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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats, començarem la sessió
de la Comissió de Cultura, Educació i Esports d'avui.
Demanaria en primer lloc si hi ha substitucions.

No n'hi ha. 

I.1 i I.2) Preguntes RGE núms. 2430/97 i 2431/97, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatives
a decisions i reunions de la Comissió Interdepartamental de
Joventut durant la present legislatura.

Seguidament, vull comunicar als membres de la Comissió
que les preguntes 2430/97 i 2431/97, del Sr. Portella i Coll,
referides ambdues a la Comissió Interdepartamental de
Joventut, previstes com a preguntes 1 i 2 de l'ordre del dia
d'avui, han estat contestades pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'escrit 5363/97, i han
estat trameses al Sr. Portella i Coll per al seu coneixement. En
conseqüència, queden retirades de l'ordre del dia.

I.3) Pregunta RGE núm. 2890/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a subvencions del
Govern balear a l'escola de música de Ciutadella.

Començarem per la tercera pregunta prevista, que és la
2890/97, del Sr. Portella i Coll sobre subvencions del
Govern balear a l'escola de música de Ciutadella. Per
formular la pregunta, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports i diputades i diputats. Aquesta
primavera, el mes de març, es va tenir coneixement que
l'Ajuntament de Ciutadella i l'Escola de Música de
Ciutadella tenien ja un esborrany de conveni amb el
conservatori del Liceu, el Conservatori de Música del Liceu,
per una sèrie de serveis directes, el Conservatori de Música
del Liceu és l'escola de Ciutadella, professors que
vinguessin a Ciutadella a impartir classes, tècnics, recursos,
també, per a l'Escola de Música. I va sortir a la premsa una
informació, i aquest ha estat el motiu de la pregunta, una
informació del mateix ajuntament o de font municipal en la
qual es deia que el Govern balear havia amenaçat -les
paraules són les que s'empraven a la premsa, jo no les
interpret, només traduesc-, havia amenaçat l'Ajuntament de
Ciutadella a retirar la subvenció en el cas de la signatura
d'aquest conveni amb el Conservatori de Música del Liceu
de Barcelona. Ens va preocupar i nosaltres feim aquesta
pregunta per saber què hi ha darrera aquesta notícia i com
es va produir aquesta relació.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots, bones tardes,
Sr. Portella. No, nosaltres no hem retirat en cap moment la
subvenció a l'Escola de Música de Ciutadella, de fet l'any 1996,
aquesta subvenció, aquesta ajuda va ser de 895.358 pessetes,
enguany ha pujat una mica i ha estat de 907.900 pessetes.
Efectivament, tal vegada hi va haver, en relació a les notícies
que puguin haver aparegut en premsa aquesta preocupació, i jo
al marge que no hem retirat ni retirarem la subvenció a l'Escola,
com queda palès del fet que enguany sí que hi ha hagut
subvenció i fins i tot ha estat una mica superior, sí que
m'agradaria dir que la conselleria sí que va posar en
coneixement del Ministeri d'Educació el fet que el Conservatori
Superior del Liceu estigués amb aquests contactes,
negociacions, no només amb l'Escola de Música de Ciutadella,
també amb qualque escola d'Eivissa, per notificar-los que això,
o per demanar-los criteri, perquè nosaltres enteníem que,
d'acord amb la legalitat vigent, només és competent per establir
aquests convenis a cada territori qui és titular d'un conservatori
de música, això és el que ens varen respondre des del ministeri.
Efectivament, si s'ha de fer algun tipus de conveni, hem de ser
nosaltres, com a titulars del conservatori, i no el Liceu en cap
cas, ni cap altre conservatori qui els faci, però sí m'agrada que
quedi clar que nosaltres ni hem retirat ni retirarem en cap cas la
subvenció a l'Escola de Música de Ciutadella.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La resposta que ens ha donat té
dues parts. Comprenc que vostè no era conseller d'Educació,
Cultura i Esports en aquell moment, s'ha trobat amb la
qüestió a posteriori quan ha entrar a la conselleria. Vostè diu
que no s'ha retirat la subvenció i la prova d'açò és que la
subvenció enguany s'ha concedit i fins i tot superior a l'any
passat, però és que l'Ajuntament de Ciutadella no ha signat
el conveni amb el Liceu, amb el Conservatori del Liceu, i
jo, l'esborrany d'aquest conveni l'havia vist, l'he vist,
existeix aquest conveni, o sigui que ens confirma que com
que l'Ajuntament de Ciutadella no va signar el conveni amb
el Liceu es va poder atorgar aquesta subvenció. També li
confirmarien els mateixos regidors de Ciutadella o personal
de l'Ajuntament de Ciutadella que es va donar aquesta
polèmica un poc forta. També li ho pot confirmar el
BOCAIB quan, no sé si és una ordre o un decret, perquè ara
li parl un poc de memòria, quan parla de les subvencions a
la xarxa d'escoles de música municipals, parla molt
clarament del paper que té el Conservatori de Música de les
Illes Balears i condiciona les subvencions al paper del
Conservatori de Música de Balears, fins i tot podem posar
per exemple les subvencions que ha rebut l'Escola de
Música d'Eivissa a partir de la firma del seu conveni amb el
Liceu de Barcelona i el que ha passat a partir d'aquell
conveni, no? 

