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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, iniciam la sessió de la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. Hi ha substitucions, per favor?

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Antoni Juaneda substitueix Simó Gornés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 2052/97, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa al funcionament
del programa Infollengua.

Començam pel primer punt de l'ordre del dia, relatiu a
preguntes, i farem la primera i única pregunta registrada amb el
número 2052/97, del Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre funcionament del
programa Infollengua. Per tal de formular la pregunta, té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores diputades
i senyors diputats. Agrair també la presència del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports, a la sessió d'avui, encara que
sigui una sola pregunta que hi ha a l'ordre del dia i, per tant, és
aquí, a posta per a aquesta única pregunta.

Dia 22 de novembre del 95, a la compareixença de l'anterior
conseller de Cultura, Educació i Esports, Sr. Rotger, es va
parlar del programa Infollengua com un programa ambiciós de
donar informació en general a la ciutadania sobre temes
lingüístics, aquests programa havia d'estar connectat amb
centres centralitzats, però també havia d'arribar als ajuntaments
a través de les oficines de normalització lingüística o
assessories municipals de normalització lingüística. Tenia un
objectiu de ramificar-se i tenia unes sortides capitals als
ajuntaments, un tema molt interessant, lògicament.

Nosaltres, l'any passat, l'abril del 1996, vàrem fer una
pregunta per escrit, amb petició de resposta escrita, i la
resposta és que no s'havia posat en marxa aquest programa
perquè s'estava elaborant tota la documentació, informació,
que estava en aquest procés de preparació. Lògicament hem
esperat un any, feim un seguiment més o manco de les
mesures lingüístiques que s'han anunciat o que estan en
marxa i havent passat un any des que vam fer aquella
pregunta amb sol•licitud de resposta escrita, l'hem
formulada per informar-nos. La pregunta té un caire
d'informació sobre el que s'ha avançat i en quina situació
està aquest programa. Sabem que hi ha altres mesures per
informació lingüística, com pugui ser la informació
telefònica al servei de la Universitat, com puguin ser els
centres d'autoaprenentatge que no sabem molt bé en quina
situació estan, fa mesos que s'anuncien, però no sabem molt
bé en quina situació actual es troben, i també que els
consells insulars disposen de serveis, el d'Eivissa, el de
Mallorca, de normalització lingüística. Però aquest
programa en concret que semblava més general i que tenia
aquesta intencionalitat capital, ens agradaria saber, després
de dos anys, quasi, en quina situació es troba actualment.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Ja vaig contestar a la darrera comissió que en
aquesta qüestió i en relació a tot aquell paquet de mesures
de normalització lingüística, hi havia també lògicament
unes prioritats a atendre, i en aquest sentit el programa
Infollengua, si bé no es descarta sinó que, al contrari,
atendrem en la mesura de les nostres possibilitats per dotar-
lo del seu contingut general, sí és cert que pel que es
refereix a informació al públic, en tot el que fa referència a
temes relacionats amb la llengua catalana, és un tema que
en aquests moments es cobreix amb una sèrie d'instruments
i d'eines, vostè n'ha esmentat alguna, per exemple la Oficina
d'informació per a la defensa dels drets lingüístics dels
ciutadans, aquí hi ha una eina important d'informació, els
mateixos centres d'autoaprenentatge que esperem que molt
aviat es puguin posar en funcionament a les distintes illes,
la mateixa Campanya de normalització lingüística que
també compta amb un servei d'atenció per a aquelles
consultes que es puguin fer relacionades amb la llengua
catalana i, en definitiva, qualsevol assumpte o qualsevol
qüestió que es vulgui plantejar per obtenir assessorament,
per obtenir informació, insistesc que en aquest moment
l'eina i l'instrument més important és el de l'oficina que,
com saben, funciona dins la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Venim observant, per les respostes
a les preguntes que formulam sobre qüestions lingüístiques, que
les prioritats actuals del Govern no són les mateixes prioritats
que tenia fa un temps i també justament i per casualitat aquelles
qüestions que des d'Esquerra Unida semblava que tenien més
valor, com aquesta del programa Infollengua, són les que han
passat a un segon pla en la llista de prioritats i, bé, és normal
que hi hagi diferents concepcions, nosaltres, per la resposta,
entenem que el programa es troba ja a un segon pla, que no es
posarà en marxa o que no hi ha intenció de posar-lo en marxa,
i en tot cas, sí que aquella voluntat que tenia el programa
Infollengua d'arribar a la generalitat a partir dels municipis,
tenia una certa importància i podria tenir una repercussió forta
per la qual cosa, sí que demanaríem, bé, estic segur que el
Govern haurà reflexionat sobre aquesta qüestió, poder revisar
el tema de posar en marxa aquest programa que, com altres
coses que es van anunciar al seu moment, no s'han posat mai en
marxa, perquè una cosa és que hi hagi una oficina de drets
lingüístics, que no sabem molt bé com funciona, i serà objecte
d'una altra pregunta, però que en aquest cas no compleix el que
havia de complir el programa Infollengua.

I també, tal vegada una cosa més general, és una qüestió que
es pot plantejar més endavant, en vista que moltes de les
prioritats establertes que nosaltres ens pensàvem que eren
prioritats de política lingüística, ja no ho són, tal vegada seria
convenient tenir un dia una compareixença o una proposició
que es permetés analitzar més en profunditat totes les qüestions
lingüístiques quant a prioritats per evitar que fos pregunta per
pregunta que anàssim analitzant temes puntuals, però és una
cosa que en tot cas es considerarà, des del Govern ho poden
considerar, des dels grups parlamentaris també, aquesta
possibilitat de revisar un poc els continguts de les prioritats en
matèria de política lingüística. És una opinió, no té cap més
importància aquest comentari.

