l'Administració...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, perdoni, però hem d'apliicar...

EL SR. PONS I PONS:

Un minutet més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pensi que porta quinze minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Perdoni, un minutet més.

Simplement, els funcionaris; els funcionaris viuen en una
societat, les Illes Balears, en la qual fa deu anys que hi ha
vigent una llei de normalització lingüística; per tant, invocar
que primerament a l'escola..., ja hi ha moltes generacions que
han sortit del sistema educatiu d'aquestes illes, que han estudiat
català obligatòriament deu anys de la seva vida i, per tant, ja és
ben hora de poder exigir un nivell de coneixement del català al
funcionari, sobretot a aquells que ingressen en la funció
pública, com pertoca. Gràcies, i perdoni, Sra. Presidenta, que
m'hagi passat un minut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També intentaré ser el
més breu possible. Vostè diu que la política lingüística, no
perquè hagi estat l'últim, ha deixat de ser l'estrella; miri, jo
crec que això és un plantejament polític molt simple per la
seva part. A mi m'agradaria que en el món polític ens
deixàssim ja d'enlluernaments, ens deixàssim ja de grans
declaracions i jutjàssim la gent per la feina que fan. En
aquest moment, jo no li pens fer cap enlluernament en
política lingüística, li puc prometre feina i voluntat de
desenvolupar un marc legal i estatutari, amb unes eines i
amb uns instruments, com pot ser la Direcció General de
Política Lingüística i amb tota una sèrie d'actuacions que he
intentat explicar en el programa d'actuació. Jo només li
demanaria, a vostè, que em jutgi quan acabi la legislatura i
no per les proclamacions que pugui fer jo aquí en una
compareixença parlamentària.

Quant als consells insulars, si per ventura hagués parlat
massa de consells insulars -no he parlat una hora i vint, crec,
si no, deman disculpes, perquè no era la meva intenció-, per
ventura m'haura renyat per haver-me ficat on no em
demanaven, perquè no són les meves competències; a
vegades és per poc i a vegades segurament m'hagués criticat
per massa, però vaja, hi estam acostumats. Quant a
col•laboració amb els consells insulars, tota, tota la que
vulguin, estam oberts a qualsevol col•laboració amb els
consells insulars i a fomentar les interrelacions culturals
entre les illes, com vostè assenyalava, de la mateixa manera
que, la promoció cultural, no fa falta que me la indiqui,
perquè he tengut l'oportunitat d'estar tres anys a la
Conselleria de Turisme i en la mesura del possible hem
intentat sempre precisament lligar aquest binomi turisme i
cultura, a pesar que també hi ha opinions que diuen que no
les hem de juntar massa, fins i tot a la intervenció del
representat d'Esquerra Unida, que deia que ell precisament
aniria per una banda contrària, jo pens que hem de cercar
punts d'equilibri i que, efectivament, la promoció cultural
fora de la nostra comunitat autònoma és un punt molt
important en el qual volem fer feina, però no és l'aspecte
essencial de la política cultural.

Inversions en altres infraestructures juntament amb els
consells insulars, no estam tancats a res. Ho he dit abans, de
col•laboració, n'hem de tenir, i també, lògicament, en
futures actuacions de caràcter inversor.
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L'esport d'elit. Miri, és que precisament la competència que
ens hem quedat és aquesta, tecnificació i esport d'elit. És que
precisament la competència en esport de base és la que ha
passat als consells insulars. Així i tot, estam disposats, amb els
consells insulars, a dur a terme iniciatives conjuntes per
precisament executar aquests programes que puguin fer i
gestionar els consells insulars.

Les lleis, intentarem que s'ajustin a la nostra realitat i que
fugin d'aquest marc que vostè anomena nacional, però, en
qualsevol cas, jo pens que al Parlament hi tendrem temps de
discutir qualsevol de les iniciatives legislatives i de comprovar
si això és cert o no.

La biblioteca pública, hi ha la voluntat per part del Govern
de fer-la i la voluntat per part del Govern de negociar, i de fet
ho vàrem fer ja la setmana passada amb el secretari d'Estat de
Cultura, la possibilitat d'inversions en aquest tema.

El Conservatori, el projecte famós, continua en marxa, hi ha
el concurs d'idees, que s'ha de resoldre dins el mes de
desembre, i també la negociació oberta amb Madrid per
aprofitar inversions, si és que és possible accedir-hi.

I al final ha tocat vostè el tema de la política lingüística,
m'imagin que també haurà estat perquè..., no haurà estat per la
importància que l'hagi deixada per al final, i també m'imagin
que no hagi deixat de ser estrella per a vostè, perquè li ha
dedicat la mateixa atenció, almanco temporal, que als altres.
Miri, deixi els plantejaments simplistes a un costat, què és el
cañellisme lingüístic?, perquè la veritat és que jo no em moc per
aquestes referències, jo no em moc per aquestes referències, em
moc senzillament, i hi insistesc, per desenvolupar un marc legal
i estatutari per al qual faré el possible dins les meves
possibilitats, però no només dins les possibilitats que em
marqui, no parl ja de partit ni de recursos econòmics, sinó dins
les possibilitats que ens doni la pròpia realitat dels fets, hem de
ser conscients d'on som i d'on vivim, què hi podem fer, amb
quin procés i amb quin ritme. No és tan fàcil com vostè es
pensa. La voluntat meva és intentar complir al màxim, al cent
per cent, aquest marc legal i estatutari, però a vegades de la
voluntat de fer-ho, que crec que la tenc jo tant com vostè, a la
possibilitat real de fer-ho hi ha una distància, que és la que
realment dificulta tota aquesta actuació. Miri, de l'ús social de
la llengua, he explicat que també se n'ha de fer. De campanyes
amb sindicats, amb empreses, amb sectors com restauració,
sectors esportius, mitjans de comunicació, se'n fan i se'n
continuaran fent; amb l'Admnistració de Justícia, si n'hem de
fer, en farem, amb l'Administració perifèrica, en farem. No es
preocupi, perquè en farem.

L'escola no ho és tot, són postures, és la seva i és la
meva. Jo crec que és un dels camps més importants on hem
d'actuar, naturalment que n'hi ha d'altres, però s''hi està fent
feina.

