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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats. Comença la sessió de
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. demanaria si hi ha
substitucions, per favor.

EL SR. PAX I DOLÇ DEL CASTELLAR:

Sí, Sra. Presidenta. Alejandro Pax por Andreu Riera.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Damià Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 1703/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a compromisos del Govern
espanyol davant el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al finançament, per part d'aquell, de les obres
de rehabilitació i adequació de l'edifici de Can Salas.

Començarem el primer punt de l'ordre del dia, relatiu a
preguntes. La primera és la 1703/97, formulada pel Sr. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, sobre compromisos del Govern espanyol davant el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
finançament, per part d'aquell, de les obres de rehabilitació i
adequació de l'edifici de Can Salas. Per formular la pregunta,
té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports. Quan
van sortir als mitjans de comunicació informacions relatives
a les entrevistes del conseller i del director general amb la
ministra de Cultura, van motivar la formulació d'aquestes
preguntes, també van motivar que el Grup Socialista
presentés una interpel•lació a plenari, i un poc amb motiu
d'aquesta interpel•lació on es podrà parlar més a fons
d'aquesta qüestió, nosaltres procurarem ser breus en les
preguntes que hem formulat a la Comissió, per donar peu a
la interpel•lació a un debat més ampli.

En el tema de la informació apareguda semblava que,
després de tants anys, i no explicarem ara la història de
l'adquisició de Can Salas que és coneguda suficientment,
després de tants d'anys de gestió, semblava que s'arribava a
un acord entre Comunitat Autònoma i Govern Central i que
el Govern Central prendria part en el finançament de les
obres de rehabilitació de Can Salas, per constituir bé l'Arxiu
o bé la Biblioteca Nacional, era nacional quan ho deia el Sr.
Soler, no sé ara si serà nacional o serà biblioteca, a seques,
de les Illes Balears, per a aquesta rehabilitació.

Es va dir que per accedir a aquest tipus d'ajudes s'havia
de cedir la titularitat al Ministeri, al Govern Central, és
comprensible una part de l'explicació que es va donar, però,
per altra part, també hi ha hagut intervencions importants
del Govern Central en patrimoni cultura a les Illes Balears,
me'n record en aquest moment del Teatre Principal de Maó,
el Teatre del Port de Ciutadella, la Sala Augusta, etc., etc.,
temes a Menorca en què no s'ha hagut de cedir la titularitat
de l'edifici perquè el Govern Central el financés en les obres
de rehabilitació, s'ha notat per altres vies que també són
factibles, perquè, si no, no s'hauria fet. Per tant, un poc són
els compromisos del Govern central en el finançament, quin
finançament serà, quin percentatge de compromís és, per
què s'ha de cedir la titularitat de Can Salas al Govern
Central per fer possible aquests compromisos. Aquests són
un poc els motius d'aquesta pregunta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar la pregunta, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, hi ha unes converses i unes negociacions
iniciades i jo diria que culminades entre la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports del Govern balear i el Ministeri
d'Educació i Cultura, unes converses que tenen com a objectiu
prioritari, com a objectiu preferent, el fet de donar una sortida
i una solució al problema que en aquest moment pateix la Casa
de Cultura, que és un espai que ara, entenem, que de cara al
futur no pot afavorir ni complir les necessitats reals per a un
funcionament òptim i adequat al cent per cent dels serveis que
estan destinats a aquest espai, que són, com tots vostès saben,
la Biblioteca Pública i l'Arxiu del Regne de Mallorca.

En la mesura que aquest arxiu i aquesta biblioteca són, com
tots vostès saben, de titularitat estatal, hem entès sempre i en tot
moment que és el ministeri qui ha de fer la inversió oportuna,
l'adequació de l'espai que nosaltres posem a disposició per tal
de poder habilitar aquests espais de biblioteca o d'arxiu, i en
aquest sentit, les converses que es tenen en aquest moment amb
Madrid, pràcticament culminades, és que l'edifici de Can Salas
que va ser adquirit, com vostè sap, pel Govern, i li agraesc que
no tornem a entrar en la polèmica de l'adquisició, és un tema
que s'ha discutit, entenc, ja suficientment tant en els mitjans de
comunicació com al mateix parlament, i, en conseqüència hem
de mirar cap al futur; entenem que és un lloc òptim, el ministeri
així ho entén també, malgrat manquin una sèrie d'informes que
són objecte també d'una pregunta posterior, i ja hi entrarem més
endavant, i el ministeri està disposat a finançar al cent per cent
la inversió que comprengui la construcció de la nova biblioteca
o de l'Arxiu del Regne de Mallorca, perquè haurem de veure
quin dels dos serveis passa a Can Salas i quin dels dos queda a
la Casa de Cultura que serà rehabilitada també per poder oferir
aquests serveis.

Per acabar aquesta resposta i contestant la seva inquietud
respecte de la cessió de la titularitat, dir-li que, efectivament, la
biblioteca municipal o el teatre municipal de què vostè ha
parlat, de Maó, pel que record, no hi ha hagut cessió, perquè és
el teatre municipal de Maó, en aquest cas, com que són
biblioteques o arxius de titularitat estatal, és necessari, és
imprescindible que per poder fer la inversió i el finançament
amb càrrec totalment als pressuposts de l'estat Central, es
produeixi una cessió d'aquesta titularitat. En qualsevol cas, crec
que això no és l'important, el vertaderament important és que
els ciutadans d'aquestes illes puguin tenir aquest arxiu, aquesta
biblioteca amb independència de qui sigui el titular del solar.
En el moment en què es produeixi de cara al futur una
transferència de la titularitat d'aquests arxius o d'aquestes
biblioteques, lògicament, paral•lelament a aquesta
transferència, anirà també la del solar. Esper, amb aquestes
dades  que li he ofert, haver respost les seves inquietuds i la
seva pregunta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de
rèplica? Té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, breument, tal vegada, per exposar un parell
d'opinions i algunes coses que a la primera intervenció no
han sortit. Jo no sé si des del Govern balear s'han fet en les
negociacions, cap tipus de gestions perquè no sigui
necessari el canvi de titularitat, perquè l'edifici de Can Salas
serà del Govern, si hi ha altres vies possibles per dur-ho a
terme, perquè seria un poc, encara que sembla que és una
qüestió només formal, qui és el titular de l'edifici adquirit
pel Govern balear, però s'ha dit al ministeri o al Govern
Central, també seria un poc contradictori que una Biblioteca
Nacional de les Illes Balears fos de titularitat estatal,
entraríem a una contradicció política que s'hauria de tenir en
compte.

També una altra inquietud que ens van motivar les
declaracions a la premsa, és que es planteja la possible
obertura d'aquest edifici ja en funcionament per a l'any
2007, un termini de deu anys, amb el temps que fa que
aquesta història, que aquesta situació està en marxa, trobam
que ens ho fiam molt llarg, encara que està bé fiar-ho llarg,
perquè després no incomplim terminis, que és una cosa que
sol passar.

I una altra qüestió és, ja que ha fet referència a la
transferència de tots els edificis de titularitat estatal,
biblioteques, arxius, museus, qüestió que no coneixíem, si
s'han iniciat converses, negociacions, actuacions en aquest
sentit, de la reversió cap al Govern balear, cap a la
Comunitat Autònoma, d'aquests edificis de titularitat estatal
quan ja la gestió fa molts d'anys que és pròpia i quan seria
normal que gestió i titularitat fossin el mateix. Quins
obstacles o impediments hi ha per aquesta reversió global
dels edificis?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contrareplicar, té la
paraula el conseller d'Educació, Cultura i Esports.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, insistim en el tema del
canvi, no de titularitat, la titularitat, no es produeix cap canvi en
la titularitat de l'Arxiu o de la Biblioteca, que ja són de
titularitat estatal, una cosa és que per poder donar sortida a unes
necessitats, unes urgències que en aquest moment produeix
l'espai on estan ubicats aquests serveis, el ministeri ens demani
que per fer aquesta nova inversió, posem a disposició seva un
solar o un edifici, i en aquest sentit és com han de prendre
aquesta cessió de Can Salas, no es trac ta d'un canvi de
titularitat de la Biblioteca de Palma, no, la Biblioteca de Palma
ja és estatal.

Quant als plans d'execució, dir-li que sortiren als mitjans de
comunicació diferents informacions que parlaven de terminis
màxims, en aquest moment encara és molt prest per poder
parlar de quan es podria inaugurar, jo no m'atreviria a dir-ho,
varen dir que en uns terminis màxims fins a l'any 2007, de deu
anys, però eren terminis màxims, no parlam dels terminis
mínims, i insistesc que en aquest moment és molt prest per
poder parlar d'això, primer hem de veure si podem tancar
definitivament la idoneïtat del lloc, i el compromís ferm i
definitiu de Madrid, i després ja parlarem de projectes, i un cop
tenguem els projectes, ja sabrem exactament els terminis
d'execució. Tot el que es pugui parlar abans de tot això, crec
que és senzillament especulació, senzillament previsions que no
tenen cap tipus de fonament i que crec que no han de ser preses
en consideració.

I finalment, quant a les transferències dels museus, de les
biblioteques, dels arxius en general, tots aquells aspectes que
han quedat com a titularitat estatal, és un tema en què no està
encetada la negociació en aquests moments amb el ministeri, en
aquests moments les converses més importants amb el ministeri
estan centrades quant a una transferència que creim que en
aquests moments és molt més urgent, prioritària i necessària,
com és la de la competència en educació no universitària, i
actualment no tenim iniciades converses en aquest sentit, però
lògicament és una aspiració, un desig d'aquesta comunitat
autònoma poder rebre també la transferència d'aquests museus
i d'aquestes biblioteques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1704/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a prospeccions geològiques i
arqueològiques a Can Salas.