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):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només per reafirmar
la posició del Govern en el sentit que, efectivament, aquell
paquet de mesures, nosaltres creim en la conveniència de
totes, però el que passa és que veim que n'hi ha algunes que
tenen una major urgència en la seva aplicació, nosaltres
entenem que en tots els aspectes relacionats amb la
informació, quant als drets que pugui tenir qualsevol ciutadà
en l'ús de la llengua pròpia, no hi ha en aquests moments
una autèntica necessitat imperiosa i urgent de posar-les en
marxa, jo crec que els programes d'informació als ciutadans
en matèria lingüística, estan suficientment coberts en
aquests moment via Oficina de defensa dels drets lingüístic,
via Campanya de normalització lingüística que compta
també amb uns serveis d'assessorament, i, en definitiva,
creim que si bé no es descarta de cara a un futur ampliar i
generalitzar molt més aquest tipus de servei, en aquests
moments no rep una atenció prioritària i urgent i imperiosa
per part d'aquest govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2087/97,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a l'ús de la llengua catalana a les
televisions privades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a proposicions no de llei, i començarem per la primera,
registrada amb el número 2087/97, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre l'ús de la
llengua catalana a les televisions privades. Per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Segurament aquesta proposta
tendrà un vot favorable, atès els canvis haguts darrerament
davant la recepció de televisions en llengua catalana, i
aquesta proposició no de llei que també es refereix a la
llengua catalana a les televisions, crec que tindrà una
acollida favorable.
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L'article 20 de la Constitució Espanyola assenyala que la llei
regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de
comunicacions social que depenguin de l'Estat o de qualsevol
entitat pública i garantirà l'accés a aquests mitjans dels grups
socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la
societat i les diverses llengües d'Espanya. Aquesta afirmació
constitucional d'aplicació als mitjans de comunicació és
especial en aquells que emeten per ones harsianes i de
dependència directa de l'estat, així ho vénen fent de manera
irregular. En canvi, les altres emissores de televisió que són de
titularitat estatal, de gestió indirecta i que treballen per
concessió administrativa tenen la nostra llengua, la llengua
catalana en un oblit total, llevat de petites experiències a altres
comunitats autònomes, com a Catalunya, que en el dia d'avui,
en els darrers temps, sembla que han desaparegut per complet.
Aquestes experiències, com la realitzada durant un temps, com
ja he dit a Catalunya, han estat l'emissió de telesèries per
sistema dual, i fins ara l'experiència de la qual no hem pogut
gaudir en la mateixa proporció a les Illes Balears, tret dels
informatius locals, de caràcter local d'algunes d'aquestes
televisions privades, ha estat incoherent i sense l'amplitud i
continuïtat necessària.

L'article 1 de la Llei reguladora de televisions privades és
clar, "és objecte de la present llei regular la gestió indirecta d'un
servei públic essencial de televisió, la titularitat de la qual
correspon a l'Estat". Queda clar que les empreses que han rebut
de l'Estat una concessió administrativa per realitzar la gestió
indirecta de les emissores de televisió, la titularitat de les quals
continua en mans de l'Estat, tenen l'obligació de complir amb
el que proclama la Constitució pel que fa al respecte de les
diverses llengües de l'Estat espanyol. 

I, en conseqüència, i atès que els drets lingüístics de la
nostra comunitat estan reconeguts per la Constitució i per
l'Estatut d'Autonomia i estan desenvolupats per la Llei de
normalització lingüística, atès també que el Parlament balear va
aprovar per unanimitat, no fa gaire, l'adhesió a la declaració
universal dels drets lingüístics, als quals figura de forma
preeminent la importància de l'accés de les llengües
minoritàries a les televisions, als mitjans públics de televisió i
privats, a totes les televisions, hem trobat que seria important
des del Parlament tenir aquesta mesura de pressió, aquesta
mesura institucional davant el Govern per intentar que les
televisions privades aportin la seva part a la normalització
lingüística, de tal manera que també programin, com es va fer
en sistema dual, la possibilitat d'accedir a les llengües que són
oficial en aquesta comunitat.

La proposició diu així: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
perquè, d'acord amb la Constitució Espanyola, l'Estatut
d'Autonomia, la Declaració universal dels drets lingüístics i la
Llei 10/88, de televisió privada, reclami de l'Estat la garantia de
l'accés de la llengua catalana als mitjans de televisió de la seva
titularitat i que han cedit en concessió administrativa a societats
privades per assegurar que la ciutadania no sigui discriminada
lingüísticament".

Aquest és el contingut de la proposta, que és molt concreta,
i jo pens que pel seu contingut i la manera en què es planteja,
pot tenir el suport de tots els grups d'aquest parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Grups que vulguin fixar la
seva posició? Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Durant molt de temps, per eliminar una llengua es
recorria a la prohibició, a la imposició, a la violència
política i militar si feia falta. Així ho conta la història de la
humanitat, així ho demostra la història de la humanitat i així
ho demostra la història del nostre poble. La nostra llengua
n'ha patit més que cap altra, d'actuacions repressives
d'aquest tipus, es comptabilitzen més de 110 decrets i lleis
de prohibició de l'ús del català en un segle i mig. Ara, però,
quan un poder polític vol arraconar una llengua, ja no
necessita embrutar-se les mans de manera grollera, basta
que li negui un mitjà que a hores d'ara és absolutament
imprescindible per a qualsevol llengua que vulgui mantenir-
se viva i tenir perspectives de perdurabilitat en el futur. A
una llengua, ara mateix, per fer-li mal, basta que se li negui
la possibilitat de tenir presència als mitjans de comunicació
i molt especialment a la televisió. 

Fa uns anys, en el moment en què es va produir la
legalització de les televisions privades, tots sabem que els
poders legislatius de les Corts estatals, el Govern
d'aleshores, no varen pensar gens ni mica a regular els
aspectes lingüístics dins aquell projecte de llei de regulació
de la televisió privada. Aleshores, recordem-ho tots, es va
regular la publicitat, no se'n podien fer més de deu o quinze
minuts per hora, es va regular la quota de producció estatal
i europea que havia de ser present a les ofertes de la
televisió, uns aspectes, aquests de la publicitat i de l'origen
de la producció que, per cert, no estava inclòs a cap article
constitucional, en canvi sí hi estava a la Constitució el deure
de respectar, defensar la pluralitat lingüística de l'Estat, idò
bé, va resultar que dins la regulació de la televisió privada,
els aspectes que constitucionalment no quedaven coberts hi
foren considerats, evidentment hi va haver interessos perquè
ho fessin així i, en canvi, els aspectes lingüístics que sí que
estaven considerats, no varen ser atesos.
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La pluralitat lingüística que havia experimentat un petit
avanç amb l'aparició dels canals autonòmics que emetien en
llengües diferents a la castellana, amb l'aparició de les
televisions privades, va experimentar una reculada. És evident
que amb la televisió privada es va produir una minimització del
percentatge de televisió en català que els canals autonòmics
d'alguna manera havien fet créixer percentualment. Des d'aquell
moment podem dir que a cada casa de les Illes Balears va tenir
un percentatge molt menor de televisió en la seva llengua que
el que havia tengut fins al moment en què la televisió privada
va ser legalitzada, i en el futur immediat les perspectives encara
ennegreixen molt més el panorama, tots nosaltres tenim ocasió
de sentir parlar, de llegir, de seguir les polèmiques que
existeixen sobre la creació d'una o dues plataformes digitals
que, com tots sabem, poden arribar a incloure una oferta de més
de 60 canals de televisió, 60 canals de televisió que
previsiblement seran en castellà en la seva totalitat, amb
algunes petites quotes de desconnexió per a algunes comunitats
autònomes que facin valer els seus drets lingüístics, i pot ser
molt possible que en aquest futur televisiu de la televisió digital
sigui més difícil trobar un programa en català que un
documental sobre els rèptils d'Australia, per exemple, no? 