Decrets de mínims, jo crec que hi haurà el debat en el
seu moment. Nosaltres prepararem aquest decret perquè ens
correspon dur la iniciativa a nosaltres, perquè per qualque
cosa ens han triat, a nosaltres, per fer-ho i no a uns altres, el
discutirem, es discutirà, vostès hi aportaran la seva opinió
i nosaltres donarem la nostra. Jo estic d'acord amb l'esperit
que impregna aquest llei sobre l'ús vehicular de la llengua
catalana dins l'enseyament, hi estic plenament d'acord, però
no m'agradaria per res del món ser jo el responsable que en
un determinat moment el castellà quedàs reduït a un nivell
com pugui ser el nivell de l'anglès o el nivell de l'alemany,
tampoc no voldria jo ser mai aquest responsable. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller. Senyores i
senyors. Aquí hi ha una qüestió que per ventura és de
divergència. Mentre el Sr. Flaquer està demanant que se'l
jutgi per allò que farà, jo situu el Sr. Flaquer dins un
context, que és el context d'uns períodes de govern del Partit
Popular, en el qual jo entenc que tots són hereus dels seus
antecessors i són hereus, ja sigui en positiu o en negatiu, de
les coses que han fet o de les que han deixades de fer; per
tant, jo em sent legitimat per no tan sols jutjar al final de la
legislatura el que haurà fet, sinó ja jutjar ara mateix el que
ha fet fins ara el Partit Popular, perquè crec que vostè no fa
res més que donar continuïtat a aquesta política que s'havia
fet fins ara.

Respecte dels consells insulars, jo deman simplement
que es parli dels aspectes que s'ha de parlar dels consells
insulars, i evidentment no s'ha de parlar dels consells
insulars a l'hora de dir-los com ham de gestionar les
transferències que clarament els varen ser atribuïdes, però
hi ha tota una sèrie de coses on sí que el Govern balear té
una feina a fer, aquest any no s'ha feta, i jo simplement
manifest la meva pregunta o faig la meva pregunta, a veure
si a partir d'ara hi ha previsió de fer algun tipus d'iniciativa
d'aquest tipus.
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Respecte de les inversions en infraestructures, m'alegra molt
perquè jo interpret que d'alguna manera el conseller assumeix
un fet evident, que és la consciència que si el Govern balear no
hi juga, cap a la creació de les infraestructures que són
necessàries, els consells insulars, per ells mateixos, no tenen
capacitat econòmica per fer-ho i, aleshores, en un país com
aquest nostre on les grans infraestructures no s'han fetes però
que pot resultar que a totes les Illes hi hagi cinc o sis teatres en
condicions que s'hi faci teatre, és evident que la col•laboració
és absolutament imprescindible.

Respecte de la qüestió dels plantejaments simplistes meus
que m'ha atribuït el Sr. Conseller, evidentment, parlar durant
quinze minuts de vint-i-quatre coses és bastant difícil, quant a
anar més enllà de la simplicitat, supòs que ho entenem tots, i a
més a més, havent tengut quinze minuts de temps per preparar
d'alguna manera la seva intervenció; ara, de simplisme, res.
Simplisme, no, perquè la fita és molt clara. Aquest és un
territori que té una llengua territorial pròpia, que és la llengua
catalana, i aquesta llengua és la que ha de predominar a nivell
d'usos socials, sense que això impliqui eliminar el coneixement
de cap altra llengua ni la utilització de cap altra llengua en el
moment en què és necessari utilitzar-la, perquè el català en
aquell moment no és diríem adient. Per tant, de simplisme, res.
Ara, és evident que la qüestió lingüística no és una qüestió que
pugui afrontar-se amb cauteles, que si perilla per la reacció
d'uns o altres, perquè és evident que la qüestió lingüística per
part d'un governant de les Illes Balears jo crec que hauria de ser
una qüestió d'estat, i a vegades prendre decisions en qüestió
d'estat pot cremar una mica i així s'ha fet a nivell d'Estat
espanyol en el moment d'afrontar plans d'industrialització i
coses d'aquetes, en canvi, sembla que a l'hora de defensar les
qüestions que fan referència a les llengües no castellanes de
l'Estat, els temors a provocar algun tipus de reacció social el
que fan és neutralitzar aquestes actituds, aquestes intervencions,
en canvi, no dubtem que a l'hora de defensar la llengua
castellana, si algun dia fes falta, no hi hauria cap inconvenient
ni un a adoptar aquestes posicions. Per tant, plantejaments
simplistes, no; ara, és un tema prou complex i evidentment jo,
a l'hora d'analitzat els propòsits del Sr. Flaquer, no puc ficar-me
dins una campana de vidre i ignorar què ha passat en aquesta
comunitat autònoma, en la qual, en política lingüística, s'hi han
desaprofitat deu anys i en la qual s'ha fet una mínima quantitat
de les coses que s'havien de fer, això havia succeït aquí fins
temps molt recents, i jo hi estic preocupat, i crec que hi ha
molta de gent dins la societat de les Illes Balears que està
preocupada perquè aquesta política lingüística tan necessària
una vegada més sigui deixada perquè crea problemes tirar-la
endavant. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. President. Molt breument... Em tem,
Sr. Pons, que vostè faci ús dels consells insulars quan li
convé, i és clar, vostè no en fa ús quan té por que entrin dins
les seves competències, però després hi recorre quan
necessita les inversions per poder fer les seves coses. Miri,
ni tan poc ni massa, vull dir que crec que entre tots hem de
col•laborar, el Govern de la Comunitat Autònoma, consells
insulars i municipis, per tal que dins l'àmbit de les
competències que ens han atribuït les distintes lleis facem
el possible perquè la cultura de cada vegada pugui penetrar
més dins la nostra societat. Cadascú dins les seves
competències i d'una manera coordinada i amb màxim de
col•laboració.

Jo en cap moment he pretès dir-li que els seus
plantejaments en política lingüística siguin simples, m'he
referit només a la simplicitat en el tema del cañellisme,
perquè jo crec, la veritat, que és un plantejament pobre,
políticament parlant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr.  Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com ja ha dit algun altre
interventor, ara fa onze mesos i vint dies que l'anterior
conseller de Cultura, Educació i Esports va venir a exposar
el seu programa, i ja hi vàrem dir que exposar un programa
vol dir una declaració d'intencions, la qual, evidentment,
haurà de ser seguida i analitzada. N'ha passat un any, l'hem
seguida i analitzada, ahir mateix, i ens hem adonat que el
balanç era absolutament negatiu. Per tant, tot i que hi ha
hagut un canvi de govern, aquest govern, supòs que se
sustenta en un mateix programa electoral, vostè haurà de
comprendre que tenguem unes certes recances a l'hora
d'anar signant xecs en blanc que no s'arriben a concretar, per
les raons que siguin.

Vostè ens ha promès una vegada més llei de museus, llei
de patrimoni, llei d'I+D..., bé, jo li demanaria ara,
concretament, ens pot dir el dia que aquestes lleis entraran
en el Parlament? I res més li criticaré sobre aquest tema. Per
a totes aqueixes coses ens agradaria una data, perquè
passades vint-i-quatre hores nosaltres li puguem preguntar
en el si d'aquesta comissió per què s'ha produït aquest
retard.