Passam a la segona pregunta, registrada amb el número
1704/97, del Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, sobre prospeccions geològiques i
arqueològiques a Can Salas. Per formular la pregunta, té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Atès que per formular
preguntes orals hem de fer preguntes curtes, molt concretes,
hem fet dues preguntes quan hauria pogut ser una mateixa.
En les mateixes informacions sortia que estaven pendents,
i vostè ho ha dit a la intervenció anterior, totes aquestes
negociacions dels resultats de les prospeccions, les cates,
prospeccions arqueològiques i geològiques a Can Salas.
Hem fet aquesta pregunta perquè vam recordar que a la seva
primera intervenció, l'anterior conseller de Cultura,
Educació i Esports, Sr. Rotger, a l'inici d'aquesta legislatura,
va exposar que era imminent, parlam de fa gairebé dos anys,
no arriba, però ja fa molt de temps, que era imminent la
realització d'aquests treballs. Per això ens vam estranyar que
encara no estiguessin fets, i hem fet aquesta pregunta per
veure quines han estat les causes que han endarrerit aquests
treballs, aquestes prospeccions, i també arrel del que ha
manifestat anteriorment, si es preveu cap possibilitat que
aquestes prospeccions puguin també ocasionar impediments
en la rehabilitació de Can Salas i en la participació del
ministeri.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Bé,
la realització d'aquestes prospeccions geològiques i
arqueològiques, el que coneixem com cates de terreny, és,
com vostè sap, necessària per proporcionar una informació
exacta de quines són les característiques i les condicions
dels terrenys abans d'iniciar qualsevol tipus d'acció de
construcció, perquè això podria o pot evitar, en el futur,
despeses innecessàries coneixent una mica quina és la
situació d'aquest terreny. En aquest sentit, dia 23 de gener
de l'any 97 es van desplaçar a Palma la subdirectora general
de Coordinació Bibliotecària, la Sra. Magdalena Vinent, i el
subdirector general d'Inversions i Obres del ministeri, el Sr.
José de la Dehesa, per veure in situ, físicament el solar i
concretar les actuacions que s'havien de dur a terme.
Decidiren, en primer lloc, com deia abans, que era
imprescindible realitzar aquesta prospecció geotècnica i
arqueològica per saber la utilització del subsòl i tenir
informació sobre la cimentació i altres característiques
constructives de l'edifici. Aquestes són unes prospeccions
que s'han de fer a través d'una sèrie de sondeigs per part de
la Conselleria, i dia 18 de febrer del 97 el ministeri ens va
remetre un plànol on quedava reflectit gràficament el lloc on
s'havien de dur a terme aquestes proves.
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El que va passar i el que ha retardat, jo no sé abans, li explic
des que jo m'he fet càrrec d'aquesta situació, el que ha passat és
que dies abans que es començassin aquestes prospeccions
s'havien produït una sèrie de despreniments a la façana de Can
Salas, i es va poder comprovar per part dels tècnics de
l'Ajuntament de Palma i per tècnics del Servei d'Arquitectura
de la Direcció General de Patrimoni, el malestar en què es
trobaven les restes, les despulles d'aquesta edificació. En
conseqüència, era impossible en aquelles circumstàncies i en
aquelles condicions realitzar les prospeccions que ens
demanava Madrid, tenint en compte la maquinària que s'havia
d'emprar i la situació actual de l'edifici. Precisament per això i
motivats per l'informe de l'Ajuntament de Palma i una vegada
que es va demanar informe, que ha vengut ja positiu per part
del Consell Insular de Mallorca, quant a la possibilitat de
demolir aquelles bandes que podrien plantejar alguns
problemes, la Direcció General de Patrimoni del Govern balear
va autoritzar i proposar la demolició d'aquestes parts de
l'edifici. Això va ser aprovat en el Consell de Govern de
divendres passat i en aquests moments, una vegada superat tot
això, i una vegada que s'hagi produït la demolició d'aquestes
parts, es podrà procedir a aquestes prospeccions geotècniques
i arqueològiques i esperem que una vegada que aquestes
prospeccions donin un resultat positiu, Madrid ja pugui
començar definitivament el projecte, i després del projectes
l'inici de les obres tant desitjades de la nova biblioteca o del
nou Arxiu del Regne de Mallorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No vol fer ús del torn de
rèplica. Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1810/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a mesures que prendrà el Govern
si es confirma la retirada de la Comunitat Autònoma
Valenciana del Patronat Ramon Llull.

Passam a la tercera pregunta, registrada amb el número
1810/97, del Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, sobre quines mesures prendrà el Govern si es
confirma la retirada de la Comunitat Autònoma Valenciana del
Patronat Ramon Llull. Per formular la pregunta, té la paraula el
diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. A principis del mes de febrer van
sortir unes informacions que també van motivar la nostra
preocupació, informacions que posaven en dubte la continuïtat
de la Comunitat Autònoma del País Valencià al Patronat
Ramon Llull que, com sabem, té com a missió principal la
reedició de totes les obres complertes de Ramon Llull, fins i tot
aquestes qüestions ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Portella. M'agradaria, per favor, que els
senyors diputats guardassin el silenci degut i que ens
atenguessin. Gràcies. Pot continuar, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Fins i tot aquestes qüestions havien motivat que la
presentació d'un dels toms d'aquesta reedició que s'0havia
de celebrar a Menorca l'any passat, no es pogués realitzar i
s'ajornés, cosa que, com a menorquí, també em preocupava,
perquè és interessant que aquestes accions es duguin a terme
en el conjunt de les Illes i al conjunt dels territoris de parla
catalana. Atès que també és'l'únic patronat o l'únic acord
entre les tres comunitats de llengua catalana, és important
mantenir aquest patronat, nosaltres no sabem si des que va
sortir aquesta notícia s'ha confirmat la posició de la
Generalitat Valenciana al respecte, sabem ja que aquestes
indecisions han afectat el funcionament normal d'aquest
patronat, i la pregunta, tal vegada serien dues, si hi ha hagut
novetat de què pugui informar-nos el Sr. Conseller i que
nosaltres desconeixem, i, en tot cas, si la novetat és negativa
o si es confirma aquesta menor aportació de la Generalitat
Valenciana al Patronat, quina seria la posició del Govern
balear en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar, té la paraula
l'HBle. Sr. Conseller de Cultura.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. De la seva pregunta es desprenen dues inquietuds
bàsiques, una, el fet que la Generalitat Valenciana es pugui
haver apartat voluntàriament del Patronal Ramon Llull i, en
segon lloc, el seu interès i la seva voluntat que l'edició de
l'obra de Ramon Llull continuï, malgrat les circumstàncies
que puguin haver-se produït en relació a la Generalitat
Valenciana. Jo li he de dir que no tenc cap constància oficial
que la Generalitat Valenciana vulgui sortir del Patronat
Ramon Llull i, en conseqüència de la coedició d'aquestes
obres, ara bé, per tranquil•litzar-lo quant a la segona
inquietud, sí li vull dir que el Patronat Ramon Llull i el seu
contingut, o el seu objectiu o la seva gran obra, que és la
coedició de l'obra d'aquest filòsof, és un projecte que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports l'entén com a
prioritari, nosaltres entenem que l'edició de les obres
completes del, sense cap dubte, més universal pensador i
escriptor nostre, no pot ser arraconada, de cap de les
maneres i que, en conseqüència, ha de continuar endavant.

El que li puc dir és que en el cas hipotètic, insistesc, del
qual jo no en tenc cap constància oficial, que altres
comunitats autònomes integrants d'aquest patronat,
decidissin retirar-se'n, el que sí li puc dir és que com a
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i mitjançant,
segurament, la figura o la institució de l'Institut d'Estudis
Baleàrics, continuaríem nosaltres, encara que fóssim tot
sols, amb la coedició d'aquestes obres. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?
Té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè diu que no en té
coneixement, nosaltres en tenim el coneixement que ha sortit
als mitjans de comunicació públics, i jo li puc llegir. "La
Direcció General de Cultura, el titular de la qual és el Sr. Jaume
Gil, va enviar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat
Valenciana, el passat mes de desembre, un informe sobre el
Patronat Ramon Llull, en el qual també participa el Govern
autonòmic català des de la seva creació, sense haver rebut
resposta ni afirmativa ni negativa sobre la continuïtat dels
valencians en aquest projecte". Fa unes setmanes -això era el
mes de febrer-, les mateixes fonts -entenc que les fonts són les
direccions generals Lingüística i de Cultura- van reconèixer les
reticències de la Generalitat Valenciana a continuar coeditant
les obres de Ramon Llull de les quals ja han aparegut dos toms,
amb Balears i sobretot amb Catalunya, presumiblement per
divergències en política lingüística, ja que els governs
autonòmics balear i català coincideixen a constatar la unitat de
l'idioma comú, i el valencià no , això i algunes coses més,
l'ajornament de la presentació del tom a Menorca, altres
qüestions que ja són reals perquè ja han succeït, llavors no és
només constatar aquesta possibilitat de retirada, constatar-la,
veure si des de la Conselleria de Cultura s'ha fet cap contacte
directe amb la Generalitat Valenciana per constatar o no
aquesta possibilitat; i, segon, és cert que una preocupació és
que es continuïn editant les obres de Ramon Llull, però una
altra preocupació, la principal, és que l'únic organisme comú,
conjunt, el Patronat Ramon Llull, en el qual participen, també
podríem rallar de l'Arxiu de la Corona d'Aragó que encara no
està constituït, però l'únic patronat d'aquest tipus en què
participen les tres comunitats de llengua catalana, es pugui anar
en orris i, en aquest cas, quina seria la reacció política, no
econòmic, del Govern balear davant la possibilitat aquesta que
plantejam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contrareplicar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller de Cultura.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
contactes n'hi ha hagut, per aquest patronat i per molts
d'altres temes que poden ser comuns entre les distintes
comunitats autònomes, entre la valenciana i la balear, però
sí li puc tornar a reiterar és que malgrat els contactes i
malgrat haver-ne parlat, nosaltres no tenim uns constància
oficial que el Patronat Ramon Llull s'hagi dissolt o s'hagi
mermat com a conseqüència de la sortida de la Generalitat
Valenciana, aquesta sortida oficial no s'ha produït. Els
contactes existeixen, efectivament, la Direcció General de
Cultura i Política Lingüística té una relació, jo crec que
fluida i permanent amb les altres direccions generals de
Cultura, tant de Catalunya com de València, i existeixen
aquests contactes, però no tenim, en aquests moments, li ho
repetesc, una constància oficial i definitiva que la
Generalitat Valenciana hagi sortit del Patronat Ramon Llull.