Veim que existeix aquesta preocupació, però a mi
m'agradaria, encara que fos pregunta o opinió, que
comprenguéssim que quan una escola de música com la de
Ciutadella o la d'Eivissa es preocupa per accedir a conveniar
una col•laboració amb el Conservatori de Música del Liceu,
no ha fa perquè no té ganes de col•laborar i treballar amb el
Conservatori de les Illes Balears, ho fa perquè el
Conservatori de les Illes Balears no ofereix els serveis de
personal, de professors que necessiten aquests músics, ja els
més avançats, en una sèrie de disciplines, i davant aquesta
absència de professorat, instruments, disciplines, no tenen
cap més remei que recórrer. Vostè sap, com ho sé jo, que
molts d'alumnes sobretot en cursos superiors, s'han de
desplaçar cada setmana o cada mes o cada quinze dies a
Barcelona, al Conservatori de Música del Liceu o del Bruc,
que és municipal, o d'altres, perquè aquí no poden seguir els
seus estudis. Açò és un dèficit del nostre conservatori, i clar
si el nostre conservatori té un dèficit i no s'arregla, per una
banda, però per altra banda s'impedeix que es puguin
conveniar accions amb altres conservatoris que poden oferir
i que fa molts d'anys que col•laboren amb les escoles de
música i amb els músics de Menorca, no sé a Eivissa o a
Mallorca, però el Liceu mateix és una entitat que tota la
vida ha col•laborat, sempre hi ha hagut relacions, molt
d'abans que hi hagués l'autonomia, molt abans, que açò si
s'arregla ni es deixa que s'arregli per una altra banda, i açò
és el problema amb què ens trobam. Jo crec que serà en el
futur important fer una interpel•lació al Govern sobre
ensenyament musical, açò és una pregunta només, però bé
és un cas concret que dóna peu a parlar d'aquestes coses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l'Hble.
Conseller de Cultura.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Sí, Sr. Portella. Efectivament, aquí hi ha un problema
d'irregularitat quant que el Conservatori Superior del Liceu no
és competent per negociar ni establir convenis dins el territori
de la nostra comunitat, ni el Conservatori del Liceu ni cap
conservatori que no sigui el Conservatori de les Illes Balears,
i dit això, i per això nosaltres vàrem intercedir per evitar
aquests convenis, i per això també, en absolut, i crec que queda
clar, que deslligam les ajudes d'aquesta possible problemàtica,
jo sí que crec i estic d'acord amb vostè, qualsevol persona ha
d'estar d'acord que efectivament nosaltres hem de fer, des de la
Comunitat Autònoma, alguna cosa més, no només per a aquest
buit que es pot intentar omplir a través d'un conservatori d'una
altra Comunitat Autònoma, jo crec que això no té importància,
crec que l'important és que estudis musicals han de tenir una
estructura més racional que la que tenen avui en dia.

Ens trobarem, fins d'aquí a pocs mesos, amb el problema
que nosaltres interveníem en una part de la competència, en la
part de conservatoris mitjans i superiors. Ara, a través de la
competència d'educació, també hi podrem fer una incidència
clara, amb el conjunt de tot l'ensenyament musical que era un
poc el que vostè apuntava, i té tota la raó, com va fer
Catalunya, Catalunya té un sistema racional d'ensenyaments
musicals que no només integra els conservatoris, també integra
les escoles municipals de Música i també tota la xarxa de
centres escolars i instituts. Jo crec que efectivament sí que s'ha
de dissenyar un pla racional en aquest sentit, un pla que doni
sortida a la demanda d'ensenyament musical que hi ha a la
nostra comunitat que sí que és cert que és especialment intens
sobretot a Ciutadella, també per exemple a Manacor, però
especialment a Ciutadella, amb això sí que té tota la raó vostè,
i sí que crec que ara combinant la competència que teníem fins
ara amb la competència d'Educació, podrem donar una sortida
que ens eviti aquests problemes que jo comprenc, des de
l'òptica de l'ajuntament, que sí que s'hagi cercat una alternativa
que nosaltres entenem que no és ajustada a dret i que no podem
consentir, però no ens podem quedar aquí, hem de fer un pla
racional per donar sortida a la demanda d'ensenyaments
musicals que afortunadament és elevada en aquesta comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4, I.5 i I.6) Preguntes RGE núms. 4517/97, 4518/97 i
4519/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relatives a participació de la comunitat educativa de les
Illes Balears en l'elaboració dels plans i projectes del
Govern balear per a la millora de la qualitat de
l'ensenyança, al pla del Govern central per a la millora de
la qualitat de l'ensenyança i a la dotació econòmica que
proposa el Govern balear en les negociacions per al traspàs
de les competències educatives a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, respectivament.

Passam a la quarta pregunta, registrada amb el número
4517/97, del Sr. Portella i Coll, sobre participació de la
comunitat educativa de les Illes Balears en l'elaboració dels
plans i projectes del Govern balear per a la millora de la
qualitat de l'ensenyança a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Per formular la pregunta, té la paraula el
diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que les preguntes
4517, 4518 i 4519 són tres preguntes independents, però són
totes una mateixa pregunta, jo no sé si és possible agrupar-
les totes en conjunt, per a mi no hi ha problema, així les
debatem totes en conjunt, perquè és la mateixa qüestió, com
que el Reglament ens obliga a presentar preguntes concretes
i escarides ho hem de fer d'aquesta manera, quan un tema
podria ser objecte d'una sola pregunta.