I entraré ja en aquells temes més concrets que vostè diu.
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Universitat. Bé nosaltres ja hem  manifestat públicament
que hi estàvem d'acord i que el felicitàvem per haver aconseguit
aquests 4.500 milions; creim que ben administrats, i vostè ha
exposat molt bé el tema dels moments, finançaments
momentanis i finançaments a llarg termini, s'haurà de veure en
el nou sistema de finançament, com es consolida això, però no
entraré en aquest tema, on sí entraré és en el trist paper que es
va fer en anar a Madrid el Govern d'aquesta comunitat i
tornant-en amb les maletes buides. Jo crec que aquest govern i
aquest parlament haurien de fer una protesta enèrgica perquè
anar a Madrid i allà els facin tornar aquí perquè els falta un
paper, però aquest paper que falta no és un paper, és el paper
del Ministeri d'Hisenda sobre el qual se substancien aquests
4.500 milions. Com s'arriba a acordar 4.500 milions si no hi ha
el document que imputa despeses pressupostàries dels
pressuposts generals per consolidar això. Nosaltres no volem
ser molt mal pensats, però voldríem dir aquí que això dels
4.500 milions no ha estat una conversa quasi de cafè per
vendre-la i ara, a l'hora de fer el paper, no surten els comptes?
Jo deman a Déu que això no sigui així, perquè llavors si que
resultaria un frau a tota l'opinió pública, esper que no sigui així,
però en qualsevol cas, jo voldria que el Govern d'aquesta
Comunitat, al qual jo don suport quan surt a l'exterior, com a la
selecció nacional espanyola de futbol, fes valer el dret que té a
ser tractat com un govern.

Respecte d'aquella mateixa comissió mixta, va ser el
representant del Partit Socialista qui va exposar el tema del
greuge comparatiu respecte del fons per a la normalització
lingüística, i crec que va ser el Sr. Rajoy que va dir bueno, eso
vendrá con las transferencias de educación, no, senyor, no és
educació normalització lingüística, és molt més. Tots els
experts diuen que si continuam pressionant el sistema educatiu
per fer normalització lingüística, llatinitzarem el català, tothom
sabrà parlar català, tothom en sabrà la gramàtica, però ningú no
el parlarà i morirà per falta d'ús, i com molt bé ha dit el Sr.
Pons, a l'escola ja li hem demanat prou, ja li hem demanat prou,
no hem creat al seu voltant el marc perquè la gent senti
necessari aquest coneixement i, per tant, l'estudien amb les
mateixes ganes, ho voldria suposar, que les matemàtiques o la
geografia, i no és això, és la defensa de la nostra llengua, hi
hem de crear el clima social perquè  això sigui senzill, perquè
no hi hagi crispació a l'escola, perquè cap pare digui: No, no,
más inglés y menos catalán. No, això no ha de ser possible, no
és una llengua més, és la nostra, i per tant, jo demanaria aquest
(...), perquè, a més, mentre vostès volen flàccidament
normalitzar els funcionaris de la Comunitat Autònoma, d'una
manera dura, d'una manera molt dura, s'han exigides al
professorat, i vostè té aquí dos directors generals que són
professors, d'una manera molt dura, s'ha fet fer un esforç al
professorat, unes titulacions a hores fora de la seva jornada de
feina o amb poca compensació, i ho han fet, i jo crec que això
necessita, per donar explicacions a aquests professors, que el
mateix esforç s'exigirà als funcionaris de la Comunitat
Autònoma, el mateix nivell d'esforç, el mateix nivell d'esforç
necessita un cap de servei que té tractes amb el públic que un
professor que fa perruqueria, informàtica o matemàtiques a un
centre escolar. Jo crec que el professorat ha duit una càrrega
superior a allò que se li pot exigir, i crec que s'ha de reconèixer
públicament, jo som el primer que ho de reconèixer. Per tant,
crec que aquí hem de fer un esforç, i l'hem de fer sense
crispació, però, és clar, la paraula crispació és molt flàccida;
crispació vol dir no complir la Llei de normalització quan això
provoqui qualque protesta? Jo cerc que si hi ha un compromís
de voluntat política, que la Llei de normalització és el marc on
hem d'anar, caigui qui caigui, jo crec que el suport d'aquesta
cambra està assegurat, però si això suposa que quan una petita
protesta tira enrera dur endavant la Llei de normalització, no ho
podem admetre, i no crispar no és ser covard davant dur a terme
allò que aquesta mateixa cambra s'ha proposat.

I respecte de la Llei de funció pública i del decret que el
regula, bé nosaltres ja vàrem dir que aquell petit "i/o" que es
va introduir a la modificació de la Llei de funció pública
amagava coses al darrera. Ara ho hem vist, ara ho hem vist.
Volia dir que llavors vostè faci la llei, com deia Romanones,
que jo faré els reglaments, i és clar, ha vengut el reglament,
i el reglament ha vengut descafeïnat. Jo demanaria que
aquesta mateixa pressió que hem fet patir als funcionaris
docents, també la suportassin els funcionaris de la
Comunitat Autònoma, que són persones amb els mateixos
ossos, els mateixos muscles i la mateixa formació per
aprendre i normalitzar-se.

I de modalitats? Miri, si de la llengua castellana
s'haguessin introduït en el sistema escolar les modalitats, els
llibres haurien tengut dos milions de pàgines cada un,
perquè a Toledo diuen una cosa, a Andalusia una altra, a
Aragó una altra. És cert que hi hem de tenir modalitats, però
vol dir que, quan un llibre de ciències naturals parli dels
pèsols, entre parèntesi després hem de posar xítxaros,
estiregassons, etc.? Jo crec que hem de defensar una llengua
comuna i hem de fer conèixer als nins de les nostres illes
que a altres llocs d'aquestes illes també diuen les coses d'una
altra manera, això jo crec que preservam un patrimoni
cultural, que no hem d'abandonar i que no només ha de
quedar en els diccionaris històrics de la llengua, sinó que
mostram i culturitzam que la realitat lingüística en qualsevol
país i en qualsevol llengua és molt plural.

Respecte dels consells insulars i de la política cultural,
miri, jo no faré insularisme ara aquí, però només un
compromís per part de l'Administració autonòmica: Que
realment l'1% cultural arribarà als consells insulars i no es
faran operacions de desviament d'aquest 1% perquè
conselleries puguin arreglar esglésies, fanals dels carrers,
etc. Jo crec que seria una lleialtat institucional cap als
consells insulars. Crec que ningú no ha d'entrar dins el que
fa un altre ni s'ha d'atribuir responsabilitats que no en són
pròpies, però, una lleialtat a l'hora de donar a cada un allò
que li pertoca, crec que seria legítim.