Dit això, li he de dir que existeix per part del Govern
balear la voluntat de continuar amb aquesta coedició, sigui
amb altres comunitat al Patronat Ramon Llull, sigui de
manera individual, és una cosa que nosaltres volem dur
endavant perquè entenem que és molt positiva, i creim que
és necessari fer-ho.

Quines reaccions i quina actuació prendria que el
Govern balear si es confirmàs la no continuïtat de la
Generalitat Valenciana, nosaltres som escrupolosament
respectuosos amb les comunitats autònomes i amb la seva
autonomia, que a posta ho són i, en aquest sentit, ho
lamentaríem profundament, ens agradaria més que això fos
una actuació de les tres comunitats autònomes mitjançant el
Patronal Ramon Llull, però seríem absolutament
respectuosos amb la seva decisió, com no pot ser d'una altra
manera, i crec que vostè ho entén perfectament. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1811/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a decisions del Consell
Social Assessor en matèria de política lingüística.

Passam a la darrera pregunta, la 1811/97, del Sr. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, sobre
decisions del Consell Social Assessor en matèria de política
lingüística. Per formular la pregunta, té la paraula el Sr.
Portella.



CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS /  Núm. 15 / 23 d'abril del 1997 251

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la pregunta és
escarida, per tant, ens agradaria saber quines decisions ha pres
el Consell Social Assessor de política lingüística des de la seva
creació fins ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. No hi ha cap tipus de decisió ni s'ha pres cap tipus
d'acord, per la senzilla raó que el Consell Social Assessor en
matèria de política lingüística, com vostè molt bé sap, no ha
estat encara constituït ni està aprovat el decret de la seva
creació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?
Té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No sabíem que no s'hagués
constituït, li ho he de confessar, ara sí que ho sabem, que no
s'ha constituït. Aquest consell assessor es va anunciar i fins i tot
es va posar en marxa, es va enviar al Consell Consultiu, el
Consell Consultiu es va pronunciar ja fa gairebé un any sobre
la creació d'aquest consell assessor de política lingüística, es va
anunciar fa un any i mig, gairebé dos anys, just a inici d'aquesta
legislatura, com una peça clau, important d'orientació de la
política lingüística del Govern balear, i entenem, de
participació, fins i tot es va convidar, es va parlar amb els
membres que hi han de formar part, tres dels quals són de
Menorca, el Sr. Pere Melis, la Sra. Josefina Salord i el Sr. Pau
Faner, i d'altres de Mallorca i d'Eivissa també, i tenia un
objectiu molt clar i molt concret i que podria ser un òrgan de
participació interessant. Per tant, hauríem de saber per quin
motiu en aquest any i mig no s'ha constituït i si, finalment, es
constituirà o si hi ha altres orientacions polítiques del Govern
en matèria de normalització lingüística.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. La
pregunta era quines decisions havia pres el Consell
Assessor, no els motius de per què no s'havia creat, però, de
la manera més gentil que em sigui possible, sí li vull
contestar a aquesta pregunta.

Nosaltres entenem que el Govern va anunciar en el seu
moment una intenció, l'acció de govern la marquen tota una
sèrie de prioritats dins cadascun dels seus departaments i en
aquests moments nosaltres entenem que en política
lingüística marcam una sèrie de prioritats i que es fan tota
una sèrie de temes, ens hem bolcat, de manera molt
especial, durant aquests mesos, en l'elaboració, el més
consensuada possible, d'un decret de mínims, intentam
penetrar a tota una sèrie de sectors socials i econòmics
quant a la normalització lingüística amb la signatura d'una
sèrie de convenis, i en aquests moments, senzillament ha
quedat en una prioritat no tan forta com vostè desitjaria, la
creació d'aquest consell social assessor. Tampoc no ho veig
excessivament dramàtic i tampoc no veig que sigui el remei
indispensable per normalitzar lingüísticament la nostra
comunitat autònoma. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de
rèplica?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Ja n'he fet ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni. Moltes gràcies, Sr. Portella.

Acabat el primer punt de l'ordre del dia, aquesta
comissió vol agrair la presència de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports, Joan Flaquer. Moltes gràcies.

II.1) Proposicions no de llei RGE núm. 1981/97, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a suport
econòmic del Govern a les emissions en català a les Pitiüses.

Passam, a continuació, al debat del segon punt de l'ordre
del dia, relatiu a proposicions no de llei. Començarem per
la registrada amb el número 1981/97, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM; relativa a suport econòmic
del Govern a les emissions en català a les Pitiüses. Per
defensar la proposició no de llei, té la paraula la diputada
Sra. Bover, pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.



252 CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS / Núm. 15 / 23 d'abril del 1997

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. En nom del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
demanaríem el vot favorable a tots els grups polítics per donar
suport a l'únic punt d'aquesta proposició no de llei, relatiu que
el Govern de la nostra comunitat autònoma doni suport
econòmic a les emissions de català, a les Illes, a les Pitiüses.
Pensam que es fa necessari que se signi aquest conveni que
nosaltres demanam a aquesta proposta amb l'Associació Cultura
Sa Talaia, responsable de les emissions de ràdio i televisió en
català a aquestes illes, a les Pitiüses, i que doni garanties, per
tant, a una continuïtat i millora de la recepció i oferta de les
emissions en llengua catalana.

Per què trobam que es fa necessari aquest suport
institucional de l'Administració, del nostre govern en aquesta
associació? Hem de ser conscients, pensam que aquesta
associació respon a unes demandes de la societat civil i dels
moviments associatius, concretament d'aquestes illes, i també
hem d'analitzar com es troba la situació de la nostra llengua, la
llengua catalana en aquestes illes. Totes i tots els representants
sabem de la gran importància i ressò que tenen els mitjans de
comunicació a tots els sectors de la societat i que també poden
ser, per tant, un instrument molt positiu per potenciar l'ús i el
coneixement de la nostra llengua, de la llengua catalana. Ja fa
uns anys que les Illes Balears varen tenir l'oportunitat de
començar a rebre emissions de televisió i ràdio en català i va
suposar, nosaltres pensam d'una manera molt positiva, un
procés, una passa més en el procés de normalització lingüística.
En el cas de Mallorca, el Govern balear manté un conveni amb
Voltor, en virtut del qual dóna un suport important econòmic a
aquesta associació, cosa que permet, per tant, que puguem rebre
una àmplia emissió en català, de televisió, ràdio, TV3, Canal
33, etc., fent possible que aquesta recepció d'emissions siguin
en condicions tècniques molt òptimes. 

Ara bé, a Eivissa i Formentera, la situació és diferent.
Actualment, aquestes emissions en català a les Pitiüses reben
un suport econòmic per part de les diferents institucions,
insuficient, i no hi ha un conveni de col•laboració que estigui
signat pel Govern balear amb aquesta associació, al contrari del
que passa aquí a Mallorca, com he exposat abans.

Per tant, ens trobam que en qualsevol moment les emissions
en català a les Illes poden quedar totalment interrompudes a
causa, també, dels deutes acumulats durant més de du anys
d'aquestes emissions.

El ventall d'oferta radiofònica i televisiva en català és molt
menor a les Pitiüses que aquí, a Mallorca, a més a més, la
recepció està sotmesa a contínues interferències i pèrdues de
senyal, així com ja ho exposam a la justificació de la proposta
que defensam. Crec que tots els aquí presents, hem de ser
conscients que l'article 30.2 de la Llei de normalització
lingüística estableix que el Govern de la Comunitat Autònoma
ha de fer possible les gestions necessàries per facilitar als
ciutadans i a les ciutadanes de les Illes la recepció de les
emissions en llengua catalana que depenen d'altres comunitats
autònomes. Per tant, correspon al nostre govern, al govern
d'aquí, de la nostra comunitat, la principal competència en
aquesta matèria, per tant, aquesta responsabilitat implica evitar
qualsevol greuge comparatiu o discriminació entre les diferents
illes a l'hora de possibilitar la recepció d'emissions en català, i
l'obligació del Govern, nosaltres pensam que és compensar
aquestes desigualtats.

Torna a repetir, per tant, que demanaria als diferents
grups polítics, que donassin suport a la nostra proposta.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bover. Grups que vulguin fixar la
seva posició? Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport, lògicament, al
contingut d'aquesta proposició no de llei, encara que
possiblement no tengui un suport unànime, perquè sembla
que les indicacions del Govern o les idees del Govern van
en un altre sentit, segons hem sentit als mitjans de
comunicació, ja ho sabrem més endavant.