Les preguntes formulades a principi del mes de
setembre, quan el Govern va anunciar formalment i amb
tota solemnitat la impossibilitat d'assumir les competències
educatives per falta d'acord en la qüestió de la dotació
econòmica, es van fer en aquell moment, vàrem ser els
primers sorpresos amb aquelles notícies, vam quedar molt
sorpresos d'aquelles notícies, i nosaltres vam dir que si bé
enteníem la necessitat de comptar amb les competències el
més immediatament possible, també era raonable que el
Govern defensàs una dotació econòmica el màxim positiva
possible. Per tant, aquesta era un poc l'opinió que tenia
Esquerra Unida en aquells moments, a principi de setembre.

I com que som innocents després vàrem veure o vàrem
interpretar que tot formava part d'un guió de realisme
absurd, tipus Dario Fo, aprofitant que ha estat premiat
recentment, una representació d'una discrepància entre
Govern central i Govern balear, per salvar la
representativitat d'aquesta discrepància i un resultat òptim
per al Govern balear. Aquesta qüestió, des de la presentació
d'aquestes preguntes, s'han pres altres decisions, més
decisions, s'han fet altres declaracions que deixen sense
efecte completament l'exposició de motius que acompanya
aquestes preguntes, però com que no deixen sense efecte les
preguntes, mantenim les preguntes per fer un poc de debat
i deixam de banda l'exposició de motius.
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Aquest debat ja s'ha vist sectorialment al debat de
l'autonomia de la setmana passada, en diverses opinions, fins i
tot vàrem poder sentir una dissertació filosòfica del Molt Hble.
President Jaume Matas, sobre la cultura de l'esforç i la
desmotivació dels mestres, vàrem veure preguntes ahir, al
plenari, formulades en un sentit paregut, la setmana que ve, a
plenari, hi ha fins i tot tres interpel•lacions sobre aquest tema,
i nosaltres preguntam tres preguntes senzilles a una comissió.
El tema de l'educació, de les competències educatives serà
permanent a partir d'ara i fins a l'any 99, açò ho sap el conseller,
ho saben tots els diputats, perquè és la gran competència, i és
normal que hi hagi preocupació i que es vagi fent el seguiment
i sobretot en aquest procés de consolidació.

Per altra part, i és una cosa que apareix avui a la premsa i sí
que m'ha fet preocupar, avui a la premsa apareix que com que
Balears és l'única comunitat autònoma que té les competències,
aclarir ja el tema de competències educatives amb el Govern
central, i les altres no el tenen aclarit ni es preveu que
s'aclareixi, el Govern balear es plantejar ajornar el traspàs del
30% de l'IRPF fins més envant perquè sigui un traspàs a totes
les comunitats autònomes, aquestes que encara esperen el
traspàs d'Educació. Clar, açò és una preocupació perquè una de
les forces del Govern balear era que d'aquesta manera també
obteníem el 30%, no ve al cas, però sí que li he d'expressar la
meva preocupació si açò es confirma aquests dies.

La primera pregunta, la 4517, en tot el procés de traspàs de
competències s'ha parlat d'elaboració de plans i projectes per a
la millora de la qualitat d'ensenyança, és una reiteració d'unes
declaracions del mateix conseller o del president, i si tenim en
compte que d'aquí a tres mesos tendrem aquesta responsabilitat
a les nostres mans, si tenim en compte que el model
d'ensenyament ha de comptar amb la participació de la
comunitat educativa, si tenim en compte que hi ha un projecte
de llei de consells escolars presentat i que sembla que no és
prioritari, jo no tenc més informació, tal vegada és prioritari i
em desdic, no tenc més informació, sembla que no és prioritari
en la tramitació parlamentària, cosa que no afecta el Govern
sinó a nosaltres, també com a grups parlamentaris, hem de
demanar quines mesures s'han pres, s'han procurat per tenir la
participació de la comunitat educativa en tot aquest procés
d'ara, d'ara mateix, o quin es podrà tenir en l'elaboració de plans
o projectes de cara al futur. És cert, és cert que hi va haver una
reunió a principis de juliol, sindicats d'ensenyament, amb les
federacions de pares i mares d'alumnes, però nosaltres hem
tengut l'interès de comunicar-nos amb aquestes persones que
varen assistir a la reunió i va ser una reunió, pel que ens diuen,
merament informativa, no va ser una informació de contrast de
parers, sinó informativa, el Govern va informar de com anaven
les negociacions, i això va ser la reunió.

L'altra pregunta, la 4518, la segona pregunta, en aquells
dies de divorci entre el Govern central i el Govern balear,
divorci estil Las Vegas, ara que tenim el tema del casino de
joc damunt la taula, el conseller de Cultura va declarar, si
els mitjans de comunicació ho han recollit bé i no hem vist
rectificacions, la defensa d'una major dotació perquè era
necessària, perquè el Govern tenia -ho vaig escriure en
castellà- "un plan ambicioso para mejorar esta calidad.
Nosaltres vam entendre que hi havia fet un plan ambicioso,
si està fet, la pregunta és clara, quina participació ha tengut
la comunitat educativa en aquest plan ambicioso ja fet, ho
haguéssim pogut fer amb una sol•licitud de documentació
a partir de l'article 14 del Reglament, demanar el pla
ambiciós, demanar-lo, ja el tendríem, però si no està fet que
ens ho diguin i quines previsions hi ha de confecció
d'aquests plans, què és aquest pla, quin contingut té, quina
organització territorial abasta, quines especificitats abasta,
com s'organitza el sistema educatiu.