Per això, insistir com feim avui a partir d'aquesta proposició
no de llei presentada per Esquerra Unida, en la demanda de
regular, de demanar al Govern de l'Estat a través del Govern
balear que reguli la presència de les llengües no castellanes a la
televisió és del tot just i necessari. La veritat és que som ben
escèptics respecte de la sensibilitat dels poders de l'Estat sobre
aquest tema, uns poders de l'Estat que han demostrat que varen
ser capaços de mobilitzar-se i fins i tot amb èxit a l'hora de
defensar una grafia castissa com era la "ñ" castellana, però que,
d'ençà de l'inici del període constitucional, aquests poders de
l'Estat no han tengut la més mínima voluntat ni tan sols per
complir els mateixos preceptes lingüístics que la Constitució
determinava, com era protegir les diferents llengües de l'Estat
com a patrimoni a defensar, sinó que els poders de l'Estat, amb
massa freqüència, i quan dic els poders de l'Estat, això de
vegades inclou determinats grups ideològics i polítics que hi
estan absolutament implicats en aquests poders de l'Estat, no
han tengut cap inconvenient ni un en deixar-les desemparades
i fins i tot en fomentar-ne la seva disgregació, com ahir mateix
va succeir al Parlament del País Valencià, on Unió Valenciana
i el PP varen cometre la frivolitat científica, i jo diria que ètica,
d'aprovar una proposta a la qual, suposadament, declaren que
la mar no és salada, o sigui que la llengua valenciana i la
llengua catalana són llengües diferents.

Per totes aquestes raons, a mi em sembla oportú que s'aprovi
aquesta proposició no de llei d'Esquerra Unida i evidentment
per tot això, el nostre grup li donarà suport. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup està en principi
d'acord amb allò que pretén aquesta proposició no de llei del
Grup d'Esquerra Unida, nosaltres veim la necessitat que els
mitjans de comunicació que es veuen en aquesta comunitat
i se senten en aquesta comunitat, tenguin una presència de
la llengua catalana. No obstant això, ens temem que la
manera en què està explicada aquesta recomanació o
aquesta petició al Govern de l'Estat sigui poc eficaç per,
precisament, inconcreta.

És evident que les cadenes d'àmbit nacional, fins i tot
totes aquelles que podrem arribar a rebre a través d'antenes
parabòliques i satèl•lits i d'altres mitjans d'alta tecnologia,
serà molt difícil que efectuïn desconnexions per a la nostra
comunitat. Naturalment, aquestes cadenes privades que són
cadenes amb fins absolutament lucratius, és difícil pretendre
que les emissions d'abast nacional incloguin programes en
llengües diferents a la comuna de tot l'Estat.

Per tant, el nostre grup, precisament per això i tot donant
suport a l'objectiu que pretén la proposició, ens abstendrem,
i explic aquesta abstenció, perquè això no vol dir que
estiguem en desacord amb el que es pretén, però entenem
que tal com es diu és fer retxes dins l'aigua. Jo animaria,
perquè crec que se li ha de reconèixer la paternitat al Grup
d'Esquerra Unida, que donàs una fórmula diferent a aquesta
redacció, que presentàs una iniciativa diferent i, en aquest
cas, pot comptar que nosaltres li donaríem suport. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra. Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En resposta a aquesta
proposició no de llei sobre l'ús de la llengua catalana a les
televisions privades, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, el Grup Popular vol manifestar el
següent.

La titularitat del servei públic de la televisió correspon
al Govern de l'Estat espanyol, i aquest servei pot ser
realitzat de manera directa per l'Estat i d'una manera
indirecta pels particulars que obtenguin l'oportuna concessió
administrativa. Atès l'article 8 de la Llei 3/88, de 3 de maig,
de regulació de la televisió privada, l'atorgament de les
concessions per a la gestió indirecta dels serveis públics de
la televisió, correspondrà al Govern mitjançant l'oportú
concurs públic. Atès l'article 9 de la mateixa llei,
l'adjudicació pel Govern de les concessions s'atendrà als
criteris següents: necessitat de garantir una expressió lliure
i pluralista d'idees i de corrents d'opinió, viabilitat tècnica i
econòmica del projecte, relació en els projectes de
programació entre la producció nacional, europea
comunitària i estrangera, tot donant preferència a l'expressió
originària espanyola i a l'europea comunitària, capacitat de
les societats sol•licitants per atendre les necessitats de
programació, previsions de les societats sol•licitants per
satisfer al conjunt de la seva programació les diverses
demandes i els interessos plurals del públic. En el punt 2 del
mateix article 9 es fa referència que "el Govern adjudicarà
les concessions en favor de les ofertes més avantatjoses per
a l'interès del públic i valorarà prioritàriament les garanties
oferides pels recurrents per la salvaguarda de la pluralitat
d'idees i corrents d'opinió".
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Atès l'esmentat, consideram que el Govern espanyol en el
moment de la concessió administrativa de la gestió directa dels
serveis públics de la televisió a societats privades va valorar, en
primer lloc, el que s'esmenta al punt 1.a de l'article 9 abans
ressenyat, i que, per tant, va valorar també el pluralisme
lingüístic. Per aquest motiu, per tot el que he dit abans, el Grup
Popular no donarà suport a aquesta proposició no de llei.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans d'entrar en altres
consideracions, he de dir que després de l'explicació de la
portaveu del Grup Popular, no he entès el motiu del no, en tot
cas, ho intentaré explicar.

Primer de tot, agrair al Grup Nacionalista el suport a aquesta
proposta, que és una proposta que és germana a una altra que
des d'Iniciativa per Catalunya es va fer al Parlament català i
també s'ha fet al Parlament valencià, en aquestes
col•laboracions que mantenim els tres grups i que ho hem dut
també a les Illes Balears. A mi m'agradaria, amb l'explicació
que donaré ara poder intentar fer canviar el vot del Grup
Socialista, no sé si serà possible, però ho intentaré. Dic açò,
perquè quan nosaltres demanam la garantia d'accés de la
llengua catalana a la televisió no ho feim en el sentit de
desconnexions perquè hi hagi accés de la llengua catalana a la
televisió, sinó emprar els sistemes duals que s'han emprat a
altres comunitats autònomes per les mateixes televisions
privades i que els mateixos consumidors de televisió tenguin
accés a un sistema o a un altre de llengua per a les mateixes
produccions, les produccions que lògicament donen peu a poder
emprar sistemes duals, açò és la idea d'aquesta proposició no de
llei, no la de desconnexió per a programacions diferents de
caràcter d'Illes Balears en llengua nostra, aquesta és la intenció
de la proposició.

I, agafant un poc la intervenció del Grup Nacionalista, i
ja per entrar en la succinta explicació que ha fet el Grup
Popular, que la setmana que ve ens presenta una proposició
no de llei al plenari, referent a les televisions catalanes, que
també té relació amb l'accés a la llengua, a la llengua
catalana a les Illes Balears, creim que compartim aquesta
preocupació perquè la llengua sigui present als mitjans de
comunicació, de la mateixa manera que la Generalitat
catalana ha fet una llei, una llei per al desenvolupament de
la llei estatal de les telecomunicacions per cable, en la
demarcació catalana, on diu en aquesta llei la necessitat de
programar en llengua catalana durant un període determinat,
com a obligació; la nostra comunitat també té per llei, per
la Llei de telecomunicacions per cable, que és una cosa
diferent a aquesta, la possibilitat de crear aquest reglament
propi per a les Illes Balears, en tost d'açò fa més d'un any
que té aquesta possibilitat, l'únic que ha fet és aprovar
demarcacions i fer un concurs per a una demarcació
concreta, però sense entrar a aprofundir en les oportunitats
que li dóna la llei per defensar la llengua catalana en els
mitjans de comunicació a les nostres illes.