Volia aprofitar aquesta intervenció en dos aspectes, el
problema de la recepció de les emissions de televisió
catalana i de ràdio catalana a les Illes Balears, també és u
problema legal, de la legislació, de la territorialitat de les
emissions de les televisions autonòmiques. Nosaltres creim
que és tan un problema de les dificultats per rebre les
emissions de TV3, fonamental, de televisió catalana i de
ràdio catalana a les Illes Balears, com també és, en un altre
sentit, un inconvenient la impossibilitat de rebre de forma
normal les emissions del Canal Sur, d'Euskal Telebista, de
la televisió gallega, que seria lògic que en un estat com el
nostre i sobretot en una comunitat com la de les Illes
Balears, amb molts de residents d'aquelles comunitats, la
facilitat de també accedir normalment a aquests mitjans
d'altres comunitats autònomes, en aquest sentit preparam
una proposició que durem més endavant al Parlament per
parlar d'aquest tema, perquè no és normal que via satèl•lit es
pugui rebre el Canal Sur, però que via normal no es pugui
rebre el Canal Sur a les Illes Balears, per exemple, i
qüestions com aquesta dels mitjans de comunicació i
principalment la televisió, poden ser fonamentals, no només
per a residents d'aquelles comunitats, sinó per la mateixa
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tenir un
coneixement de la llengua, cala cultura i de la realitat
d'altres comunitats autònomes.

Però el tema d'aquesta proposició no de llei és molt
particular, el tema de la recepció d'aquests canals de
televisió i de ràdio catalanes a les nostres illes, on també hi
inclouríem Menorca, perquè té una situació molt semblant,
a partir de les dificultats legals de fer possible aquesta
recepció, unes entitats culturals privades, de caràcter privat,
però entitats culturals amb un servei públic van fer un esforç
per poder-ho fer possible, i veim, com és en el cas d'Eivissa,
que Sa Talaia
té dificultats econòmiques, sobrevingudes en part per
endarreriments per rebre les subvencions que tenen de les
institucions, per fer possible una bona i sempre millorable
recepció. També passa a Menorca, i en aquest sentit, el que
sigui afavorir a aquestes entitats per la labor que realitzen,
és positiu i per açò donaríem suport a aquesta proposició no
de llei.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també donarem suport a
aquesta proposta per dos temes, i seré molt breu. Un, perquè
creim que tot allò que es pugui fer per normalitzar la nostra
llengua, i crec que la televisió és un mitjà importantíssim, ha de
merèixer el nostre suport. I segona, i jo crec que aquí, en aquest
cas, quasi quasi pesa més que no la primera, hi ha un fet
discriminatori respecte de l'illa de Mallorca. és evident que si
hi ha uns convenis entre el Govern i una entitat privada que ha
resolt un problema a l'illa de Mallorca, jo crec que l'illa
d'Eivissa, com a mínim, ha de tenir el mateix tractament. I dic
com a mínim, perquè hem de recordar que enguany, quan es va
discutir la Llei de pressuposts es va admetre, per part del
Govern, a una esmena que havia presentat el Grup Socialista,
que Eivissa i altres zones de Mallorca també, però especialment
Eivissa, havia de merèixer una atenció especial en el cas de
suport, suport econòmic, a les accions de normalització
lingüística. és dir que crec que el Govern ha admès, cosa que
em sembla molt lògica, perquè és un fet, que la situació de
normalització de l'illa d'Eivissa és preocupant, possiblement per
raons d'immigranció, per raons molt diverses, però se li ha de
donar una sortida. Per tant, nosaltres creim que si en aquest
moment, en el tema de mitjans audiovisuals es troba
discriminada, crec que aquesta seria una manera de resoldre
aquest tema d'una vegada per totes, independentment que els
camins a un futur se li pugui donar a la recepció d'altres
televisions en llengua catalana. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo com a diputat per Eivissa,
voldria -Formentera, no-, voldria agrair l'interès que demostren
tots els companys d'altres grups per intentar solucionar aquest
problema greu que tenim a Eivissa quant a la recepció,
especialment de TV3. El tema d'aquesta proposició no de llei
és considerat prioritari pel Govern balear, i és per aquest motiu
que consideram que no s'ha de plantejar com un assumpte
fragmentat. No es tracta de resoldre una qüestió econòmica
puntual, sinó de cercar solucions a la problemàtica de fons que
presenta el tema de la recepció de les emissions de ràdio i
televisió d'altres comunitats de parla catalana a les Illes Balears.

Jo supòs que alguns diputats i diputades no coneixen
exactament la història de la creació d'aquesta fundació
cultural, Sa Talaia, només dir a títol informatiu que
l'emissor principal és ubicat a un terreny justament propietat
meva, que va ser cedit a televisió catalana gratuïtament i
que hi ha un escrit davant notari que diu que quan els
mitjans tècnics no facin necessari la ubicació de la torre de
ferro ubicada al punt més alt d'Eivissa, dalt Sa Talaia -per
això es diu Sa Talaia-, que té 475 metres, quan aquestes
instal•lacions mecàniques no facin falta, evidentment allò
tornarà a la propietat familiar. I perquè no quedi cap dubte
de l'interès que tenim en la defensa de la llengua catalana,
l'escrit davant notari posa claríssimament que la família
Marí Tur cedeix aquest terreny justament per la difusió de
la llengua catalana, i això, evidentment, no és d'ara, perquè
podria semblar que hi havia un interès polític, sinó que era
quan qui els parla no tenia absolutament cap càrrec més que
el de professor de llengua i literatura castellanes. 

Dic això perquè no es pugui interpretar malament el
rebuig que nosaltres donarem a aquesta proposició no de
llei, entre d'altres coses perquè el Govern està disposar a
fer-se càrrec del cost d'aquesta transmissió. Sa Talaia, en
aquests moments, si no estic mal informat, té uns dèficits de
cinc o sis milions de pessetes, el Govern s'ha compromès a
fer-se càrrec d'aquesta despesa i d'aquest dèficit i en aquests
moments es busca la solució definitiva per tal que situacions
com es varen produir fa poc temps, on un membre de
l'associació Sa Talaia va desconnectar senzillament la
recepció de televisió a Eivissa, no es puguin tornar a produir
i, per tant, sigui la Comunitat Autònoma la que es faci
responsable i no haguem d'estar els eivissencs al gust i
voluntat d'unes dificultats econòmiques que pugui tenir una
empresa privada.

Avui per avui, com vostès saben, aquestes emissions, en
pur dret, són il•legals, basta recordar, perquè es vegi la bona
voluntat que tots tenim per solucionar aquest problema,
basta recordar el Reial Decret 96/84, que diu concede a la
Generalitat de Cataluña y para su ámbito territorial la gestión
directa del tercer canal de televisión, de titularidad estatal; i
la Llei 46/83 diu Se autoriza al Gobierno para que tome las
medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de un
tercer canal de televisión de titularidad estatal y para
otorgarlo en régimen de concesión, en el ámbito territorial de
cada comunidad autónoma, previa solicitud de los órganos de
gobierno. I sé que aquí es pot derivar una discussió prou
interessant, però las comunidades autónomas limítrofes -
nosaltres- podrán establecer convenios de colaboración para
permitir la transmisión de la programación de una a otra
siempre que dichas comunidades sean colindantes y utilicen
las frecuencias que ya tengan asignadas por el Ministerio de
Fomento para sus respectivos servicios de televisión
autonómica. Això és com titula aquest escrit que jo he
preparat, l'evolució previsible del marc regulador. No els
vull cansar dient a quins límits de sancions econòmiques
podríem arribar, però sí que seria interessant recordar aquest
punt 2 de la meva informació, diu "es necessita, per tant,
una concessió administrativa per a la prestació d'aquest
servei a Balears, la falta de concessió administrativa té la
consideració de falta molt greu que podria estar sancionada
amb una multa de fins a 10 milions de pessetes i clausura de
les instal•lacions, segons l'actual llei, i amb multa de fins a
100 milions de pessetes i clausura de les instal•lacions
segons l'avantprojecte de la Llei general de
telecomunicacions". És a dir, el tema no és de pagar 5 o 6
milions de pessetes a l'Associació cultural Sa Talaia, el
tema l'estudia amb molta seriositat el Govern i esperam que
quan a aquest parlament hi pugui arribar la proposició no de
llei que ha presentat el nostre grup, tots aquests problemes
administratius estiguin resolts i llavors puguem comptar
amb el suport de tots els grups.
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Creguin-me, senyores i senyors diputats, que res no
m'agradaria més que poder solucionar avui i ara aquest
problema, però una prudència administrativa i una prudència
legal del grup que dóna suport al Govern, ens fa ser, repetesc,
molt prudents i ens obliga, malgrat les bones intencions que no
tenim a esperar uns quants dies perquè aquest problema legal
pugui ser resolt i llavors ningú no pugui demanar sancions o
danys i perjudicis. Per tant, Sra. Bover, pel que he esmentat, no
solament a títol polític, sinó també a títol personal, dir-li que
em sap greu no poder-li donar suport, però també anunciat que
d'aquí a poc,  el Govern i el partit que li dóna suport, a través
d'una proposició no de llei, haurà solucionat aquest problema.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Pel torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc, donar les gràcies als diferents grups
polítics que sí votaran a favor de la nostra proposició no de llei.
I dir al Sr. Marí que, com a partit polític, el PSM, que sempre
hem defensat poder gaudir d'emissions en català, agrair-li
també, per tant, l'aportació del patrimoni personal que fa vostè,
Sr. Diputat, per a la difusió de la llengua catalana, però també
lamentar que no doni suport a la nostra proposta.