En matèria de patrimoni vostès presentaran una llei i
nosaltres voldríem que en aquesta llei quedàs clar que
determinades actuacions, bé que geogràficament estan a una
illa, suposen una realitat que va més enllà de la pròpia illa.
Nosaltres, ni els mallorquins, ni els menorquins, ni els
eivissencs, tenim l'honor i satisfacció que els fenicis anassin
a una banda, els romans a una altra, etc. Per tant. Jo crec
que en la recuperació d'aquest patrimoni, i a través de la llei,
el Govern s'hi ha d'implicar. Tenim esforços a fer que no es
poden fer per una sola institució, ni tan sols per la pròpia
Comunitat Autònoma; crec que l'Estat espanyol, si s'ha
d'excavar Pollentia, si s'ha de conservar el castell d'Eivissa,
hi ha de participar d'una manera ferma. Per tant, algunes
actuacions que ara es tiren enrera, reivindicacions que abans
eren una bandera important davant el Govern de l'Estat, ara
pareix que institucions insulars les assumeixen al seu propi
cost, crec que això no està bé.
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Transferències d'educació; jo crec que ens hi queda molt poc
temps, mirin les dificultats que hem tengut amb la Universitat
i amb una cosa molt més reduïda, amb molt menys duros, molt
més compacta i molt més fàcil de avaluar, el tema de l'educació
jo crec que és un tema molt complicat i, a més, s'hi afegeix una
cosa, que està començant un retall molt important en capítol
d'inversions i en capítol de personal. Per tant, és possible que,
en el pressupost de l'any que ve, les xifres que hi apareguin
siguin unes xifres perjudicials  per a l'educació en general, però
més perjudicials si nosaltres hem de treballar a partir d'aquestes
xifres. Com passava amb la Universitat, aquí hi ha una reforma
pendent d'aplicació on hi ha d'haver un programa d'inversions
a mig termini i crec que aquesta comunitat també ha d'estudiar
la forma de finançament per no haver de retallar llavors
l'establiment d'una educació secundària de qualitat amb aquells
professors que a tots i cada un dels centres són necessaris. Per
tant, crec que vostè ha citat dins la matèria educativa els
programes educatius, jo li anunciï avui aquí que la Unitat de
programes educatius de la direcció provincial està en vies de
desaparició. Crec que ahir mateix els varen comunicar una
reducció de set assessors més i que, per tant, la deixen quasi
sense virtualitat. Vostè sap que els centres de professors, eina
que jo crec que tothom ha coincidit que era acostar la formació
als professors, han estat retallats d'una manera brutal. Els
centres d'Eivissa es troben sota mínims, tota Menorca la tenen
tres assessors, i això vol dir que no hi podran fer res. Això ens
ho entregaran així. Jo crec que aquí hauríem d'establir un pacte,
un pacte que no vàrem fer per a la Universitat, vejam-ne les
conseqüències, crec que no han estat bones, un pacte per anar
tots junts a establir en quines condicions aquestes transferències
poden ser fetes. En nom del meu, jo oferesc la col•laboració per
determinar aquests mínims per sota dels quals no hem
d'acceptar aquesta transferència i anar units front a la comissió
mixta de transferències, davant el Govern de la nació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Crespí, li prec que vagi acabant.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, passaré un poquet sobre el tema dels esports.

Voldríem que aquest tema de les subvencions a grans
esdeveniments es fes d'una manera més transparent que com
s'ha fet fins ara. Volem que es debatin quins grans
esdeveniments són bons per a les nostres illes, i llavors creim
que és important per a la promoció exterior, per a la imatge
d'aquesta comunitat, no només turística, sinó que som una
comunitat, realment que això es pugui dur endavant.

D'aquests centres d'alt rendiment ens preocupa la visió
que es vulgui donar, perquè ja sabem que a altres
comunitats s'han fet coses d'aquestes que han fracassat per
l'alt cost que suposen i, naturalment, perquè comunitats
petites com la nostra, tampoc no donen grans atletes. Jo crec
que sobre això hauríem de fer un estudi, a veure si val més,
tal vegada, no anar a tanta superelit, sinó a centres
intermedis de promoció de determinats esportistes que
puguin ser unes promeses que llavors es consolidin a centres
d'alt rendiment, que són molt costosos, a nivell de l'Estat
espanyol. en el mateix sentit, també voldríem saber en què
consistirà aquest pla d'ajuts a esportistes d'alt rendiment,
amb atenció especial als discapacitats; jo crec que aquesta
ha estat una frase que he captat i que crec que és important;
molts d'aquests esportistes mallorquins han tengut èxits
notables i, per tant, crec que se'ls ha d'ajudar d'una manera
ferma i decidida. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo no he vengut, Sr.
Crespí, a demanar xecs en blanc. Vostès poden tenir els
legítims recels davant una continuïtat d'un govern durant
tretze anys, de la mateixa manera que tampoc no imagin que
vostès em demanin xecs en blanc cap a vostès. Jo també
conec la seva forma de ser, les seves postures, la manera
d'articular positivament unes propostes o senzillament per
torpedinar o per no contribuir a la millora de les coses; tots
ens coneixem i, en conseqüència, jo no he vengut aquí a
demanar cap xec en blanc.

Jo som molt sincer, jo no li puc dir avui quin dia hi duré
una llei, no li ho puc dir, sí que li puc dir que la Llei de
patrimoni està pràcticament tancada, que esper en el més
breu termini possible dur-la, si pot ser, dins aquest període
de sessions, al Parlament. Que la Llei del consell escolar
també està pràcticament tancada, i també esper que sigui
d'aquí a Nadal... Que la Llei de museus, arxius i
biblioteques anirà un poquet més endarrerida i que la Llei
d'I+D també anirà un poquet més endarrerida, i, per ventura,
anar un poquet més endarrerida serà dins el període ja de
l'any 97. No li puc dir un dia, una data, perquè segurament
m'equivocaria i m'estim més no equivocar-me.
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Trist paper; bé, la negociació amb la Universitat. Al final,
ens veurem. Si al final, arriben els 4.500 milions, no em sap
greu haver fet aquest trist paper, més trist paper era anar-hi
abans i que ni tan sols d'obrissin les portes. Més trist paper era
abans dotar una competència universitària amb menys de mil
milions de pessetes, que la que tendrem. Més trist paper és, el
dia de les eleccions, enviar un fax a la conselleria fent una
proposta, quan ja se sabia que s'havien perdut les eleccions, per
comprometre el nou govern. tot això és molt més trist paper que
el fet que un defecte de coordinació hagi impedit tancar
definitivament aquesta transferència, perquè si aquesta
transferència es tanca amb aquests 4.500 milions de pessetes,
Sr. Crespí, benvinguts siguin els trists papers, perquè jo no em
vaig sentir en cap moment en un trist paper, em vaig sentir amb
un ordre del dia de la qual es va retirar un tema per un defecte
de coordinació entre el MAP i el Ministeri d'Economia i
Hisenda perfectament superable, i esperem al final a veure si ha
valgut la pena o no fer aquest trist paper.