Dic açò perquè és important saber fins a quin punt es
compromet el Govern a l'hora de fer servir les lleis que li
donen poder per defensar la nostra llengua. Aquesta
proposició sobre el desenvolupament de la Llei de
telecomunicacions per cable, la tenim preparada, i Esquerra
Unida la presentarà, diferent a aquesta, dins un marc més
ample de desenvolupament de les comunicacions a les Illes
Balears, però aquesta era en particular perquè a més és una
proposició germana que hem fet grups polítics germans a
altres comunitats autònomes, i tenim la sort que a altres
comunitats autònomes el mateix grup que aquí li dóna no
suport, sí que li ha donat suport, són casualitats que de
vegades passen als parlaments. Bé, tenim aquesta qüestió.

Les televisions són de titularitat estatal, concedides
indirectament, la seva gestió, a empreses privades, i el
Govern té per obligació fer complir la Constitució, i en
compliment de la Constitució, el Govern pot obligar a
aquestes empreses privades al respecte a les llengües, a les
llengües oficials d'aquest estat, de l'Estat espanyol, açò es
diu complir la Constitució, i açò el Govern ho pot fer i ho
hauria de fer, i el Govern nostre, i aquest parlament, també
com a òrgan de control de govern i de participació de la
política que es fa a les Illes Balears, també té l'obligació de
fer complir la Constitució en els punts que, com aquest,
nosaltres hem de reclamar, fer-la complir en l'accés de la
nostra llengua als mitjans de comunicació de titularitat
estatal, però concedits administrativament a una empresa
privada per a la seva gestió. I açò és el que feim, perquè està
molt bé aprovar per unanimitat la Declaració internacional
dels drets lingüístics, està molt bé, i vostès se'n recordaran
que a la rèplica que vaig tenir, tal vegada vaig pujar un poc
el to a aquella rèplica després que el Grup Popular digués
que sí a l'adhesió a la Declaració internacional, però vaig
pujar de to perquè em semblava de vegades una hipocresia,
que entram a dir que sí a grans declaracions, però a la
política quotidiana i a fets quotidians com aquest, deim que
no, i no tenim cap vergonya de dir que no, i açò és el
problema. Per a tot hi ha excusa per dir que no, i en aquest
punt, que és senzill, que és només una reclamació,
reivindicar una cosa, dir que nosaltres, com a Parlament
balear, pensam açò, en aquest punt, seria molt fàcil dir que
sí. Una cosa és firmar declaracions i una altra cosa és
aprovar propostes concretes. I per açò sí que em sap greu la
posició del Grup Popular i crec que la posició del Grup
Socialista, tal vegada perquè jo no m'he sabut explicar prou
bé, no s'ha entès la proposició no de llei.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contrareplicar vol fer ús de
la paraula? Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, jo crec que el Sr. Portella ha aportat ara una informació
que a mi m'hagués agradat trobar escrita a la seva proposició,
perquè total seria afegir l'aspecte d'aquesta dualitat, per tant
estaríem temptats a canviar el sentit del vot, però crec que seria
millor redactar millor açò, perquè, miri, Sr. Portella, en aquest
moment el primer que hauríem d'aconseguir, en tot cas, és que
la mateixa televisió espanyola fos dual, en aquest moment
teòricament són duals aquelles pel•lícules que es poden veure
en versió original, però en aquesta comunitat, malgrat que
apareixi a la pantalla de la televisió aquell "dual", quan un, al
televisor de nova tecnologia que acaba d'adquirir per poder
accedir a aquest avantatge tecnològic, troba que no, que per
molt que pitgi el botonet, de dual, res. No així a la televisió
catalana i valenciana on sí es pot veure en dual, en dual en
anglès, naturalment, o en dual en francès, però no en dual a la
televisió espanyola. Per tant, aquí hi deu haver algun problema
de tipus tecnològic que en aquest moment fa que això que
deuen poder veure a altres indrets de l'Estat espanyol, aquí no
és possible.

Ara, que totes les televisions públiques i concedides
poguessin atendre els drets lingüístics de cada comunitat, que
un pogués sentir en la llengua que empra el primer programa,
la lletra A en la llengua de la cadena i en E en dual, nosaltres hi
estaríem d'acord, mentre això fos tecnològicament possible, i
crec que poder satisfer els drets lingüístics de qualsevol ciutadà
de l'Estat espanyol, fins i tot d'aquells que volguessin veure en
castellà la TV3 a Catalunya, que també tal vegada n'hi ha algun,
doncs si la tecnologia ho permet, per què no? Ara, creim que
això hauria d'estar escrit en aquesta proposició, per tant, vist
que tanmateix el nostre canvi de vot no suposarà que s'aprovi,
jo l'animanria a redactar un text més precís, més exacte i llavors
tendria el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Vol fer ús del torn de
contrarèplica? Té la paraula la Sra. Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Si el proposant no retira aquesta proposició no de llei, jo
l'únic que li vull dir és que que nosaltres a un moment
determinat donàssim suport a la Declaració dels drets
lingüístics, no vol dir no tenguem respecte per la llengua,
respecte per la llengua, tots, tant el Govern com el grup que
li dóna suport, però en aquest moment consideram que és el
Govern, i el Govern de l'estat espanyol una vegada que dóna
una concessió sí que valora els drets lingüístics. Per tant,
nosaltres continuam amb el vot que he dit abans i no donam
suport a aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ferrer. Debatuda aquesta proposició
no de llei, la passarem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sí, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 3; vots en contra, 9; abstencions, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada la
proposició no de llei 2087/97.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2114/97,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a la construcció dels instituts de Sineu, s'Arenal,
Marratxí i Ferreries.

I passam, seguidament, a debatre la segona proposició
no de llei, registrada amb el número 2114/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre la construcció
dels instituts de Sineu, s'Arenal, Marratxí i Ferreries. Per
defensar la proposició no de llei, té la paraula la diputada
Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Tots els grups parlamentaris aquí presents crec que
som conscients de la importància que té l'ensenyament
reglat dins o quant a l'evolució de la societat, la
investigació, la formació dels ciutadans i ciutadanes que
formaren part de la societat del nostre futur. Es fa necessari
que aquesta formació, educació o ensenyament, que
l'alumnat de secundària, primària i infantil rebi, sigui de
qualitat, però en aquesta passa és un factor molt important
tenir unes instal•lacions educatives, un centre educatiu que
permeti i possibiliti aquesta qualitat d'ensenyament. En
aquest sentit és la proposició no de llei que hem presentat el
Grup Nacionalista-PSM.
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Dir també que, per altra part, no hem de perdre de vista que
les instal•lacions educatives estan regulades per un decret de
mínims, d'instal•lacions de centres de secundària i que les
peticions que feim de creació i ampliació d'isntituts de
secundària es basen en aquest decret que determina els centres
tipus de secundària i els metres quadrats per alumnat.