I l'última de les tres preguntes, les feim totes juntes,
l'última és la més innocent de les tres, com vostè pot llegir,
no? Quan crèiem que el Govern balear s'havia plantat
davant el Govern central en la qüestió del finançament, ens
ho crèiem de ver, jo li he de confessar que ens ho crèiem de
ver,  quan deia que els 33 milions oferts no són suficients,
miri que fins i tot tenim una pregunta al Congrés de
Diputats dirigida a la ministra d'Educació, per veure si els
35.000 milions és realment la quantitat oferta pel ministeri
en aquestes negociacions, supòs que obtindrem resposta
aviat, quan passava açò, enlloc no sortia la quantitat que el
Govern balear plantejava com a alternativa en aquesta dels
35 milions, jo no ho he vist escrit enlloc, ni jo ni crec que
ningú, i voldria saber si el Govern es plantejava la
desigualtat en el finançament de l'educació en aquests
darrers deu anys entre les comunitats que van rebre
educació fa temps, comunitats de l'article 151 i les nostres,
del 143, que hi ha hagut en aquests deu anys un procés de
desigualtat molt grossa, si el Govern havia comptat el que
costaria l'aplicació de la Logse a Balears i si el Govern
havia (...) poder reparar la diferència, negativa per a
nosaltres, en mitjana de cost per alumne, mitjana estatal,
mitjana a les Illes Balears. Tres elements que podien donar
peu a fer una xifra exacta, i a nosaltres, clar, ens agradaria
saber aquesta xifra exacta, perquè si el Govern ens diu que
la xifra exacta són 38.500 milions més el tema de
normalització lingüística que sembla que no està del tot
tancat, sabrem quina era la posició del Govern amb les
negociacions, i ens agradaria saber, com vam saber, gairebé
dia a dia, hora a hora, quina era la posició del Govern en el
tema d'universitats, que sabíem cada dia quina era la posició
del Govern amb doblers, amb dotacions, no ho hem sabut en
aquest cas i és una pregunta molt concreta, perquè després,
segons la resposta, ja analitzaríem quina era l'actitud del
Govern davant aquesta qüestió.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Entenem que vostè ha formulat
les preguntes agrupades, la 4517, 4518 i 4519/97, i si al Sr.
Conseller de Cultura li sembla bé, també les pot contestar de
forma conjunta. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo començaré, si li pareix, a la
vegada pel principi i pel final. Vostè ha dit que la negociació
era part d'un guió, jo crec que això dit d'aquesta manera és
inexacte, el que sí era important, i crec que ha estat un encert en
aquest tema, era, és, que el Govern central ves com hi ha hagut
una posició ferma per part del Govern balear en el sentit que
nosaltres demanàvem unes quantitats que són les que al final
hem assolit i que tenien dues vessants, una el cost de l'educació
més que incloïa naturalment el cost de desenvolupament de les
exigències del sistema educatiu segons la Logse, i també que
s'atengués l'especificitat més important que tenia aquesta
comunitat autònoma, que era la de tenir una llengua pròpia i,
per tant, el sistema educatiu seria un sistema més car, malgrat
ja s'hagi fet feina en els darrers anys per establir una educació
bilingüe, efectivament en condicions, nosaltres necessitàvem
una quantitat addicional. I, per tant, això és el que hem
aconseguit.

Ara, del tema del cost ja en vàrem parlar ahir al ple, n'hem
parlat molt, a mi m'agrada que vostè aquí tregui una sèrie de
temes més que no tenen a veure, sí indirectament, però no
directament amb el cost, perquè em fa la impressió que el que
s'espera de tots nosaltres és que parlem de ver d'educació i no
que entrem en polèmica en tema de costs, però el que sí
m'agradaria dir-li és que, primer, nosaltres hem aconseguit el
que volíem, estam satisfets amb la xifra que hem aconseguit,
ara bé, les negociacions amb l'Estat parteixen d'una base, i la
base és el cost efectiu actualitzat del darrer pressupost tancat.
Vostè m'ha dit, jo no sé quin és el darrer pressupost tancat, li
hem demanat a la ministra, el darrer pressupost tancat són
34.270 i busques de milions de pessetes. Nosaltres, damunt
aquesta xifra, plantejam, com ho plantejàvem a la universitat,
quines són les necessitats que tendrem en el futur, necessitats
econòmiques, no d'altre tipus, econòmiques derivades de la
creació d'una estructura tant de centres com de professorat i de
personal administratiu per atendre les exigències d'una llei
orgànica, la Logse, que és desenvolupament de la Constitució
i, per tant, des d'aquí no podem plantejar si el sistema ens
agrada o no, ho podem plantejar, naturalment, com a diàleg
nostre o com a diàleg extraparlamentari, però la llei és la que
tenim, i jo crec que amb això hem de jugar.