Quant al fons de normalització lingüística, ho he anunciat
abans, tenim concertada una entrevista amb el secretari d'Estat,
i coincidesc plenament amb vostè que els recursos en
normalització lingüística que puguin venir de l'Estat no han de
venir només via educativa, perquè a altres comunitats han
arribat mitjançant altres vies, i aquí ens trobaran, de la mateixa
manera que varen dir que no davallarien dels 4.500. El fet que
el Govern central en aquest moment sigui del mateix color que
el Govern autonòmic no ens farà davallar dels nostres
plantejaments, els reivindicarem i farem tot el possible perquè
arribin.

Amb l'ús social de la llengua i amb el fet que l'escola no
sigui, efectivament, l'únic que s'ha de fer, hi estam d'acord.
Farem feina amb les campanyes per promoure aquest ús social
a mitjans de comunicació, ja ho he explicat abans, a col•lectius
socials, a col•lectius empresarials; hi farem tot el possible, però
jo entenc, poden ser divergències de criteri, que encara queda,
i potser sigui una culpa d'aquest govern, a vegades hem de
reconèixer les culpes que tenguem, dins l'escola un ampli camp
d'actuación on fer feina, hi farem feina amb aquest objectiu i
amb l'eina que ha de ser el decret de mínims.

Reciclatge de funcionaris; pel que fa referència al decret de
la funció pública, d'acord, estic d'acord amb vostè que els
professors han fet un esforç important per reciclar-se i estic
disposat, des de la Conselleria d'Educació, a reivindicar davant
la Conselleria de Funció Pública, i a parlar-ne amb el conseller
de la Funció Pública, que això no és un tema voluntari, que els
ciutadans d'aquesta comunitat autònoma que es volen adreçar
als seus funcionaris en la llengua catalana tenen tot el dret a fer-
ho i que, en conseqüència, hi ha d'haver un comportament molt
més implicat per part del funcionariat pel que fa al reciclatge,
i aquí ens trobaran.

Les modalitats; bé, és ver, jo coincidesc amb vostè en
determinats plantejaments que fa. Ara bé, també estan aquí.
Aquesta llei no només la podem invocar per a determinades
qüestions, l'hem d'invocar per a les que ens agraden i per a
les que ens agraden menys, i vostè sap perfectament que un
dels eixos fonamentals d'aquesta llei és precisament la
protecció de les modalitats insulars, sense perjudicar la
unitat d'una llengua, cosa que he deixat clar des del primer
moment, però a mi no em sembla gens malament que a
determinats llibres de text s'hi puguin introduir aquestes
varietats, no em sembla gens malament que a determinades
campanyes que es puguin fer de promoció de l'ús social de
la nostra llengua s'intentin potenciar aquestes modalitats
insulars, perquè pensi una cosa, que si no ho fem nosaltres,
no ho farà ningú; segurament que no es tracta de cap
animadversió cap a Catalunya, segurament que allà no ho
faran. Vostè diu que nosaltres per ventura hem d'ensenyar
els nostres nins que sàpiguen que a altres bandes les coses
es diuen d'una manera, el que jo li puc assegurar és que a
Catalunya no els ho ensenyaran, i si no ensenyam nosaltres
les nostres modalitats als nostres, no els les ensenyarà
ningú, i a mi m'agradaria fer feina per aquest camí.

L'1% cultural; hi ha una interpel•lació en breu sobre
aquest tema, on reflexionarem profundament sobre la Llei
del patrimoni i on explicarem quin és el projecte o la mesura
que nosaltres..., el camí que prenem quant a tot el que fa
referència a la coordinació amb els consells insulars de l'1%
cultural. Però jo li avança qualque cosa, vostè pertany al
partit polític que ha governat l'Estat espanyol durant els
darrers tretze anys, a mi m'agradaria saber com pot vostè
receptar una medicina que no l'ha practicada aquí l'Estat
central; on és l'1% de l'aeroport? M'agradaria que
reflexionàs sobre això. Jo vull fer el mateix als consells
insulars que el que ens hagi et l'Estat, perquè els continguts
de la Llei de transferències són similars, i a mi m'agradaria
que m'expicassin senzillament on és aquest 1% cultural.

La transferència d'educació; li agraesc molt sincerament,
de la mateixa manera que li vaig agrair, a vostè, i ho vull fer
aquí públic, dins la comissió, el fet que va saber reconèixer
el fet que els 4.500 eren una dotació efectiva, des d'una
postura política que l'honra, a diferència d'altres partits
polítics, i li agraesc valuosament, a més, en la se va persona,
la col•laboració que podran representar les seves
aportacions en una transferència tan complicada i tan
delicada com és la d'educació.

Quant a les inversions i subvencions en matèria
esportiva per a grans esdeveniments, transparència total.
Estam fent feina en aquest moment, pel que fa a la
Universiada, en un mecanisme de control, en un mecanisme
de transparència, que farem públic en el moment en què
estigui perfectament precisat i limitat, i veuran com anam
per aquest camí.

No són centres d'alt rendiment estricte, no són els
famosos CAR, són centres de rendiment acoblats, ajustats,
a la realitat que requereix aquesta comunitat autònoma, i es
faran tots els estudis necessaris per veure quina és la seva
viabilitat i la seva necessitat.

I quant al pla d'ajuts, no està encara configurat, no està
decidit, però sí que hi ha la voluntat, s'han mantengut ja
reunions amb aquests col•lectius per dur endavant aquestes
ajudes. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, agraesc les explicacions del conseller. Evidentment, la
meva expressió de xec blanc és una expressió que s'ha
d'entendre en els seus termes, vol dir que nosaltres vigilarem
aquest compliment. Quan li demanava data d'entrada, també era
una forma de parlar. Crec que el seu compromís és prou clar i
així figurarà en el Diari de Sessions, vol dir que quan acabi el
primer període ordinari, que començarà la setmana que ve, ja
hi haurà d'haver presentat una llei, ho ha dit vostè, i per tant,ja
li preguntarem, si no la hi ha presentada, què passa.

Ha tret un tema que desconec, l'1% de l'aeroport, no ho sé;
en tot cas, jo li donaria suport si vostè el reclama i aconseguim
que amb això s'aregli la seu de Palma o s'arregli alguna cosa
d'aquestes. Vull dir que si per llei, aquest 1% s'ha d'invertir en
la Comunitat Autònom ai fora de l'aeroport, perquè, a la millor
és que ompliran l'aeroport d'escultures de Botero, no ho sé, són
molt grosses i valen molts de doblers, però bé, en qualsevol cas,
crec que aquests doblers han de ser gastats aquí, han de ser
gastats per qui la llei marqui que els gasti, jo ara reconec que no
estic capacitat per fer una anàlisi d'això perquè ho desconec.