Sabem que les zones de la Mancomunitat del Pla on
pertanyen la zonificació de Manacor, s'Arenal, Marratxí,
Ferreries, la zona d'Alaró i Consell, els centres educatius de
secundària que reben l'alumnat d'aquestes zones que he
esmentat abans, està saturat, cosa que fomenta, per tant,
l'absentisme dels escolars, també fomenta problemes de
disciplina, desencant del professorat i impossibilita poder
realitzar un seguiment del procés educatiu de l'alumnat, o sigui,
només en una paraula: fomenta i possibilita totes les variables
possibles per no garantir de cap de les maneres la qualitat de
l'ensenyament.

Ja fa tres anys que el Ministeri d'Educació i Cultura es va
comprometre o té prevista la construcció d'un institut
d'educació secundària al Pla de Mallorca, un altre a s'Arenal, un
més a Marratxí, un altre a Ferreries i també una ampliació a
Alaró, on rebrien els alumnes d'Alaró i Consell.

Respecte de l'institut de la Mancomunitat del Pla de
Mallorca, es va consensuar la seva ubicació a tots els
ajuntaments del Pla i es va decidir i aprovar per majoria que fos
el municipi de Sineu que rebés aquest institut. Quant al segon,
la massificació produïda a l'institut de Llucmajor fa urgent ja la
creació d'un institut a s'Arenal. Pel que fa a Marratxí, fins i tot
l'ajuntament es va comprometre a avançar l'aportació
econòmica per poder iniciar ja d'una manera urgent la
construcció d'aquest institut a Marratxí, amb càrrec als
pressuposts d'enguany, del 97. Per tant, en aquest sentit va la
demanda, els punt 1 i 2 de la nostra proposició no de llei, on,
s'hi m'ho permetés la presidenta afegiria una part al punt 1 que
és "iniciar amb urgència els tràmits per a la construcció dels
instituts de Sineu, s'Arenal, Marratxí, -afegiríem- Alaró i
Ferreries", si els portaveus dels diferents grups parlamentaris
estiguessin d'acord, "per tal de cobrir les necessitats existents
de places d'ensenyament de secundària i batxillerat".

El segon punt seria, "fins que no estigui construït l'institut
de s'Arenal, habilitar una secció d'educació secundària
obligatòria a aquest nucli", aquest punt no variaria, només que
el justifiquen que, mentre es construeixi l'institut definitiu,
almanco es desbloquejaria i no estaria tan saturat l'institut
actual de Llucmajor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En resposta o formulant la
posició del nostre grup a aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Nacionalista, la casualitat i també el debat
que s'ha produït a la societat ha fet que aquesta proposició
que presenta el Grup Nacionalista amb la que presentarà a
continuació el Grup d'Esquerra Unida referent a Eivissa
s'acompanyen una a l'altra i es relacionen en certa manera,
rallam d'instituts a l'illa de Mallorca, a Menorca i també a
Eivissa en proposicions diferents.

Jo he de dir que, com a Esquerra Unida, vaig estar
content que l'aprovació de la Logse comptés amb el suport
també d'Esquerra Unida al seu moment, perquè trobàvem
que era una passa important a la reforma del sistema
educatiu. No hi ha dubte que per a l'aplicació d'aquesta
reforma, per donar qualitat, contingut i diversitat al sistema
educatiu, l'atenció a la diversitat, que es diu, al sistema
educatiu, era important el finançament suficient del que
albirava aquesta idea. I per allà on hem fallat aquests anys
ha estat pel finançament de les instal•lacions, equipaments,
infraestructures que són necessaris per fer possible
l'aplicació d'aquesta reforma, de la Logse. 

I aquesta proposició que es presenta, com la posterior,
van un poc en la mateixa relació. Estam en un període
enguany en què es discuteixen, es debaten les transferències
de les competències educatives a la Comunitat Autònoma,
la competència més important de totes les que han arribat en
aquests anys, i que suposarà un canvi qualitatiu i quantitatiu
del que és el Govern d'aquesta comunitat, del que és aquesta
comunitat autònoma. Coincideix aquesta negociació en un
any en què han davallat significativament els pressuposts
dedicats a educació, en què s'arrisca el caràcter públic de
l'educació a nivell de l'Estat, i dins aquest gran panorama hi
ha temes concrets com el que exposa el Grup Nacionalista
referit a Mallorca, amb el qual nosaltres estarem totalment
d'acord. 

Només una petita apreciació a la portaveu del Grup
Nacionalista que tal vegada per un problema de redacció, en
el cas de Ferreries no es tractaria de la construcció d'un nou
institut, sinó de l'ampliació de l'existent donada la seva
insuficiència de capacitat ja observable i constatada en
aquest moment. Feta aquesta correcció, supòs que no hi
haurà cap problema, el nostre grup li donarà suport.
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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:

Bé, per no preocupar al Grup Nacionalista amb la meva
intervenció, d'entrada diré que amb aquestes correccions que
fins i tot ha proposat el Sr. Portella, hi donarem suport. Ara, dit
això, primer, jo crec que avui ens trobam amb una d'aquelles
coses que un pensi que els designis de la providència són
inescrutables. I m'explicaré.

Veim una proposició no de llei que, com ha dit la
presidenta, va entrar dia 9 d'abril, va ser admesa per la Mesa
corresponent, després en veurem una que va entrar dia 11
d'abril, d'Esquerra Unida, i totes elles són un subconjunt de la
proposició no de llei que va presentar el Grup Socialista dia 4
d'abril i que es veurà properament en plenari, per tant és evident
que el tot inclou les parts, i per tant, per mor d'això li donarem
suport, naturalment.

És a dir, tot això que diu el Partit Nacionalista, pràcticament
tot és necessari, tot allò que diu, també Esquerra Unida és
necessari, i moltes coses més que són incloses a la proposició
no de llei que en una propera sessió veurem en plenari.