Per tant, jo crec que la xifra de negociació és bona, crec
que la xifra, partint del cost efectiu que teníem i amb el que
nosaltres demanàvem per complementar unes exigències és
adequat, si vostè em diu, escolti, hi ha estudis, com per
exemple un estudi bastant complet, vostè ho coneixerà del
sindicat STEI, dient, jo pens que a Balears les xifres són
aquestes, perquè és la situació ideal de l'ensenyament a
Balears i perquè, a més, hi ha una mancança, un dèficit
històric en matèria de finançament de l'ensenyament de
Balears. El primer argument és molt adequat, però xoca amb
una metodologia de transferències, nosaltres no negociam
mai situacions ideals, hem de fer tot el que puguem, com
vàrem fer amb la universitat i com hem fet ara per apropar-
nos el màxim possible a la situació ideal, ara si nosaltres
feim plantejaments com el que suggeria l'estudi de l'STEI,
naturalment la resposta de l'Estat hagués estat, idò torni per
on ha vengut, aquesta transferència no es pot produir, i per
a nosaltres, que creim que -repetesc- hem aconseguit una
bona negociació, era molt important tenir la competència,
sobretot a una comunitat com aquesta amb una sèrie de
característiques, sobretot la llengua pròpia i també la
insularitat que demanaven correcció. Per tant, jo crec que hi
ha satisfacció en aquest tema.

Li he dit, per una banda, el tema de l'estudi de l'STEI,
que a mi em sembla, ja li dic, correcte, però fora de la
negociació, fora de la metodologia adequada, i em sembla
molt bé com a proposta d'un sindicat, però aquests
plantejaments no ens conduïen a res, i crec que nosaltres
hem d'anar cap a plantejament que ens condueixin a alguna
cosa.

També ha manifestat vostè la seva preocupació, que jo
he vist avui matí, a qualque mitjà de comunicació, sobre la
cessió del 30% de l'IRPF, jo crec que aquesta cessió, fruit
d'un pacte de política fiscal i financera, s'ha plasmat en llei,
en llei del Congrés dels Diputats, i, per tant, la cessió de la
competència d'educació duia també, la cessió, a l'increment
del tram cedit de l'IRPF i, per tant, jo no m'ho plantej, n'hi
ha un que surt a un diari, no sé ni d'on ha sortit la notícia,
naturalment com que no som un despreocupat li he demanat
avui matí al conseller d'Economia i m'ha dit, "ni sé de què
em parles", l'acord del Consell de política fiscal i financera,
la llei pertinent, que no és de pressupost ni
d'acompanyamentr, una de les lleis que s'¡aproven a la
vegada que els pressuposts de l'Estat, va aprovar aquesta
llei, i mentre aquesta llei sigui així, i jo no tengui cap notícia
que s'hagi de canviar, nosaltres rebrem el tram restant de
l'IRPF en la competència d'educació, a més de la taxa del
joc i a més d'una part de participació amb els ingressos de
l'Estat.

També em parla vostè d'un tema rellevant abans d'entrar
al tema dels plans educatius del Govern, que és el projecte
de llei de consells escolars, jo el que li puc dir és que per a
aquest conseller sí que és una llei prioritària la Llei de
consells escolars, el que no puc fer és incidir ni directament
ni indirecta sobre els treballs parlamentaris, però per a mi és
un projecte de llei molt important i m'agradaria que
s'aprovàs com més aviat millor, i li diré més, si dels quatre
projectes de llei que han sortit de la Conselleria d'Educació,
em diguessin, "quin s'estima més que s'aprovi primer", diria
que aquest, sé que segurament s'aprovarà abans, si aquest
parlament ho vol, la llei d'I+D, però, en fi, per a mi sí que és
prioritari, és el projecte més important que tenim en el
Parlament, però bé, ara la feina és del Parlament.
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Reunions amb sindicats, APAS, etc., efectivament el mes de
juny o juliol, no record exactament la data, es va convocar els
sindicats, APAS, altres interlocutors del món educatiu, per
informar-los de com anava el procés de transferències, els
esdeveniments, estiu enmig, han anat més ràpids del que
esperàvem, i jo sí que vaig convocar, pocs dies després de
l'acord amb què havíem arribat amb el ministeri, tant als
sindicats com a les associacions de pares, per donar-los compte
del que havíem negociat, de com havíem negociat i de quins
eren els resultats, és a dir, hi ha hagut una segona reunió
després d'aquesta primera que vàrem tenir.