Quant al tema de la biblioteca de Can Sales, hem fet una
pregunta al parlament de Madrid, a veure..., de comprometre la
nova ministra d'Educació i Cultura en aquest tema, que és un
tema important, es faci allà o es faci a una altra banda, crec que
aquesta és una inversió que fa molt temps que està com un
núvol damunt aquesta comunitat autònoma i convendria que
plogués d'una vegada. Per, tant, també li donarem suport per
aconseguir aquesta aportació, perquè crec, com molt bé ha dit
el Sr. Pons, que la biblioteca que hi tenim en aquest moment té
unes limitacions i necessitaria ja una ampliació i creació d'una
institució amb un poc més de prestigi, perquè hem de recordar
que molta part del nostre patrimoni bibliogràfic es troba en part
desconegut i en part jo crec que poc vigilat, vull dir que tenim
la biblioteca de La Real, que té a dins molts de documents molt
importants, no consultables. Per tant, poder posar a l'abast dels
nostres investigadors les ordenacions gremials o el Llibre de
Privilegis, del qual jo em permetria suggerir-li aquí que se'n faci
una edició facsímil i traduïda perquè els investigadors la pugin
fer, jo crec que és una peça tan important com el Llibre de les
hores de València, que ningú no el pot veure, això avui en dia
es fa, i es fa molt bé. Per tant, totes aquests aportacions jo crec
que és important donat, i també li ho he de dir, el seu tarannà jo
crec que obert i més concret que amb anteriors, també ho he de
dir, i jo crec que això, a la millor vostè que no ve del món de
l'educació directament, sinó que l'ha filtrat el turisme un
poquet, l'ha fet ser un poc més pragmàtic a vegades que els
educadors, a qui ens agrada molt literalitzar les coses. Vostè ha
concretat tota una sèrie d'actuacions que ens permetran en
aquest parlament seguir i treballar perquè les coses es duguin
a terme. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té
la paraula l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt ràpidament. Per
agrair el to de la intervenció del Sr. Crespí, pel que fa a
col•laboració i predisposició a anar endavant i a intentar
entre tots dur endavant els objectius que ens hem marcat.

Quant a la biblioteca de Can Sales, li diré que la
negociació està oberta amb Madrid; en aquest moment, no
li puc dir si hi tenc un compromís, perquè no l'hi tenc, no
tenc en aquest moment un compromís per part de Madrid
d'inversió; en qualsevol cas, d'aquí a dos o tres anys, vostè
em podrà retreure si he estat un bon gestor i he aconseguit
aquest compromís o no l'he aconseguit.

Allò de l'1% cultural de l'aeroport era una anècdota, era
un exemple, perquè vegi que a vegades les qüestions són
molt més difícil que com realment un voldria que fossin. Li
agraesc la col•laboració que m'ofereix per reivindicar aquest
1%, encara que, per ventura, hauria pogut aconseguir un
poquet més fa un parell de mesos, quan vostès estaven en el
Govern a Madrid. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr Conseller i equip,
per haver vengut aquí a explicar-nos el seu projecte cultural
per a les Illes Balears, però jo no seria fidel ni a mi mateix,
i estic segur que tampoc als meus companys de grup, si no
li fes algunes reflexions i algunes especials maneres
d'entendre la política cultural. I voldria, Sr. Conseller, que
vostè agafàs les meves paraules en positiu, i li avanç que,
naturalment, el meu grup i jo personalment desitjam molt
sincerament el seu èxit com a conseller de Cultura, perquè
el seu èxit també serà l'èxit del nostre partit, que li dóna
suport.
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Em permetrà, així mateix, que li digui algunes coses que
m'han preocupat un poquet, tal vegada per ser un diputat d'una
illa dita petita, ens fa mirar el panorama cultural d'una altra
manera. Jo he tengut l'avinentesa de conèixer alguns consellers
de Cultura i des de la tribuna de la sala de les cariàtides i des de
les taules de les comissions de cultura sempre els he demanat
el mateix, algunes vegades amb èxit puntual, altres amb menys,
jo voldria demanar-li, i estic segur que recull el sentiment de
tots els meus companys, que se senti vostè, que se sentin
vostès, senyors directors generals, consellers i directors
generals, d'una comunitat autònoma formada per Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, amb alguna pinzelladeta de
cultura cap a Cabrera, que també té el seu petit museu i la seva
gran i solitària història.

A mi m'ha preocupat, Sr. Conseller, que les xifres
multimilionàries de la Universiada es dediquin íntegrament a
ciutat de Palma o a l'illa de Mallorca. Si miram un poquet els
papers d'aqueta casa, hi veurem com hi va haver una petició
dirigida al comitè organitzador per tal que les activitats
esportives també en la mesura de les possibilitats poguessin
arribar a les illes menors, ja sabem que no totes, però sí
algunes, amb la qual cosa no només la nostra societat balear
tendria l'avinentetsa de poder veure en directe aquest espectacle
esportiu, sinó que també, i no és menys important, les nostres
illes menors es podrien veure tal vegada beneficiades per
aquesta necessària infraestructura que s'ha de fer amb la
Universiada. Jo record haver llegit aquest estiu que el batle de
Palma havia de fer una visita, a Eivissa, al ministre
d'Assumptes Exteriors per tal que aquest recaptes un poquet
d'ajuda econòmica del Govern central, i també vaig llegir que
la condició que posava el ministre d'Assumptes Exteriors era
que aquestes activitats esportives arribassin a totes les illes. JO
no sé com estan aquestes converses, jo sí que sé que als
eivissencs, als menorquins i als formenterers ens agradaria
poder gaudir també d'aquest espectacle d'elit que significarà la
Universiada.

Diré també que, en la Llei de patrimoni, jo li demanaria que
s'hi fes un esment especial que no es posàs en terreny de
transferències ja donades als consells insulars. Jo he tengut la
sort o he tengut l'avinentesa de poder consultar aquesta llei de
patrimoni i els record aquí, abans que vagi a l'estudi d'aquest
parlament, que és necessari que es corregeixi perquè en alguns
dels apartats s'envaeixen un poquet les transferències ja
donades als consells insulars, i estic segurs que els respectius
consells insulars no voldran que allò que els han donat, ara se'ls
retiri.