La portaveu del Grup Nacionalista ha introduït algunes
novetats, que jo crec que no li donaríem suport perquè crec que
no són adequades, ha parlat d'una actuació a Alaró, a Alaró no
ha estat mai prevista la construcció de cap centre d'educació
secundària, i jo voldria fer una reflexió sobre aquest tema i li
voldria fer també una correcció a la portaveu del PSM. Fa tres
anys, el Ministeri d'Educació era d'Educació i Ciència, ara és
Educació i Cultura, però fa tres anys encara tenia el nom
tradicional d'Educació i Ciència, no és que tengui jo res contra
la cultura, però tenc una certa inclinació sobre la ciència, bé,
quan un provoca una reforma educativa d'aquest calibre, quan
un transforma unitats que són d'educació, en principi, primària,
com era l'educació EGB, vol dir una educació generalista,
enormement comprensiva en educació secundària, crea una
dificultat afegida, que vol dir una gran diversificació de
l'educació, per tant molt més recursos, molt més professors
especialistes, i això, perquè pugui ser sostenible suposa centres
més grossos i, per tant, un cert allunyament del lloc de
residència. Així, l'educació infantil ha de ser al carrer on viu el
nin, l'educació primària ha de ser al poble on viu el nin,
l'educació secundària ha de ser a la zona on viu el nin, i la
Universitat convé que sigui a manco de mil quilòmetres d'allà
on viu la persona que va a la Universitat; això és així aquí a per
tot, per tant, aquí hi ha hagut un gran debat, jo crec que hi ha
zones d'aquest país, quan em referesc a aquest país, em referesc
a Espanya, on les zones rurals, enteses com a zones rurals
aquelles que queden aïllades a l'hivern, mal comunicades, a 80
quilòmetres de la zona poblada important, que això ha creat
problemes molts grossos, no és el cas de Mallorca on la
distància entre poble i poble és més o manco de 12 quilòmetres,
aproximadament, 12, 13 com a màxim. Per tant, és evident que
no tots els pobles poden tenir, amb el nombre d'alumnes que
dóna, un centre d'educació secundària, amb el criteri dels 12
quilòmetres, els tècnics del Ministeri d'Educació feren una
planificació i, com a annex a la Llei Orgànica, la Logse, és va
fer un annex de necessitat, annex de necessitats que és públic
i notori, tothom el coneix i que això suposa atendre les
necessitats educatives d'aquesta comunitat amb aquesta realitat,
que els al•lots no es desplacin més enllà d'uns 12 quilòmetres,
i jo crec que és una cosa bastant acceptable.

Per tant, aquí hi ha unes necessitats, són les que
fonamentalment ha dit la Sra. Bover, un institut a Sineu, que
no és ver que estigui compromès des de fa tres anys, en fa
moltíssims més, el problema és que per construir una cosa
fa falta un sòl, sòl que en principi és posat a disposició de
l'administració educativa per part dels ajuntaments, i sempre
hi ha problemes a l'hora d'obtenir un sòl suficient, amb la
qualificació suficient, és a dir, ha de ser un solar, un solar
que ha de tenir uns serveis, i, per tant, a Sineu on havia estat
previst amb molta anterioritat no es va poder construir, però
és una necessitat que es troba en cartera. Així també ho és
el de s'Arenal que en principi havia d'estar a Palma i llavors
es va passar a Llucmajor, així són els de Santa Eulàlia, de
Sant Joan, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Josep, i
d'altres ampliacions.

No és correcta l'afirmació de Ferreries -vaig acabant,
Sra. Presidenta-, no és correcta perquè Ferreries, per
voluntat del poble va pràcticament finançar en la seva
integritat, dic pràcticament perquè l'ajuda per part de
l'administractió educativa va ser un percentatge que no va
arribar al 30% del cost total i que, per tant, tenen ja un
centre, un centre magnífic que jo crec que pot donar cabuda
als batxillers en el moment en què doni alumnat suficient
per fer-los i es pugui analitzar quins són els desitjos
d'aquests alumnes.

Per tant, jo crec que si arribam a una transacció per
corregir alguna d'aquestes coses, donarem suport a la
proposta del Grup Nacionalista. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, la construcció dels centres esmentats a aquesta
proposició no de llei, estava planificada des de fa més de
tres anys, però l'administració anterior no la va afrontar dins
els terminis corresponents, ha hagut de ser l'administració
actual qui ha hagut de tornar a iniciar el procés, i en aquests
moments ja s'¡ha començat la negociació amb el Ministeri
d'Educació, per tal d'incloure la construcció d'aquests
centres a l'inventari d'inversions pendents per completar la
xarxa dels centres de secundària. Per tant, no podem
acceptar aquesta proposició no de llei atès que, tenint en
compte l'aplicació de la Logse fins l'ant 2000, la construcció
dels centres que s'esmenten s'inclourà en el procés de
negociació de les transferències amb el Ministeri d'Educació
com un dels temes prioritaris.
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Respecte del punt segon d'aquesta proposició no de llei,
tenim constància que la Direcció Provincial del Ministeri a
Balears, ja ha pres les mesures pertinents per tal que a l'inici del
proper curs hi hagi uns espais que permetin acollir correctament
els alumnes afectats, per tant tampoc no li donarem el nostre
suport. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Demanaria al Grup Parlamentari
Nacionalista si vol que suspenguem la sessió per si volen
incloure ...

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Però, de totes maneres, si no ens
dóna suport el grup majoritari, vol dir que la nostra proposició
no de llei, ni el punt 1 ni el 2, ni les esmenes que puguin aportar
els altres grups, aniran endavant. Per tant, no crec que faci falta
recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bover. Vol fer ús del torn de rèplica?
Té la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diu el portaveu d'Esquerra Unida,
i és ver, que quan anomenam l'institut secundari de Ferreries,
no és una construcció integral de tot l'edifici, sinó una
ampliació que doni cabuda a la demanda que hi ha actualment
a secundària, així se'ns ha fet saber al nostre grup. També, com
han comentat a Alaró, no és una construcció nova de tot
l'institut, sinó una reconversió dels centres educatius d'infantil
i primària, que possibiliti incloure l'alumnat del consell d'Alaró
de secundària.

També agrair el suport dels dos grups que estan d'acord amb
aquesta proposició no de llei, i lamentar que el Grup
Parlamentari Popular no ens doni suport a cap dels dos punts,
dient que vénen les competències educatives i, per tant després
ja s'estudiarà, ja es farà una valoració de quines infraestructures
s'han de fer o no, aquí, a les nostres illes, i respecte de la
número 2 dient que la problemàtica de Llucmajor a efectes de
demanar que es possibiliti habilitar uns locals per fer secundària
actualment, està resolt, pens que si és així ens haurien de donar
suport i no un vot negatiu, com ha dit el senyor portaveu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup
Parlamentari Popular, vol fer ús del torn de contrarèplica?
Té la paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyora portaveu del grup
proposant, vostè no és la culpable d'aquesta manca de
previsió que havia hagut de tenir l'administració anterior i,
per tant, no és a vostè a qui podem donar la culpa d'aquesta
manca de programació, aquesta manca de programació de
l'administració anterior, la corregim en la mesura de les
nostres possibilitats, el partit que actualment és al Govern,
i no dubti que ho corregirà de la millor manera, com així ho
fa en totes les seves actuacions.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí.  Per tant, acabat el debat,
passam a la votació de la proposició no de llei tal com ha
estat presentada.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, vots a favor, 7; vots en contra, 10;
abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada la
proposició no de llei 2114/97.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 2151/97,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa als instituts d'ensenyament secundari
a Eivissa.