I quant al pla que vostè diu, que li agradaria veure i saber
qui tendrà participació en aquest pla, aquest pla, que jo crec
que, d'augment de la qualitat, que nosaltres hem anomenat, hi
ha hagut qualque grup polític a qui no li ha agradat el nom, a mi
m'és igual, el nom no té més importància, el model educatiu de
les Illes Balears, que és el que ha d'augmentar la qualitat, ha de
dur l'educació cap on tots nosaltres volem, jo vaig demanar
comparèixer a aquest parlament, crec que la compareixença es
produirà, com a molt tard, d'aquí a quinze dies, i m'agradaria si
no hi té inconvenient, presentar aquest pla en aquell moment,
és un pla que jo crec que té la virtualitat, que ha estat elaborat
per tècnics en el món educatiu, naturalment havent rebut les
directrius polítiques, especialment jo pensava que s'hi havia
d'anar, vostè diu, quina és la participació de la comunitat
educatiu en tot això, jo crec que la nostra obligació com a
govern era presentar aquest model, aquest pla, si li vol dir pla,
i el presentaré, el presentaré jo al Parlament, i naturalment, a
partir d'aquell dia, durant el termini que marquem, fins a final
d'any, el temps que creguem prudencial, aquest model estarà
obert, no només a les suggerències i a les esmenes de la
comunitat educativa, dels pares dels sindicats, etc., també és
molt important, perquè crec que aquesta, com diu vostè, és la
competència més important que tendrem, estarà obert,
naturalment als grups polítics, perquè presentin, no sé si
tècnicament es poden dir esmenes, les suggerències i opinions
que ells vulguin aportar a aquest model, a aquest pla, no és la
meva intenció comparèixer al Ple del Parlament i dir "això és
el que jo crec que...". Em pareix que és massa important el tema
de l'educació.. Jo crec que el que de fer és presentar la idea que
en té el Govern, ja dic, amb un suport tècnic, perquè tècnica ha
estat la seva elaboració, i a partir d'aquell moment donar el
termini que vulguem fixar per estudiar i acceptar suggeriments
perquè tan de bo que aquest pla fos fruit del màxim consens
possible, no només del món educatiu, i sindical educatiu, també
de tot el món polític.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com que açò no
és una interpel•lació, lògicament, només faré just uns breus
comentaris a les respostes, ni molt manco per entrar a
debatre en profunditat. Quan ens referíem a un guió,
lògicament ens referíem a una interpretació subjectiva del
que ens ha semblat tot el mes setembre el que passava amb
el tema de competències educatives, que és la impressió no
només nostra, és una impressió bastant generalitzada. Per la
seva resposta entenc que els 38.500 milions és una xifra que
possiblement el Govern és la que troba correcta per assumir
les competències educatives, assumir el dèficit històric,
assumir els dèficits amb les comunitats autònomes de
l'article 151 durant aquests darrers anys, i assumir
l'aplicació de la LOGSE. He d'entendre açò, i a partir d'aquí
opinarem. Lògicament nosaltres podem opinar una cosa
diferent, perquè podem opinar també que al cost real
després se li afegeix el 6% que s'ha afegit en general a tota
l'educació, i més o manco donen aquests nombres. Jo sí que
li volia fer una comparança només breu: La comunitat
universitària, la universitat que té més força, si volem, per
la seva pròpia llei de reforma universitària, sí que va incidir
en la negociació en les competències universitàries, establí
allò que per a la comunitat universitària era una qüestió
justa. 

L'educativa no ha tingut aquest paper, potser pel tema
del consell escolar, potser per altres qüestions, però no ha
tingut aquest paper. Però jo li he de dir que el Govern
sembla que va obtenir més, percentualment, en la
negociació de les competències universitàries, quan
passaven de l'oferta inicial de 3.500 milions al resultat final
de 4.800, el percentatge d'increment amb el Govern central,
quan era un altre govern central, va ser superior
percentualment que el que s'ha aconseguit ara. Només
aquesta comparança.

També li agraesc..., nosaltres en el Parlament, per la
durada dels períodes parlamentaris, no tenim més brins per
fer un paner, tenim avui nou o deu projectes de llei al
Parlament; i lleis que són importantíssimes es van
eternitzant. Estic content que per al conseller d'Educació i
Cultura sigui una llei prioritària aquesta de consells
escolars, perquè jo em pensava que justament en aquests
moments és necessària, és una altra, no té res a veure amb
el Govern, és nostra com a grups parlamentaris, i també
com el grup parlamentari majoritari d'aquesta cambra, que
dóna suport al Govern, tenir aquesta idea d'una llei tan
important; i jo també he de veure que en aquest procés de
negociació no hi ha hagut participació, hi ha hagut
informació, açò sí, a priori i a posteriori; i que quan es parla
d'un pla ambiciós, s'ha de parlar d'un avantprojecte de pla,
i que s'obrirà a aquesta participació.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarèplica té la
paraula l'Honorable Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Ni vostè, Sr. Portella, ni supòs que
ningú no ha pogut entendre les meves paraules, que jo en cap
cas deia al Parlament o a la comissió pertinent que no es
tramitassin, jo sí que comprenc que les feines del Parlament són
complexes i a vegades la tramitació és molt elaborada, i Déu
me'n guard de jutjar quina és la feina o no que fa el Parlament,
jo el que dic és que dels projectes que hi ha, per a mi sí que és
un projecte prioritari el dels consells escolars, i en qualsevol cas
jo, coneixent com a extern la feina del Parlament, jo em don -si
és que se'm permet dir això- per satisfet com van els treballs.
En cap cas no he dit que el Parlament no faci -que em consta-
tot el que ha de fer perquè aquests projectes surtin endavant.

I només m'agradaria puntualitzar una cosa, en el que vostè
anomena el dèficit històric, que es produeix, i que jo no negaré,
i que a vegades surt d'una operació matemàtica tan senzilla com
dir "i què és el que inverteix l'Estat a cada comunitat, i quin és
el nombre d'alumnes, i anem a dividir". M'agradaria amb aquest
tema intentar posar les coses en el seu just punt. És a dir, l'Estat
durant els darrers x anys ha invertit unes quantitats, que
possiblement a Balears hagin estat una mica inferiors que a
altres comunitats; també han estat superiors que a altres
comunitats. Han estat superiors, de les comunitats del 143, que
a Madrid i que a Múrcia, per exemple. Però bé la inversió o
l'esforç econòmic que ha fet l'Estat és el que ha fet, i damunt
aquests costs nosaltres negociam; i jo no vull opinar ni criticar,
perquè l'Estat té un altre criteri, un criteri de conjunt que no té
per què atendre només les Illes Balears, del motiu per què ha fet
aquest esforç; i per tant si s'ha produït aquest dèficit, que jo no
neg, no podem solucionar només a través d'una (...); ara ve la
nostra feina per corregir aquesta situació.