Vostè ha tengut una intervenció encantadora en principi,
però ens diu que no pot donar suport ara, en aquest moment, a
la proposició no de llei, a causa que el Govern sembla que es
planteja una solució definitiva a la nostra demanda, crec que no
hem d'oblidar, com he dit abans, que la situació de la llengua
catalana a les nostres illes, més concretament a les Pitiüses que
vostè tan coneix, com hem afirmat a la nostra proposta, on
l'oferta de mitjans de comunicació en català és molt menor que
a les altres illes, per tant jo crec que és molt necessari que vostè
des de les Pitiüses, des d'Eivissa i Formentera, pitgi molt més
el Govern d'aquesta comunitat que la situació del català es
pugui fer normal l'ús i el coneixement de la nostra llengua.

Vostè també coneix la situació del català, la nostra
llengua, als centres escolars, també sap que és menor
l'ensenyament en català i de català als centres escolars de
les Pitiüses que no a l'àmbit de Mallorca i Menorca i, per
tant, pensam que és una de les situacions que vostès, com a
grup majoritari, tant al Consell Insular com al Govern
haurien de pal•liar aquesta situació. Nosaltres trobam que
les administracions també han de canalitzar els moviments
de les demandes socials, han de potenciar, per tant, l'ús i el
coneixement de la nostra llengua. La situació definitiva que
vostè proposa que durà a terme el Govern, no deixa que avui
no haguessin pogut donar suport a la nostra proposta, perquè
hagués pogut ser una solució a curt termini, i també
haguéssim agraït que haguessin esmenat la nostra proposta
i d'aquesta vegada solucionar, ja, avui, aquest problema.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bover. Pel torn de contrarèplica, té
la paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Bover, el Govern i el
partit que li dóna suport no ha hagut d'esperar la seva
proposició no de llei per resoldre el problema, que és l'únic
que interessa als ciutadans d'Eivissa i Formentera. Vint-i-
quatre hores després que l'associació Sa Talaia hagués
desconnectat les emissions de català o de TV3 a Eivissa, el
Govern i el partit que li dóna suport va fer els tràmits
necessaris davant aquesta associació cultura Sa Talaia, per
tal que es pogués tornar a connectar, i el problema està
resolt i, en aquests moments, la societat pitiüsa té la
seguretat que el problema serà definitivament resolt, i com
ja li he dit fa un moment, d'aquí a poc temps vendrà a aquest
parlament aquesta proposició no de llei, on se solucionaran
definitivament els problemes de l'associació cultura Sa
Talaia. 
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Però jo no estaria ni content ni tranquil si no li donàs la raó
a vostè i a altres grups que també han intervengut, referent a la
discriminació en què es troba Eivissa referent, justament a
aquesta associació cultura Sa Talaia, en comparació amb Voltor
mallorquí. El que passa és que jo també m'he preocupat una
miqueta d'aquest tema, i l'associació cultural Sa Talaia, que jo
en tengui coneixement, mai no ha fet cap petició al Govern per
tal d'acoolir-se als mateixos beneficis econòmics que dóna el
Govern a Mallorca. Vostè supòs que sap que Sa Talaia es
nodria de les aportacions econòmiques que li feien les
institucions i que el Consell, on jo hi som molt gustós, sempre
ha complert amb les seves obligacions anuals de pagar les
despeses que l'electricitat provocava pel manteniment d'aquesta
televisió catalana a Eivissa. Hi va haver altres institucions que
per dificultats econòmiques, que no és el cas de tractar-les ara,
perquè no són aquí per defensar-se, tal vegada no han pogut fer
front a aquestes despeses.

Es va tractar en un moment de solucionar un problema,
aquesta associació cultural en un inici estava presidida pel Sr.
Abel Matutes Tur i n'era vicepresident el Sr. Joan Marí
Cardona, president aleshores de l'Institut d'Estudis Eivissencs,
vull dir que pel que coneixem el món polític i cultural
eivissenc, sabem que hi havia intenció de tot l'arc ideològic
possible, va ser una alegria que Sa Talaia vengués a Eivissa, és
una alegria per als eivissencs i formenterers poder rebre la
televisió en llengua catalana, el Govern va solucionar
immediatament, i tan immediatament que varen ser menys de
24 hores, perquè el president del Govern va donar l'ordre que
aquest problema se solucionàs, està solucionat ara
transitòriament, i definitivament hi estarà quan el Grup Popular
presenti aquesta proposició no de llei que esperam que llavors
també compti amb el seu suport, que en aquest moment no ha
pogut tenir vostè per a la seva, per la senzilla raó, li repetesc,
Sra. Bover, que la prudència és l'arma que ha de tenir sempre
qui governa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Acabat el debat, passam a la
votació del text de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada la
proposició no de llei 1981/97.

II.2) Proposicions no de llei RGE núm. 1992/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment de l'ús del
català als mitjans de comunicació.

I passam seguidament al debat de la proposició no de llei
registrada amb el núm. 1992/97, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment de l'ús del
català als mitjans de comunicació. Per defensar aquesta
proposició no de llei, té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Continuarem parlant del foment
de l'ús del català, aquesta vegada a tots els mitjans de
comunicació. El foment de l'ús del català a l'àmbit dels
mitjans de comunicació és una de les actuacions que més
contribueixen a aconseguir el nivell de normalització
lingüística que voldríem a les Illes Balears, en aquest sentit
no hi ha cap dubte que els ajuts de l'administració
autonòmica juguen, de qualsevol administració, però de
l'administració autonòmica, juguen un paper importantíssim.
L'any 1996, el Govern de la Comunitat Autònoma, a través
de la Direcció General de Cultura i Política Lingüística de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va concedir
ajuts per valor de 53.500.000 pessetes a diferents entitats, a
diferents mitjans de comunicació per fomentar l'ús del
català.

L'estudi de la distribució d'aquests ajuts ens fa pensar
que és molt necessari regular la seva concessió, per tal que
en el seu repartiment es tengui una actuació coherent amb
l'esforç que du a terme cada mitjà de comunicació per
destinar cada vegada més espais a l'ús del català. Pensam
que igualment s'hauria de valorar el paper important que
juguen els mitjans escrits d'àmbit local, concretament les
revistes, els setmanaris locals o insulars, que tot i utilitzar el
català com a llengua principal, normalment han restat fora
d'aquests ajuts, almanco de la relació que tenim es treu
aquesta conclusió.

De l'estudi d'aquesta relació que ens ha facilitat el mateix
govern es pot observar com mitjans que utilitzen el català de
manera normal, han quedat fora també d'aquests ajuts i
mitjans de comunicació escrits, no diaris, d'àmbit insular o
local també han quedat fora. Jo els llegiré el llistat que ens
ha fet arribar el Govern.

L'any 1996, des de la Direcció General de Cultura i
Política Lingüística es van concedir 13 milions de pessetes
a Editora Balear, crec que és l'editora del Diario de
Mallorca, 13 milions de pessetes a Reisol, SA, que editen El
Día del Mundo, 11 milions de pessetes a Promo Mallorca,
500.000 pessetes a Rueda de Emisoras Rato, 500.000 a
Unipress, i 500.000 a Cadena Voz de Radiodifusión,
juntament amb els 15 milions que es van concedir a
l'associació Voltor, sumen aquests 53.500.000 pessetes. 

A nosaltres ens crida l'atenció, per exemple, que no hi
figuri cap mitjà de comunicació de les illes de Menorca o
d'Eivissa i Formentera, és un tema que a nosaltres ens
preocupa de forma clara perquè pensam que la política de
tendir a la normalització lingüística s'ha de fer de totes les
Illes Balears i no només a una illa, i, per tant, a partir d'aquí
la nostra proposta que es reguli de forma molt més clara la
concessió d'aquests ajuts perquè això redundi de forma
positiva per l'objectiu que es pretén, que és avançar cap a
una cada vegada major utilització del català als mitjans de
comunicació.
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La nostra proposició no de llei és molt clara en aquest sentit,
proposam que s'insti el Govern a regular la concessió dels ajuts
als mitjans de comunicació per fomentar l'ús del català, de tal
manera que a l'hora de decidir el repartiment del pressupost
amb què es compta, s'apliqui un barem on tenguin en compte
elements com són la difusió de cada mitjà, l'espai en català en
relació al del castellà dins el conjunt del mitjà subvencionat i
l'àmbit de difusió, i aquí s'ha de tenir especial cura de la realitat
interinsular que fa que hi hagin determinats mitjans de
comunicació que sols es distribueixen o són llegits a una illa, i
que açò és una situació normal a la nostra comunitat autònoma,
atesa la realitat interinsular o del territori discontinu, i
igualment instar també el Govern a incloure en l'àmbit d'aquests
ajuts aquestes publicacions periòdiques i no diàries de les quals
parlava abans d'àmbit local o d'àmbit insular. 

Esperam que tindrem el suport de tots els grups
parlamentaris perquè entenem que aquesta proposició no de llei
té un objectiu amb el qual tots els grups hi han d'estar d'acord.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Grups que vulguin fixar la seva
posició? Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Orfila, nosaltres, com no podria
ser d'altra manera, donarem suport a aquesta proposició no de
llei que presenta el Grup Nacionalista. De fet, l'any passat el
Grup d'Esquerra Unida va presentar una proposició no de llei
molt semblant que feia referència als mitjans de comunicació
escrita i es va aprovar en aquesta mateixa comissió la
proposició que fèiem que el repartiment de les subvencions
també arribés a les illes de Menorca i Eivissa. Esperam, no
sabem si s'ha realitzat, anava pel 97 aquesta aprovació, i que el
Govern ho tindrà en compte per al 97 a l'hora de fer aquesta
distribució.