I, per acabar passam al debat de la tercera i darrera
proposició no de llei, registrada amb el número 2151/97,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, sobre els instituts d'ensenyament secundari a
Eivissa. Per part del Grup proposant, té la paraula el diputat
Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb bon ànim, intentaré defensar
aquesta proposició no de llei, esperant que el Grup Popular la
tengui en una altra consideració que no l'anterior, perquè són
proposicions per animar el Govern balear, perquè el Govern
central li faci més cas, és com Indurain, que quan anava a
guanyar el Tour de França, que sabia que l'havia de guanyar,
però no li sabia greu que els aficionats l'aplaudissin i
l'animessin per arribar primer a la meta, i, amb aquesta
intenció, s'hauria de prendre el Grup Popular aquestes
proposicions perquè vénen en aquest sentit, ajudar a la feina
que tots junts hem de fer, encara que li sàpiga greu que algunes
coses les haguem de fer d'aquesta manera, conjuntament.

I abans d'entrar al punt concret de la proposició, que fa
referència a Eivissa, i després d'escoltar l'anterior intervenció
del Sr. Andreu Crespí, en la qüestió de les dates de presentació,
jo m'he trobat amb una proposició no de llei que han preparat
els nostres companys a Eivissa, i he trobat que he de defensar
en aquest parlament, aquesta proposició no de llei, jo li he de
dir que ens hem trobat amb una problemàtica tots els grups a la
vegada, i davant aquesta problemàtica tots els grups vam
reaccionar d'una forma o una altra, davant comissió o davant
plenari, li ho he de dir al Sr. Crespí, perquè se'n temi que
aquestes coses són així, des d'Esquerra Unida es va presentar
una proposició de llei al Congrés dels Diputats, dia 2 d'abril,
sobre aquesta mateixa, i el presentat dia 2 d'abril al Congrés
dels Diputats va venir més tard al Parlament de les Illes
Balears, però en aquella setmana els grups ens vam moure,
cadascun al seu àmbit i tots vam coincidir a presentar propostes
d'una forma o altra, i així li ho havia de dir, perquè és així com
ha passat.

La qüestió d'Eivissa és molt semblant a la de Mallorca, i en
part a la de Ferreries, instituts promesos que no s'han complert,
situació concreta de dificultat per aplicar els primers cursos
d'ESO als instituts i que s'han de donar als centres de primària,
com en els casos de vuit centres públics d'ensenyament a la
ciutat d'Eivissa, amb aules sobrecarregades d'assistència, i amb
una necessitat imperiosa de la construcció d'aquests tres
instituts que plantejam a la proposició no de llei que presentam
al Parlament. No reiteraré un debat que hem tengut fa cinc
minuts i, per tant, donaré per defensada aquesta proposta,
esperant que del Grup Popular tinguem, no ho crec, una major
receptivitat davant aquesta idea, de donar suport al Govern
espanyol perquè se'n temi que abans de transferir les
competències, ha de fer els instituts, els compromisos de
construcció dels instituts, que d'altra manera, ahir el conseller
ho va dir al plenari i, per tant, no va en contradicció amb les
idees que té el Govern d'aqeusta comunitat i no hi haurà cap
dificultat, entenem nosaltres per aprovar-se.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Grups que vulguin fixar la
seva posició? Pel Grup Nacionalista-PSM, té la paraula la
diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Portella, dir-li que no repetirem els mateixos
arguments que hem raonat a la defensa de l'anterior
proposició no de llei, demanant una millora
d'infraestructures que incideix, directament, per tant, en la
qualitat d'ensenyament, i dir-li que donarem suport a la
proposició no de llei que vostè ha defensat ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, al Sr. Portella no li discutiré paternitats d'una
proposició o una altra, estic disposat a la copaternitat, per
tant, no hi ha problema. I després m'agradaria recordar-li
una cançó de Charles Aznavour que deia: ces songes là, sont
des rêves sans espoir, és a dir, ja sap com votarà el Partit
Popular, per tant.

Bé, jo crec que es diu una cosa que, a força de dir-la un
creu que és veritat, la Llei Orgànica reguladora del sistema
educatiu, la Logse, al seu annex de necessitats preveu que
les construccions es prorroguin fins que acabi la implantació
de la Logse, és a  dir l'any 2002 exactament, que serà quan
els cicles formatius de grau superior estiguin acabats, per
tant, cada any, als pressuposts generals de l'estat apareixen
una sèrie de partides que permeten la construcció de nous
edificis, d'aquells que ja puguin estar prevists o d'aquells
que les noves necessitats, els moviments demogràfics o fins
i tot la nova formació professional requereixi. Per tant, no
és que hi hagi hagut promeses, promeses cap ni una, que
s'hagin incomplert, sinó que hi ha un calendari de
construccions.

Jo recordaré unes paraules d'un precisament no militant
del Grup Socialista, ni tan sols del Partit Socialista, que és
el Sr. Pedro Cantarero del Castillo, diputat a Corts pel Grup
Popular, a un document que va elaborar, un estudi que ell va
fer sobre les construccions escolars des de la República en
aquesta comunitat, que deia, cit de memòria, però podria dir
que és quasi textual, que aquests anys de govern socialista
s'havien caracteritzat per ser els de major inversió en
educació en aquesta comunitat autònoma, com que ve d'un
adversari polític, jo he d'admetre que és una declaració
veritable, no és una alabança, i, per tant, crec que no es pot
dir que en quinze anys de gestió en aquesta comunitat s'han
construït 37 instituts i centres d'educació secundària, mai al
llarg de tota la història d'aquest país no s'havia fet tant. És
una política de totxo, es poden criticar altres coses de la
gestió educativa, però totxos se n'han posat molts.
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Bé, i dit això, donam suport naturalment a aquest -i no ho
dic despectivament- subconjunt de la nostra proposició no de
llei, perquè són centres que estaven programats i planificats. En
aquests moments, existeixen en construcció centres de Son
Servera, Capdepera, Son Ferrer, Formentera i Andratx, que està
pràcticament acabat, centres que foren iniciats durant la darrera
etapa de govern socialista, des d'aquell moment no s'ha iniciat
cap construcció d'educació secundària, promesos, convenis,
converses, però reducció pressupostària en inversions. La
inversió prevista l'any electoral, es va reduir notablement no
fent inversions que ja estaven dins pressupost, per tant, jo crec
que s'ha d'anar molt alerta, perquè les xifres cantes, i el butlletí
de l'estat, també. En aquest moment no hi ha cap obra
començada d'ençà que el Govern de l'estat és presidit pel Sr.
José María Aznar. I aquelles obres que s'han fet a Eivissa, les
recordaré, l'institut de Santa Antoni, l'institut de Sant Jordi,
l'institut de Santa Eulàlia, l'institut de Formentera i l'institut de
Santa Maria que es va haver d'esbucar i no havia estat construït
per primera vegada per un govern socialista, sinó molt abans.
Per tant, falten coses i s'han d'anar fent, però s'han d'anar fent
posant primeres pedres, no dient que hi ha convenis, que hi ha
converses, quan al pressupost general de l'estat no hi figura
quantitat suficient ni necessària per fer aquestes construccions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una llàstima que no pugui jo
replicar el portaveu del Grup Socialista, cosa que m'agradaria
molt, però vostè em cridaria l'atenció. Tal vegada, llavors, en
pla personal podrem tenir una conversa amistosa, com totes les
que solem fer. Però, cenyint-nos al tema d'ara i d'avui, a aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida per tal de fer la construcció a Eivissa de tres
instituts, jo, en primer lloc, voldria agrair molt sincerament les
paraules que ha tengut el seu portaveu, el bon amic Portella,
pels aplaudiments que ha dirigit al Partit Popular, estic content
que també aquí, al Parlament de les Illes Balears, funcioni allò
de la pinça Esquerra Unida-PP, tots no serem prou mai per
defensar en aquest cas una parcel•la de la cultura com són els
instituts. 