De totes formes aquest dèficit en relació a una mitjana, no
en relació a totes les comunitats, també s'hauria de matisar,
perquè té elements correctors, perquè és cert que hi ha
comunitats com Castella i Lleó i com Extremadura, on la
despesa, per exemple, per transport, és mil vegades més
elevada que a Balears, i perquè, per exemple, hi ha comunitats
on l'ensenyament concertat està molt menys estès que a
Balears, i per tant jo crec que tampoc no és correcte ni és just
d'establir aquestes comparacions històriques. Jo crec que
nosaltres hem negociat el que hi ha, hem posat a damunt la
taula quina és la feina que tenim de cara al futur d'aplicació
d'una llei orgànica, i l'Estat en els darrers anys ha realitzat un
esforç econòmic a Balears que ha considerat inadequat. Que
això ha estat inferior a la mitjana? Bé, però hi ha hagut
comunitats amb pitjor finançament que nosaltres. No em
consola en absolut, però jo he de pensar en la situació que hi ha,
no en -com he dit abans- situacions ideals o en el que
m'agradaria que hi hagués. Jo, en qualsevol cas, som optimista,
en relació amb la possibilitat que aquestes mancances es podran
anar corregint en els propers anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I acabat el primer punt de
l'ordre del dia, relatiu a preguntes, aquesta comissió vol
agrair la seva presència, i li donem les gràcies a l'Hble.
Conseller d'Educació, Cultura i Esports, Sr. Manel Ferrer.

II.- Escrit RGE núm. 4800/97, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol•licita la
compareixença del director provincial del Ministeri
d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre la situació
creada a l'inici del curs 97-98.

Passem al segon punt de l'ordre del dia, relatiu al debat
de l'escrit registrat amb el número 4800/97, presentat pel
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual sol•licita la
compareixença del director provincial del Ministeri
d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre la situació
creada a l'inici del curs 97-98. Per defensar aquesta proposta
de compareixença davant la comissió té la paraula el diputat
Sr. Crespí, pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula,
Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. L'objectiu d'aquesta petició
s'hauria d'emmarcar dins el fet, com molt bé deia ara fa pocs
moments el conseller d'Educació, que aquesta és una
competència la qual representa possiblement la competència
més significativa que haurà rebut fins a aquests moments el
Govern de la Comunitat Autònoma, no només pel seu
muntant econòmic, sinó també per la seva transcendència
social, i fins i tot per la seva importància en el futur
d'aquesta comunitat. No hem d'oblidar que, jo crec que avui
en dia tothom diu que la inversió més rendible és la inversió
en educació. No és una despesa, sinó una inversió, i per tant
a nosaltres ens ha preocupat molt no que en aquest principi
de curs hi hagi hagut algun conflicte, sempre inevitable,
sinó que hi hagi hagut un conflicte generalitzat, un conflicte
que fins i tot hagi arribat a actuacions que jo qualificaria
d'infraccions al Reglament disciplinari de funcionaris,
provocats per una actuació que no sabem de qui és
responsabilitat, però que en qualsevol cas creim necessari
aclarir, de persones qualificades, com són directors de
centres, que al marge del que són els conductes normals de
l'administració educativa, es reuneix d'una manera il•legal,
o al•legal, no sé exactament quin és el qualificatiu, però en
qualsevol cas sense precedents.
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El sistema educatiu és un sistema complex pels diferents
centres de decisió que hi ha, l'articulació de les preses de
decisió, i tot el corpus jurídic que regula que aquesta cosa tan
complicada funcioni d'una manera més o manco ordenada. No
és el mateix regular el diàmetre que han de tenir les línies d'alta
tensió -basta una norma al butlletí, i que automàticament és
aplicada pels responsables de fabricar els cables-, que dir com
s'ha de realitzar una cosa tan complexa com és l'acte educatiu
a dins una aula. I faig servir aquesta paraula amb totes les
connotacions (...). Naturalment les administracions legisles,
però fonamentalment l'administració educativa, a més de
legislar, ha de crear tots uns sistemes d'arribar a aquells que en
els darrers llocs de la geografia fan el que és l'educació, és a dir
el contacte humà entre el professor, el mestre i el nin.

Que això funcioni d'una manera ordenada jo diria que és
quasibé un miracle. Que funcioni d'una manera desordenada és
molt senzill aconseguir-ho. I d'una manera jo diria que
inexplicable, quan les mateixes autoritats acadèmiques varen
iniciar el curs anterior havent assumit el control de
l'administració educativa pocs mesos abans de produir-se
aquest inici de curs, i aquest inici de curs va ser normal, tenint
ja un singular retall d'efectius; aquest curs a més que el retall
d'efectius ha estat més considerable, s'hi ha afegit alguna cosa
més, és a dir que no s'ha sabut controlar el possible descontent
d'aquells que ostenten la representació de l'administració
educativa a dins els centres, i tenen l'obligació de complir i fer
complir la legislació, per llei; i qualque cosa vol dir que ha
fallat dins un sistema tan complex.