És cert que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ferrer, li pregaria silenci, per favor. Pot continuar, Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

No, jo comprenc que els senyors diputats i diputades
hagin d'intercanviar opinions, i no hi ha problema per part
meva que sigui així. De tota manera, continuaré.

és cert que en aquella proposició no de llei de l'any
passat ens referíem només a la premsa escrita perquè no
teníem la documentació dels altres mitjans de comunicació
com són la ràdio o la televisió, i en aquest sentit, el Grup
Nacionalista ha presentat aquesta proposició no de llei que
és més complerta i que, per tant, com que està en la línia
que sempre hem mantingut nosaltres, li donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat, Sr. Portella?

EL SR. PORTELLA I COLL:

No tenc res més a dir. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo quasi quasi podria repetir, no
ho faré, la meva intervenció respecte de l'anterior proposició
no de llei, és un tema de normalització lingüística, és un
tema de mitjans de comunicació en la nostra llengua a les
diferents illes, per tant, aquí es torna a trobar una
discriminació de l'illa grossa amb les illes més petites que
possiblement és una conseqüència perversa de com
organitzam aquesta comunitat autònoma. El fet que el
Govern estigui a l'illa de Mallorca fa que hi hagi sempre una
tendència que les coses quan arriben a la mar s'aturen i, per
tant, no arriben a les altres illes. Els estats nord-americans,
curiosament, solen situar la capital no a la ciutat més
important, sinó a una segona ciutat, perquè supòs que ja
imaginen que aquella ciutat més important ja té una
juntament poderós i que, per tant, no és necessària aquesta
doble ajuda.

Nosaltres, aquí tenim una situació que cada vegada
agreuja més aquestes diferències, i crec que aquestes
mesures que proposa molt bé el Grup Parlamentari
Nacionalista, anirien en la línia d'anar solucionant aquests
problemes, i per això li donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra. Ferrer.
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LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Demana a la proposició no de llei,
el Grup PSM, la regulació de la concessió dels ajuts als mitjans
de comunicació. El nostre grup pensa que la línia seguida fins
ara ha estat la d'arribar als acords amb les associacions que
aglutinen aquests mitjans de comunicació i són ells qui
distribueixen les quantitats rebudes entre els propis associats.
El resultat obtingut fins ara ha estat, pensam nosaltres, del tot
positiu, i pensam continuar en la mateixa línia.

De totes maneres, els vull informar que sobre el que ha dit
el Sr. Orfila, de la relació de doblers que s'han repartit, a mi em
consta i no puc dir si és l'any 96, perquè tenc les dades del 97,
un milió destinat a unes revistes de Menorca, si no em consta
res de les revistes d'Eivissa no sé si és perquè no ho han
demanat o no sé per què no han pogut obtenir aquesta
subvenció; però sí tenc un milió destinat a les revistes de
Menorca. De totes maneres els vull informar que no hi ha hagut
cap retall, més bé al contrari, enguany, aquesta despesa
s'incrementarà.

Es mantenen tots els conceptes del 1996, es mantenen 15
milions de pessetes en subvencions per a mitjans de
comunicació que utilitzen la llengua de les Balears,
fonamentalment les televisions locals i publicacions de la part
forana. Es mantenen les línies puntuals que per devers 40
milions de pessetes es varen aplicar l'any passat adreçades a
premsa, ràdio i publicacions i repetidors de televisió. S'ha pres
la decisió de cofinançar l'ampliació de programes en llengua
catalana de Televisió Espanyola a les Balears, el canvi de
direcció ha suposat un retard en aquesta tasca i s'ha pres també
la decisió d'ampliar la despesa de repetidors de televisió per tal
de resoldre, com s'ha dit a la proposició d'abans, els problemes
que hi ha a zones com la d'Eivissa. I també s'han iniciat
gestions adreçades a fer programes de televisió sobre l'ús de la
llengua catalana, i encara aquestes gestions adreçades a aquests
programes de televisió no estan tancades. Per tots aquests
motius, perquè pensam que el Govern du a terme una bona
gestió cap als mitjans de comunicació en la llengua pròpia de
les Illes Balears, no donarem suport a aquesta proposició no de
llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ferrer. Pel torn de rèplica té la paraula
el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair el suport que tant el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida com el Socialista han
manifestat respecte del contingut d'aquesta proposició no de
llei, i lamentar, i mostrar que m'ha sorprès l'actitud del grup que
dóna suport al Govern, que es manifesta disposat a continuar en
la mateixa línia, és a dir en la línia de no donar ajuts a les
publicacions diàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, que
fan un esforç també, com les altres, per contribuir a l'ús
quotidià normal del català als mitjans de comunicació, i
igualment altres mitjans de comunicació, com són aquests de
què parlam a la proposició no de llei, d'àmbit local o insular,
que bona part del seu contingut l'editen o l'escriuen també en la
llengua catalana. Aquesta és la línia que ha seguit el Govern
fins aquest moment, almanco a tenor de la resposta que ens ha
donat, i no crec que el Govern ens engani quan ens dóna
respostes a partir de les preguntes que li formulam amb petició
de resposta escrita com a diputats. Queda clar -jo els he llegit
el llistat dels grups que havien rebut ajuts per part de la
Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, i queda absolutament clar que no
hi ha cap mitjà de comunicació de Menorca, ni n'hi ha cap

d'Eivissa i Formentera, ni hi ha tampoc cap revista d'àmbit
local.

Que se'ns digui, com ha dit la representant del Grup
Popular, que la tendència és arribar a acords amb
associacions que distribueixen els ajuts, ens causa
perplexitat, perquè em digui la portaveu del Grup Popular
quina associació consta a la relació que se'ns ha fet arribar,
i si vol li torn a llegir: Editora Balear, Rey Sol S.A.,
Promomallorca, roda de premsa d'emissores Rato, Unipres,
Cadena Voz de Radiodifusión, que representi una associació
que aglutini mitjans de comunicació que després fa
distribució d'aquests ajuts. Que Presidència del Govern
tengui altres línies d'ajuts que vagin a mitjans de
comunicació? És possible. Que algun d'aquests ajuts vagi a
associacions? En cap moment des de la Direcció General de
Política Lingüística i per promoure l'ús del català; i em
remet novament a la relació que el Govern ens ha fet
arribar.

Tal vegada dins l'any 1997, de manera puntual, s'hagi
concedit un ajut; i la Sra. Portaveu del Grup Popular feia
referència a un ajut d'un milió a revistes de Menorca, però
una oronella no fa estiu, i nosaltres pensam que més que
mai, per açò, és important que el Parlament es pronunciï de
manera inequívoca: És necessari modificar la línia que ha
mantingut fins ara el Govern de la Comunitat Autònoma
respecte d'aquesta política, perquè no ha estat correcta i no
ha beneficiat el conjunt de les Illes. Aquest diputat que els
parla més d'una vegada ha fet referència, en intervencions
que ha hagut de fer en comissions, en plenari, a partir de
propostes que hem presentat, a la necessitat que es tengui
una política molt primmirada des de les institucions
públiques, des de l'Administració autonòmica, per fer
desaparèixer el sentiment que massa vegada ha existit, i ha
estat prou fort, de les illes menors, d'entendre que el Govern
de la Comunitat Autònoma era un govern essencialment
mallorquí, i hem dit que més que celebracions
autonòmiques, més que festes per celebrar diades
autonòmiques i aprovacions de l'Estatut, es tractava que
aquesta política quotidiana, del dia a dia, reflectís que des
del Govern de la Comunitat Autònoma hi ha una sensibilitat
exquisida cap a aquest sentiment, que no és gratuït, que
existeix a les illes anomenades menors, Menorca, Eivissa i
Formentera. 

I ha de ser precisament a partir d'aquesta actuació
quotidiana que es donarà el creixement d'un sentiment de
país que nosaltres voldríem impulsar a aquesta comunitat
autònoma. Per tant, vull instar el Govern a tenir aquesta
actitud, aquesta vegada referida a una qüestió molt concreta
com és la promoció de l'ús del català als mitjans de
comunicació, també als de Menorca, Eivissa i Formentera,
pensàvem que era una bona prova, una passa més en aquesta
política que nosaltres creim que s'ha d'impulsar. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per contrareplicar té la paraula la
diputada Sra. Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo simplement vull lamentar que
el Sr. Orfila lamenti que no li donem suport, però evidentment
són dues postures molt distintes de veure la del seu partit i la
del meu, o sia el partit que dóna suport al Govern creu que la
línia obtinguda fins ara ha donat els bons resultats. Quant a
aquest milió de què parlam a Eivissa, evidentment el Govern no
engana ni a un partit ni a l'altre, les dades que dóna són certes.
Per ventura les dades que jo tenc són posteriors a les que té
vostè, però jo li puc dir que per l'any 97 hi ha un milió de
pessetes destinades a les revistes escrites en català de Menorca.
Res més, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ferrer. I acabat el debat, passam a la
votació del text de la proposició no de llei.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, el resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 7; vots en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda rebutjada, per tant la
proposició no de llei 1992/97.

II.3) Proposicions no de llei RGE núm. 2086/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
manteniment dels programes pilot de normalització lingüística.