Quant a la Llonja, jo he de felicitar-los, a vostè i el seu
equip, perquè sembla que per primera vegada, crec jo, es podrà
dur a aquest lloc emblemàtic de la nostra cultura balear
quelcom d'aquest país, en forma que Eivissa i Formentera,
Menorca i Mallorca hi podran estar representades en una
exposició el títol de la qual jo no diré, però sí que agrairé al seu
director general que hagi atès la nostra petició que les nostres
illes petites puguin estar també a l'abast de tothom aquí, a
Ciutat de Mallorca.

Quant als museus, jo estic segur que vostè els dedicarà
el pressupost que li semblarà, a vostè, i a nosaltres també,
prou escàs, però que dedicarà als museus de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera els pressupostos que
siguin necessaris. Jo només li demanaria que, per favor,
quant als museus que estan sota la seva competència, i jo
crec que és una llàstima que els museus no hagin set
transferits als consells insulars, sé que hi ha un impediment
legal, però que tot es podria solucionar, perquè, la veritat, a
la millor els meus companys d'altres consells farien el
mateix que jo, si pogués; els directors dels museus
d'Eivissa, en concret, em vénen a demanar sous i jo els he
de dir que allò ho té el Govern balear, i crec que hauríem de
començar a mirar de transferir als consells insulars els
museus que ara són de titularitat estatal però que gestiona el
Govern balear.

Quant a l'ensenyament universitari, jo, com a eivissenc,
i algun company meu com a menorquí, estam una miqueta
no diré cansats, però aquesta excusa que es posa per a
l'extensió universitària a les illes menors, que sia de qualitat,
l'ensenyament... Jo record que fa uns anys, quan vaig tenir
una reunió, les primeres que hi va haver per tal de portar a
les nostres illes petites aquesta font de cultura com és la
universitat, em vaig reunir amb uns jovens i no tan jovens
a la Conselleria de Cultura que vostè tan dignament
presideix i aquesta qüestió ja hi era, "és que hem de
procurar que Eivissa i Menorca tenguin un ensenyament...",
escolti, Eivissa, Formentera i Menorca poden tenir la
mateixa qualitat d'ensenyament que pugui tenir Mallorca,
Elx, Lleida, Tarragona o Girona, es tracta senzillament
d'una voluntat de dotar econòmicament aquesta despesa, i
no sé si és el moment, Sr. Conseller, de recordar-li que en
els pressupostos de l'any que ve es tengui present la dotació
que hi pugui haver de fer el Govern balear ne forte accidat
ut, que, com vostè sap és un exemple que se solia posar
quan en llatí ens deien el "ut" con subjuntivo: Ne forte accidat
ut, és a dir, "no sia que passi que" quan s'hagin donat les
extensions universitàries, l'any que ve ens diguin que no ens
la poden donar perquè no estan en els pressupostos. Li
deman que estudiï aquest tema, no sia que fos una excusa
per ajornar un poquet més..., una excusa de la qual no vull
donar la culpa a vostè ni a ningú.

Quant a patrimoni, jo, llegint..., nosaltres, perquè quan
parl jo, parl en boca del Partit Popular, als companys he
demanat que mentre vostè parlava, em passessin les notes
que estimassin adients per jo poder-li dir, a vostè, allò que
estimàs oportú.
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Quan es varen fer les transferències als consells insulars, jo
m'hi vaig oposar totalment, perquè crec que no varen estar ben
fetes, que no varen estar ben dotades, que les illes menors
vàrem quedar en desigualtat, que les infraestructures que
contemplava l'Estatut d'Autonomia no es varen complir, per
exemple a Eivissa i a Formentera no hi ha ni una biblioteca
estatal, ni una, les que hi ha són del Consell o dels ajuntaments,
i, per cert, ja em voldria avançar que hauríem de repassar entre
tots la concessió que es va fer fa un temps que a Formentera s'hi
havia de fer una biblioteca, i la biblioteca que hi ha a
Formentera la fa l'Ajuntament de Formentera i amb alguna
col•laboració econòmica que prestam des del Consell Insular
d'Eivissa. M'agradaria que es repassàs en els papers si hi va
haver un compromís del Govern que Formentera havia de tenir
una biblioteca, la hi hem de fer, i hem de fer entre tots un esforç
perquè Formentera, de totes les Balears, és la més pobre
culturalment, encara que la més rica ecològicament, una cosa
pot anar per l'altra.

Però, arran del que deia abans, jo no vaig estar d'acord amb
les transferències als consells insulars perquè em semblava que
bona part se'n quedava el Govern balear. Jo estic no diré que
cansat, però periòdicament veig en els mitjans de comunicació
que el Govern balear ajuda a fer una restauració d'aquí, a una
d'allà, jo supòs que en els pressupostos de l'any que ve d'alguna
banda vostè en trobarà per poder col•laborar en altres
intervencions arqueològiques o historicoartístiques que s'hagin
de fer a les Balears, però també recordarà el castell d'Eivissa,
i Formentera.

Quant a l'ensenyament no universitari i quant al currículum
escolar, jo, una altra vegada, voldria cridar al seu sentiment de
fer entre tots país balear, una il•lusió de qui li parla i on tenia
posades totes les seves esperances. Jo no li vull donar cap lliçó,
Sr. Flaquer; jo sí que entendré que vostè haurà set un
extraordinari conseller de Cultura si és capaç de fer arribar el
seu alè balear a tots i cada un dels racons de les nostres illes, i
aquest pensament que li jo transmet el primer dia que tenc
l'avinentesa de felicitar-lo és el pensament que tantes vegades
com jo pugui intervenir aquí o a la cambra, a baix, li recordaré,
entre altres coses, perquè és la seva obligació i també serà la
meva devoció.

Quant al Conservatori de Balears, jo no dubt que Mallorca
necessita aquest gran edifici multimilionari, però també recordi
vostè el conservatori de les illes petites. Vostè va estar amb mi
i amb el seu director genera no fa gaire temps visitant l'edifici
que generosament i gratuïtament cedeix el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera per al Conservatori, vostès hi posen el
personal..., i tenc entès que a Menorca deu passar quelcom
paregut. Recordi-se'n vostè, dels conservatoris, de les
extensions dels conservatoris a les illes petites i recordi els
greus problemes que tenim aquells que som responsables
d'alguan manera de la cultura a les illes petites, quant a la
dotació de professorat. Ahir llegia jo en els mitjans de
comunicació que el Conservatori de Palma, o de Balears a
Palma, havia estat dotat amb no sé quantes places i estic segur
que també vostè haurà atès les peticions que li han arribat de
Menorca i d'Eivissa, perquè fins ara el Conservatori d'Eivissa
tenia, crec recordar, i m'hi puc equivocar, quatre places de
professors d'instruments musicals.