El que passa, Sr. Portella, és que vostè o els seus amics
d'Eivissa, que vostè mateix ha dit que li havien fet arribar
aquesta proposició no de llei, van una miqueta després dels
esdeveniments, perquè la seva proposició no de llei porta
segell i data de 17 d'abril, i és una proposició molt
oportunista, perquè tant vostè com els seus companyes
d'Eivissa ja havien tengut coneixement d'una reunió que a
Eivissa havien tengut els responsables directes o indirectes
en matèria d'educació amb el subsecretari del Ministeri, el
Sr. Ignacio González i amb una de les directores generals,
Sra. Eugenia Hidalgo, per tal de fer realitat aquesta proposta
que vostè fa. I ja li puc dir per endavant que si vostè
l'hagués presentada quan nosaltres encara no havíem fet cap
gestió, l'haguéssim votat que sí, perquè haguéssim entès que
era una aportació i un suport important a una necessitat que
s'ha de dur endavant a Eivissa. És cert que a Eivissa
necessitam tres instituts, un al municipi de Vila, un altre al
municipi de Sant Joan i un altre al municipi de Sant Josep,
i li puc avançar que aquests tres instituts, vostè només diu
que es comencin al termini més breu possible, i jo li puc
avançar que aquest termini breu esperam que podrà ser
aquest any 97 mateix. Tots tres els pagarà íntegrament el
Ministeri, però un, el que es farà a Vila, el pagarà ja
directament el Ministeri d'Educació, i un dels altres dos el
finançarà el Govern balear i l'altre, el Consell Insular, com
a prova de l'interès que té el Govern d'aquesta comunitat per
tal que Eivissa i Formentera no es trobin en una situació
dolenta quant a l'educació secundària.

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta
proposició no de llei, no perquè no hi estiguem d'acord, sinó
perquè quan vostès l'han presentada, nosaltres ja feia molt
de temps que hi estàvem treballant i creim que no és just
que vostès es puguin aprofitar d'uns èxits que tan sols es
poden atorgar al Partit Popular i al Govern de la Comunitat
Autònoma al qual nosaltres donam suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un company més veterà que jo
en aquesta comissió té la teoria que el Partit Popular té dos
raonaments per refusar les proposicions no de llei dels altres
grups, un raonament és que no hi està d'acord, i un altre
raonament és que hi està d'acord. I amb aquest cercle, no hi
ha manera, perquè sempre hi ha una raó contundent per
refusar altres proposicions no de llei.



CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS /  Núm. 16 / 30 d'abril del 1997 277

He vist amb un poc de sorpresa que abans de completar les
negociacions de les competències educatives, el Govern balear
s'ha compromès a finançar la construcció d'un institut a Eivissa,
serà interessant a Ferreries, on es varen haver de pagar el seu
institut, saber què n'opinen, el municipi es va haver de pagar el
seu institut, serà interessant saber que el Govern balear, abans
de rebre les competències tindrà aquesta despesa, despesa que
no li pertoca, per pagar un institut a Eivissa que correspon al
Ministeri, al Govern central.

Ben igual que al segon cas que ha fet referència del Consell
Insular d'Eivissa. Perquè està bé que les competències es
negociïn com Déu mana, i que es negociïn a cada part el que li
correspon, i si una cosa correspon al Govern central, el que s'ha
de fer és reclamar al Govern central els seus compromisos i no,
des del Govern balear, fer que s'incompleixin compromisos
aportant la pròpia finançació que el sistema educatiu, a partir de
l'any 98, si el tenim en competència nostra, tindrà prou
necessitats econòmiques, mal armat, la veritat Sr. Joan, el que
he sentit fa una estoneta, i crec que haurien de reflexionar, tal
vegada, a un altre nivell.

Vostè ha dit que aquest termini més breu possible serà
enguany, tal vegada serà possible que a final d'any puguem
tornar a tractar aquesta qüestió dels instituts a Eivissa, a veure
si es compleix o no aquest termini més breu possible, perquè
serà interessant i seria interessant fer-ho en el marc de les
competències transferides o a la negociació de competències en
matèria educativa.

A mi em sap greu, no podrem aplaudir la darrera intervenció
del Grup Popular, haurà guanyat (...) a darrera hora, però
aquesta ha estat la carrera que hem fet avui capvespre-.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyor portaveu del Grup
d'Esquerra Unida, vostè, aquí, a la proposició no de llei ens
demanava en el termini més breu possible, jo ja li he dit que el
termini més breu possible serà el que vostè demana, que
nosaltres tenim la intenció que es comencin tots els tràmits
administratius necessaris per portar endavant aquests tres
instituts, supòs que vostè i algun membre més que hi ha en
aquests moments en aquesta sala, saben molt bé que fer un
institut no és qüestió que hi hagi la possibilitat de començar-lo
avui per demà, es necessiten uns tràmits llargs, primer els
ajuntaments han d'oferir el terreny, un terreny en condicions,
amb clavegueram, amb llum, amb aigua, després hi ha d'haver
els projectes, la revisió dels projectes i tota una sèrie de
clàusules administratives que s'han de complir, i cregui'm vostè
que ningú no té més interès que nosaltres, el Partit Popular en
general, de les Balears, i el d'Eivissa en concret, perquè aquests
tres instituts es puguin dur endavant. Per tant, pel compte que
ens porta, ja procurarem que quan vostè, d'aquí quatre o cinc
mesos torni a demanar responsabilitats referents a aquest tema
que tractam ara, li puguem contestar amb les paraules que el
que vostè proposava avui ja és una realitat.

I també dir-li que vostè, al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera no té cap company que pugui defensar les seves
idees, però sí que altres partits, per entendre'ns dins
l'esquerra, ells eren els primers que demanaven això que el
Consell ha atorgat amb molt de gust, i que ha fet possible
que el Govern balear també s'adherís a aquesta preocupació
que hi ha a Eivissa, no és que el Govern i el Consell paguin
els instituts, es fa el finançament dels instituts que, com
vostès saben, és una qüestió econòmica bastant diferent.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. I acabat el debat, passam a la votació
del text de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

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, rebutjada la
proposició no de llei 2151/97.

Senyores diputades, senyors diputats, una vegada esgotat
l'ordre del dia d'avui, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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