I passam a la darrera proposició no de llei, registrada amb
el número 2086/97, del Grup d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, sobre manteniment dels programes pilots de
normalització lingüística. Per defensar aquesta proposició no de
llei té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. A la Comissió de Cultura,
Educació i Esports celebrada la setmana passada vàrem
tenir una proposició de cultura, una proposició d'educació i
una proposició d'esports. A la comissió que celebram avui
tenim una proposició lingüística, una altra lingüística, i la
tercera també serà lingüística. En aquest cas, la tercera fa
referència als plans pilot, que com vostès saben varen ser
una de les iniciatives més promogudes, més publicitades del
Govern balear en matèria de normalització lingüística
durant l'any passat, durant l'any 1996; i tenia com a intenció
aquest programa pilot intensificar amb un ajuda financera
del Govern balear accions de normalització lingüística en
uns municipis concrets, per a l'obtenció d'uns resultats
palesos i experiències valuoses per a campanyes de més
abast. Així és com es varen presentar, com a actuacions
concretes, fortes, per crear experiències per a campanyes de
major abast. A aquests programes es varen dedicar durant
l'any 96 aproximadament uns 40 milions de pessetes, i es
varen desenvolupar a un total de 7 municipis de les Illes
Balears: Un d'Eivissa, un de Menorca i -si no vaig errat- 5
e Mallorca.

Al final de 1996 no s'havia fet cap avaluació dels
resultats del programa pilot, i al mateix temps el director
general de Política Lingüística, el Sr. Jaume Gil, indicava
que per al 1997 des del seu departament únicament es
plantejarien criteris bàsics i un menor pressupost per als
municipis interessats, ja que els 40 milions es distribuirien
entre tots els municipis que ho demanassin, trencant  així la
idea de programa pilot experimental. He de dir que
posteriorment a aquestes declaracions, com a grup
parlamentari vàrem demanar una valoració del Govern
balear sobre el desenvolupament dels 7 programes pilot de
l'any passat. Ens varen donar una gran informació,
econòmica fins i tot, cosa que és de destacar, i cadascun
dels 7 programes, perquè eren valoracions independents,
venien amb la mateixa valoració: "el resultat del programa
pilot ha estat satisfactori. Valoram convenientment el seu
resultat", res més, una frase, un paràgraf amb una valoració
molt escarida, sense entrar en el funcionament dels
programes pilot.

D'altra banda, als municipis que han participat durant
1996 als programes pilot, no es pot dir -pels coneixements
que en tenim- que s'hagin produït resultats espectaculars; en
la majoria dels casos el finançament ha servit per oficines
de normalització lingüística, que en molts de casos ja
funcionaven, tal vegada per a la seva ampliació, i altres per
sumar-se a iniciatives culturals que de fet a la majoria de
municipis que hem consultat ja s'estaven realitzant. No ha
servit per a un major procés d'implicació en matèria de
normalització lingüística; el que ja es venia realitzant s'ha
continuat, però amb una participació econòmica del Govern
balear. Al municipi d'Alaior s'ha dedicat a normalització
interna un total d'un milió de pessetes, quan el programa
presentat pel municipi eren 500.000. Per normalització
externa s'han realitzat 2.650.000 pessetes, quan el programa
presentat per l'Ajuntament eren 4.250.000. Al programa
sociocultural s'han realitzar 1.350.000 pessetes, quan se
n'havien previst 1.500.000; i en el de promoció
socioeconòmica 450.000 realitzades, quan n'hi havia de
previstes 850.000.
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Al municipi de Porreres les actuacions realitzades han
suposat un total de 7.993.000, quan el pressupost previst al
programa presentat al Govern eren 23.750.000, indicant que ja
hi havia una part per al 1996 i una part per al 1997, o sigui una
clar contingut de continuïtat, amb un pla plurianual d'actuació,
que és així com es va vendre la primera vegada que es va parlar
dels plans pilot, que serien plurianuals.

A Pollença, quant a actuacions concretes, no ens hi
referirem, però sí que quant a la previsió en aquest sentit. El
previst i el realitzat no se semblen de res. S'havien previst unes
actuacions, i se n'han realitzat unes altres, amb un total de
4.020.000 pessetes, i restant sense aplicar unes 541.000
pessetes.

A Sencelles també el programa presentat indicava unes
qüestions, els pressupostos finals que se'ns ha passat per part
del Govern indiquen unes altres qüestions diferents a les que
s'havien previst en els inicis. Hem de dir que a Sencelles el
pressupost que s'havia presentat era de 46 milions de pessetes,
i que en tot cas al fins el pressupost previst ha estat de 8 milions
de pessetes. Per tant, també es pot veure clarament que quan es
presenta un pressupost de 46 milions de pessetes, es presenta ja
pensant en un pla plurianual, a desenvolupar al llarg de la
legislatura, de la qual només 8 milions, una petita part, s'ha
realitzat durant l'any 96.

A Alcúdia també hem fet la relació entre el presentat i el
realitzat, i com que és molt llarga no la llegiré, però si els
senyors diputats d'altres grups tenen interès en conèixer
aquestes xifres concretes, no hi ha cap inconvenient per passar-
los aquesta informació que nosaltres hem anat treballant durant
aquests mesos. Quant al municipi d'Alcúdia, havien presentat
un pressupost total de 32 milions de pessetes, i el pressupost
realitzat ha estat durant l'any 96 de 10 milions. També aquesta
idea d'un pressupost plurianual: 32 milions, realitzats el 96 10
milions.

A Campos, ben igual. Al municipi de Sant Josep es va
presentar un pressupost de 20.599.616 pessetes, de les quals
s'han realitzat, segons informacions del Govern, un total de
7.475.000 pessetes, de les quals hi ha 2.525.000 pessetes encara
pendents de realitzar. Açò són informacions de fa un mes que
tenim, no sabem si s'han completat.

Per tant en conjunt poden veure vostès: En primer lloc la
importància dins la política de normalització lingüística
d'aquests plans pilot com a una acumulació d'experiències.
En segon lloc, la valoració que en fa el Govern és
senzillament que ha anat bé. Açò és la resposta del Govern,
"els plans pilot han anat bé", i açò ho diu a cada municipi
amb la mateixa frase. Tercera qüestió: Tots els ajuntaments
que havien presentat programes pilot ho havien fet amb la
intenció plurianual. Nosaltres fins i tot hem anat a parlar
d'aquest tema amb ajuntaments aquestes setmanes, i la seva
intenció, la seva voluntat i el que els havien dit és que serien
plans plurianuals, que mantindrien la seva virtualitat durant
aquesta legislatura, perquè a més és comprensible:
experiències pilot per donar després exemples per altres
actuacions és lògic que en municipis com el d'Alaior, per
exemple, amb el qual hem tingut aquests contactes, entre
d'altres, es plantegessin plurianualment, i ells tenien ja una
planificació econòmica d'actuació i fiaven, fins la setmana
passada, que la subvenció, el finançament del Govern balear
es mantindria el 97 i el 98; tenien aquest convenciment,
cosa que després veim que no és de ver.

Per tant, nosaltres hem fet aquesta proposició perquè
trobàvem positiu el manteniment dels programes pilot en
aquells municipi que així ho demanassin -per açò deim
"després de l'oportuna consulta amb els ajuntaments
interessats"- i en aquells municipis que considerassin
convenient mantenir  el programa pilot, mantenir aquest
finançament. Veim que el Govern balear té una altra
intenció, de fer una quantitat més petita de subvencions, i
crear una universalització d'aquestes subvencions en
general, i amb açò es perd tot el que seria l'experiència dels
programes pilot. Que vol dir que si es mantenen els
programes pilot en els set municipis, o en aquells municipis
dels set que ho demanin no han de fer altres actuacions a
altres municipis? No vol dir açò. La política de
normalització lingüística té un pressupost de gairebé 500
milions de pessetes, que dóna per mantenir aquestes
quantitats i per intentar programes pilot en altres qüestions.
A part també durant l'any 96 els municipis que havien rebut
subvencions a anys anteriors per matèria de normalització
lingüística, també n'han rebut, sense entrar a formar part
dels programes pilot. I en aquest sentit és la proposició que
feim, amb l'esperança que obtengui el suport de tots els
grups d'aquesta cambra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Grups que vulguin fixar la
seva posició? Pel Grup Parlamentari Nacionalista té la
paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, vull dir que
donarem suport al contingut d'aquesta proposició no de llei,
perquè entenem, entre d'altres qüestions, que donar
continuïtat a una actuació com aquesta és el que li dóna
contingut i efectivitat, que una altra cosa faria perdre les
possibilitats que s'han obert amb la institució d'aquests plans
pilot de normalització lingüística. Està clar que els resultats
del primer any no han estat espectaculars, però jo crec que
sí han estat positius, almanco en algun municipi, i per açò
pensam que no s'ha de desmuntar, ni s'han de disminuir les
aportacions de la Comunitat Autònoma per dur a terme
aquests objectius. Res més, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup també donarà suport
a aquesta proposició, perquè entenem que és cert que una acció
puntual de només un any realment en normalització lingüística
és de poca eficàcia. No obstant això, i seré breu, voldríem
proposar al grup proposant -i valgui la redundància- una
esmena, una addició lleugeríssima, però que també doni a
l'administració, que és al final la que paga, una competència
d'intervenir en aquest tema, que no només sigui si aquells
ajuntaments ho volen, sinó també -i afegiríem un paràgraf- "si
així ho consideren oportú els ajuntaments afectats, i l'avaluació
del mateix programa així ho aconsella"; és a dir, que si és cert
que la Conselleria fa una valoració genèrica en positiu. No
obstant això, també és cert que jo crec que algun ajuntament no
ha exhaurit el pressupost possiblement perquè va preveure
accions que després realment no ha pogut dur a terme. 