Quant a l'escola de música o escoles de música, jo el
felicit, Sr. Flaquer, perquè vostè vulgui impulsar-les totes,
però també li vull recordar amb molta vergonya, no sé si
amb vergonya, amb tristesa o amb empegueïment que ni a
Eivissa ni a Formentera n'hi ha tan sols una, no n'hi ha cap.
Jo li demanaria que, no per Eivissa, a la qual cosa ja no
m'atrevesc, però a l'altre conseller i a l'altre, i a tots els
directors generals, a algun dels que té ara també li ho he
demanat; ja sé que l'Ajuntament de Formentera a la millor
no posa tot l'esforç que hauria de posar en la paperassa que
s'ha d'emplenar per crear una escola de música. El consell
insular, ja sé que no va ser un gran regal, però, els va donar
un piano de mitja cola. L'Ajuntament de Formentera té un
lloc on es podria fer aquesta escola de música i, per tant,
facem-hi un esforç, enviï si fa falta un funcionari a
l'Ajuntament de Formentera per tal que empleni la
paperassa que es necessita per fer aquesta escola de música
i Formentera almanco en els dies d'hivern, i també en els
d'estiu, es trobarà que els al•lots podran recrear el seu
esperit en una escola de música.

De la política lingüística, no en parlaré, perquè ja se n'ha
parlat molt. Jo només li deman una cosa: Faci complir vostè
la Llei de normalització lingüística, faci-la complir, i amb
tot això ja ens donarem per satisfets. Quant a allò de
l'harmonia, ja no hi estam massa d'acord. És bo que a
vegades hi hagi algú que porti el solo dins l'orquestra i en
aquest moment qui ha de portar el solo dins aquesta
orquestra harmònica de la normalització lingüística ha de
ser la nostra llengua, que és la que en aquests moments està
en desigualtat d'oportunitats. Per tant, hi haurà harmonia
quan totes estiguin en la mateixa línia del pentagrama, però
mentre hi hagi una nota que estigui més avall i una altra més
amunt, qui durà la veu cantant serà qui la té més forta i qui
la durà més baixa serà l'altra. Per tant, arribem a una igualtat
i després hi tendrem harmonia, que ara no n'hi ha.

Quant a la política lingüística, tal vegada seria
interessant mirar si des de la Conselleria de Cultura es pot
donar un ajut als mitjans de comunicació, que són realment
qui tenen  la força per poder fer arribar la nostra pròpia
llengua a tothom.

I ja acab, Sra. Presidenta.

Quant al pla pilot, jo he escoltat que vostè vol fer una
inversió especialíssima a la badia de Palma, i li record que
n'hi ha d'altres, de badies, a les Balears que també el
necessiten; un petit exemple: L'altre dia vaig tenir
l'avinentesa de mirar un pla parcial d'una urbanització, que
va venir a les meves mans per casualitat, i un universitari,
titulat, que era qui havia redactat aquell pla parcial, hi
posava que la llengua que es parlava allà on es volia fer
aquesta urbanització era "la lengua payesa, que es una mezcla
de castellano y de las influencias turísticas", com veu vostè,
no només hi ha dificultats a la badia de Palma, sinó que
també fora de Palma també tenim necessitats.
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I ja acab, només una cosa de la qual no s'ha fet esment i que
jo vull agrair, les beques d'investigació que donen vostès, que
dóna la Conselleria de Cultura, vull agrair, de totes les que s'ha
donat, que una almanco ens ha arribat a Eivissa, que era per fer
un estudi de l'arquitectura popular; esper que l'any que ve tal
vegada ens en toquin dos, per un repartiment proporcional.

I ja acab, li vull agrair una vegada més, Sr. Conseller, la
seva bona predisposició, estic segur que vostè i el seu equip la
tendran cap a tot el país balear, d'on és vostè un responsable
primer. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agraesc al
portaveu del Grup Popular les seves indicacions i suggeriments,
i lògicament també el seu suport a la política que es durà a
terme des de la conselleria.

Molt breument, per damunt, els temes que s'han plantejat.

Quant a la Universiada, és un esdeveniment que va demanar
la ciutat de Palma i que n'és el protagonista principal. He
explicat també, just després de la Universiada, que s'ha de
continuar fent feina en el Pla d'extensions d'instal•lacions
esportives juntament amb el MEC, precisament per acabar de
completar la xarxa a totes les Illes Balears, incloses també,
lògicament, les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

La Llei de patrimoni. Serem respectuosos amb la
transferència, lògicament. Tendrem oportunitat, com he dit, de
tenir un debat parlamentari ampli sobre aquesta qüestió.

Quant a l'extensió universitària, jo crec que de la dotació
econòmica que rebrem de la Universitat farà possible que
puguem incloure partides pressupostàries per a aquesta tasca.

Les transferències de cultura i patrimoni als consells
insulars estan tancades i acceptades i, a més, pels consells
insulars respectiu. Jo no sé la seva opinió particular, però estan
tancades i acceptades.

La biblioteca de Formentera; no hi ha cap inconvenient a
reprendre aquesta qüestió, a veure el grau de compromís, i si és
necessari, lògicament, a fer feina perquè sigui una realitat, igual
que a col•laborar amb els conservatoris de les Illes, pens que
també és una de les nostres obligacions. Hem parlat avui al
matí mateix amb el batle de Formentera per a l'escola de
música, hem tengut una petita reunió abans de venir aquí
precisament per rellançar aquest tema de l'escola.

I quant a la Llei de normalització lingüística, el seu
compliment i l'objectiu de l'equilibri entre les llengües, estic
content que el grup coincideixi en aquest sentit amb l'esperit
i amb la voluntat que ha explicat el Govern que vol dur
endavant.

Quant al pla pilot, he parlat de la badia de Palma, però
estam oberts també, cap al futur, a qualsevol altre indret
d'aquesta comunitat autònoma que el necessiti i lògicament
no hi haurà problemes, ho imagin, perquè es puguin fer
també actuacions específiques en aquestes altres bandes.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la veritat, dels
temes que m'havien passat els meus companys n'hi ha un
sobre el qual no li he demanat, i jo som el portaveu de tots;
aquí em passen una nota que diu: "Com i quins són els
criteris de selecció dels esportistes per a les escoles
superiors de l'esport?" Li agrairia que, ja que m'ho han
demanat els meus companys, vostè també m'ho contestàs.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sra. Presidenta. Precisament, hem vengut
amplament documentats sobre aquesta qüestió, i si li pareix
bé, i en nom de l'hora que és ja, el que farem serà entregar-
los per escrit aquests criteris que hi ha aquí recollits, tant al
Grup Popular com a qualsevol altre grup de la cambra.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Conclòs el debat d'aquesta compareixença, només em
queda agrair la presència de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, acompanyat dels Il•lms. Directors
Generals d'Educació, Esports, Cultura i Política Lingüística
i de la Il•lma. Sra. Secretària General Tècnica. Bon dia,
senyores i senyors diputats.
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