Per tant, jo crec que aquí s'havia d'haver fet -ja que era una
cosa experimental i nova- un avaluació més a fons de quins
objectius es fixaven, i quins realment s'han assolit. En qualsevol
cas donarem suport a aquesta proposició no de llei, però creim
que s'hauria de posar aquesta frase donant capacitat als
ajuntaments per prosseguir, però també capacitat a la
Conselleria per -si l'avalució no és tan positiva com diuen
aquests informes, que són molt genèrics- opina que en aquell
municipi allò no s'ha duit bé. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull destacar el que
ja s'ha dit aquí, i és l'èxit que es va assolir amb aquests
programes durant l'any passat, èxit reconegut en part pel grup
proposant a aquesta comissió i refrendat pels diferents
ajuntaments que varen poder participar dins aquesta primera
fase. Nosaltres també volem destacar com a grup els resultats
extremadament positius en els diferents municipis en els quals
s'ha aplicat aquesta actuació, i almanco pel que afecta a
Menorca al municipi d'Alaior les diferents i moltíssimes
activitats que s'han pogut acollir a aquest programa.

El nostre grup és de l'opinió que els objectius fixats per
al 96, com ja he dit, s'han assolit als diferents municipis de
les Illes Balears que es varen acollir, i veim per altra banda
molt interessant que d'altres de nous es puguin acollir a
aquestes ajudes durant l'any 1997, ja que hi ha moltíssimes
actuacions que requereixen accions immediates i puntuals
moltíssim més urgents que tal vegada continuar amb
programes que ja han cobert una primera fase de feina o
d'expectatives als diferents municipis. Pensam que la rotació
ens sembla molt encertada per donar oportunitat a quants
més municipis i quantes més actuacions millor. Almanco
pel que jo conec a Menorca, s'ha fet un mostreig amb tots
els municipis per cobrir aquestes necessitats més
peremptòries, i així s'han adreçat els diferents projectes cap
al Govern balear, per actuar sobre els punts que els diferents
ajuntaments han considerat que eren més urgents en aquest
sentit. Es pot dir també que s'ha obert aquest programa, en
el sentit més ampli de la paraula, per abastar la major
quantitat possible d'actuacions, i sí que reconeixem que hi
ha hagut tal vegada una variació, en el sentit que hi ha hagut
un canvi de criteri a causa del canvi de les persones
responsables a la Conselleria, i que nosaltres recolzam
totalment. Per tant, no donarem suport a la seva proposició
no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Pel torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair el
suport que rebem del Grup Nacionalista i també del Grup
Socialista, i també que estaríem d'acord en introduir aquesta
esmena en el text, que li he de dir que si no hi és tal vegada
ha estat perquè nosaltres ja havíem fet aquesta anàlisi com
a grup; havíem agafat els set projectes pilot que havien
presentat els ajuntaments, havíem agafat els set resultats
finals dels projectes i havíem fet aquesta anàlisi de
projectes, i clar, té tota la raó que açò hauria d'haver estat
fet, i ja ho he dit a la intervenció, que el Govern únicament
diu que ha anat bé, però no diu res més. Podria haver estat
molt més senzill: "A aquest poble ha anat bé aquesta
qüestió, aquí s'ha hagut de modificar per açò, aquí hauríem
d'intensificar més a aquest nivell, aquí hauríem de tal..."
Açò hauria estat el normal d'uns programes que estaven
pensats com a experiència, i que haurien de servir per a
altres programes.
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Quant a la intervenció del Grup Popular, he de lamentar,
com solem fer, quan no obtenim el suport del Grup Popular a
una proposició que presentam; però també li he de dir que
nosaltres no hem dit, en boca meva crec que no ha sortit que
hagi estat un èxit. Hem dit que hi ha hagut aspectes positius i
aspectes negatius, i ajuntaments on ha anat bé i ajuntaments on
no ha anat bé; i que en definitiva pel que han servit aquests
finançaments ha estat per fer coses que moltes d'elles ja es feien
o s'haurien fet, però que no han servit per intensificar, en
general. Podem diferenciar a un ajuntament o a un altre; no
comparem l'Ajuntament de Porreres amb el d'Alcúdia, per
exemple; feim aquestes diferenciacions. Li faré un exemple:
Ajuntament de Sencelles, projecte de normalització interna,
previst 8.210.000 pessetes, realitzat 1.260.000. Normalització
externa, previst 18.150.000 pessetes, realitzat 405.000 pessetes.
Promoció sociocultural, previst 14.500.000 pessetes, realitzat
3.075.161 pessetes. Educació, previst 3.000.000 de pessetes,
realitzat 615.000 pessetes.

No podem dir que hagi estat un èxit. En alguns aspectes sí,
en alguns aspectes no. Entenem que dins l'any s'han de
modificar objectius, perquè ja la pràctica quotidiana fa
modificar plantejaments, però hi ha coses molt clares de
diferències entre projectes i realitats. Açò per una altra banda.

També volem, encara que sigui sortir un poc de la
intervenció, nosaltres tenim l'opinió, i com que a la proposició
no surt, però per donar l'opinió d'aquests programes pilot,
haurien d'haver estat conduïts pels consells insulars, que són els
que tenen la proximitat més immediata a la realitat de cada illa,
i que la intervenció dels consells insulars també en la promoció,
avaluació, hauria d'haver estat present. Això no ha sortit. Ho dic
només com a comentari.

El Govern ha canviat d'opinió, i ho ha dit clarament. És una
cosa molt diferent donar subvencions a ajuntaments per temes
de normalització lingüística, que és el que es farà ara, a
promoure programes pilot. Ja no hi haurà programes pilot com
a tals, hi haurà subvencions a ajuntaments, generalitzades; i si
fa un any es considerava prioritari que durant aquesta
legislatura es duguessin a terme experiències pilot que
poguessin fer palesa la normalització lingüística en municipis
concrets, si es varen considerar i si es varen avaluar set
municipis concrets, el lògic i el normal és mantenir aquesta
política durant un temps, i no trencar-la, perquè els municipis
que han iniciat unes expectatives, que han promogut una sèrie
d'accions, queden trencats i no ho poden dur a terme, perquè les
subvencions, com vostè sap, si s'han de repartir universalment,
no donarà peu a mantenir els programes pilot. Hi haurà
subvencions, sí, però no hi haurà programes pilot. I el que
nosaltres demanam és que es mantenguin al mateix nivell els
programes pilot, perquè els consideram necessaris, i perquè va
ser el que el director general, el conseller d'Educació, Cultura
i Esports, ens va vendre als diputats quan ho va presentar.
Vostè diu que ha canviat la direcció, i que per tant canvien les
orientacions. No ha vingut aquí ningú de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, cap director general per dir-nos per
quin motiu canvien les orientacions. Si ens varen explicar una
cosa, hauria estat oportú argumentar per què han canviat. Jo
crec que hauria estat oportú. Tal vegada en lloc de plantejar una
proposició no de llei hauríem d'haver plantejat una
compareixença, però per una causa d'aquestes tal vegada hauria
estat de pròpia voluntat explicar quan sigui oportú, en el
moment dels pressupostos, que hi ha l'oportunitat de fer-ho,
aquestes variacions; perquè després, no només nosaltres com a
grup parlamentari, sinó ajuntaments que en aquests moments
estan en l'ah. Diuen "nosaltres fiàvem que cada any rebríem
açò, i hem fet una programació de quatre anys, i tenim pensat
açò i açò. I ara què passarà?". Açò es demanen els ajuntaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contrareplicar té la
paraula el diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo vull desdramatitzar un poc
l'obscur panorama dibuixat pel Sr. Portella. Li voldria dir
que podríem discutir moltíssim sobre el punt d'inflexió per
inclinar la balança cap a una banda positiva o una banda
negativa; és una qüestió absolutament discutible i on
divergim en el criteri d'una forma clara. Podríem també
entrar en profunditat en l'anàlisi concreta i detallada del
balanç que cada ajuntament ha fet dels seus programes, i
estic segur que molts diran que s'han assolit tots els punts
considerats per ells com a prioritaris o importants, i d'altres
no; evidentment és una qüestió que quan afecta un col•lectiu
plural no es pot extrapolar d'una forma general.

Jo crec que precisament de l'experiència obtinguda
durant l'any 96, s'ha vist que els programes que s'estan
engegant ara poden tenir més èxit amb aquesta nova
fórmula que no amb l'anterior, i torn a insistir que és una
qüestió de criteri que, pel que veig, no hi estam d'acord.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Abans de passar a la votació
d'aquesta proposició no de llei, voldria demanar al Sr.
Portella si accepta l'esmena d'addició que ha proposat el
Grup Socialista.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, l'acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

I demanaria també si els altres grups parlamentaris
accepten la votació d'aquesta proposició no de llei amb
aquesta esmena d'addició.

Moltes gràcies. Vol fer lectura com quedaria la
proposició no de llei?
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EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra, Presidenta:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear al
manteniment, si així ho consideren oportú els ajuntaments
afectats i l'avaluació d'aquests així ho aconsella, dels programes
pilot de normalització lingüística iniciats durant l'any 1996,
sense que es vegi reduïda l'aportació econòmica que permet
endegar les diverses accions de normalització".

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Passam, per tant, a la votació
d'aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor 7; vots en contra 10; abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, en vista de la
votació, rebutjada la proposició no de llei 2086/97.

Senyores diputades i senyors diputats, una vegada esgotat
l'ordre del dia de la sessió, s'aixeca la sessió.
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