Naturalment el nostre interès és sobretot preveure que això
es pugui reconduir des d'aquest mes de setembre fins al proper
mes de setembre, on inexorablement a més d'arribar la tardor
arribarà el començament del curs acadèmic, i no ens torni a
agafar una altra vegada l'arruixada. Aquesta és sobretot la
intenció de la nostra proposició a aquesta comissió; que per
boca del responsable i a preguntes dels grups parlamentaris que
formen part d'aquesta comissió, puguem esbrinar què ha fallat
de manera tan estrepitosa, i que encara té conseqüències;
perquè no hem d'oblidar que, llegia jo l'altre dia al Diari
d'Eivissa, que possiblement tornaran a sortir al carrer pares i
professors, que encara hi ha centres avui, dia 15 del mes
d'octubre, pràcticament ja a un mes del començament de curs,
que encara no tenen els efectius complets. Per tant, una
estructura que més o manco havia funcionat, amb el problemes
jo diria que quasi inevitables que sempre hi haurà, però que no
generaven un conflicte a la totalitat del sistema, ara ho han
donat. Jo crec que malament aniria la transferència educativa si
realment això es tornàs a produir. 

Jo crec que el fet de sol•licitar la compareixença del màxim
responsable de l'educació en aquesta comunitat, perquè ens
doni el seu punt de vista i contesti determinades preguntes dels
diputats no és res que fugi del que hauria de ser normal a un
parlament que crec que s'ha de preocupar per tot allò que afecti
tots els seus ciutadans, sigui encara un competència de
l'Administració central, o sigui ja una competència d'aquesta
administració autonòmica.

El conseller ha parlat -i crec que no em desvii del que és
la intenció d'aquest escrit- si tenim dèficits o no tenim
dèficits d'inversió, si hi ha unes mancances o n'hi ha unes
altres. Jo crec que tots aquells que hem participat a la
història d'un projecte, a la història d'una determinada
activitat administrativa i humana, hem d'assumir que les
coses són com són, i són producte evidentment d'una
història, i és cert que per arribar a la finalització d'un
projecte de sistema educatiu aplicat a aquesta comunitat, no
ens trobam ni en la mateixa situació de Múrcia, ni en la
mateixa situació de Castella i Lleó. Cada comunitat té el seu
desenvolupament humà, hi ha comunitats que creixen en
població encara -poquetes-, n'hi ha que decreixen a tal
velocitat que el seu problema és que li sobren professors i
li sobren escoles. Jo crec que nosaltres, assumint cadascun
la seva quota de responsabilitat, si ha participat en aquesta
història, hem d'analitzar avui on som, quins dèficits tenim?,
aquells que tenguem, com els hem de resoldre?, d'una
determinada manera; quines malfuncions té la pròpia gestió
del que tenim? Ho hem d'assumir, i per tant jo crec, com
crec que farà el Sr. Conseller, que és sol•licitar una
transferència, no només de fons, sinó del que podríem dir
l'estat de la qüestió, és a dir com està cadascuna de les
activitats que du una direcció provincial tan complexa com
aquesta; ho demanarà supòs al director provincial, que
cessarà en el moment de la transferència, supòs que li
demanarà on té les claus, on són els trastos, com dirien els
toreros; jo crec que no és dolent que, sense cap tipus
d'acritud, sense cap tipus d'intent d'anar més enllà del que el
Parlament preveu, que en aquesta cambra comparegui el
director provincial, i ens expliqui per què hi ha hagut
aquests problemes, quines solucions hi pensa donar, i com
ens traspassarà els trastos del dia a dia d'aquesta gestió.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de fixació de
posicions, 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. Realment estam ben d'acord
amb l'exposició de motius que ha fet el representant del
Grup Socialista. Enguany el començament de curs ha estat
especialment greu, caòtic, a les Illes Balears, i em sembla
que només a les Illes Balears i, si no vaig errat, a Múrcia, on
s'ha produït aquests fets d'un inici tan irregular de curs.
També puc corroborar que avui encara, dia 15 d'octubre, en
instituts de Menorca, perquè ho conec, està incomplet el
professorat que necessiten, i sembla ser que hi estarà per un
temps llarg, pels problemes que tenen de cobrir-ho, açò per
una banda.
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Per altra banda Esquerra Unida ha plantejat el mateix que
planteja el Grup Socialista aquí, al Parlament, ho ha plantejat
al Congrés dels Diputats, ha plantejat la compareixença de
responsables d'Educació per exposar la qüestió del
començament de curs a les Illes Balears. Jo crec que nosaltres
hem de tenir la preocupació com a Parlament, davant els
problemes que afecten les Illes, siguin d'una administració o
siguin d'una altra. De fet altres comissions sobre ponències en
marxa han comparegut responsables d'altres administracions i
han donat el seu parer.

Nosaltres donam suport a aquesta petició, en tot cas sí que
per tenir més coneixement de causa m'agradaria saber la
situació en què es pot produir aquesta compareixença, si no hi
ha problema, i si n'hi ha que es digui quins poden ser. Però en
tot cas nosaltres sí que donam suport a aquesta petició.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup evidentment també
dóna suport a aquesta petició. Creim que pot ser útil i pràctic
per a tothom, per a tots els grups, que el director provincial
expliqui de primera mà quina és la seva visió sobre el
començament de curs i les causes que varen determinar que fos
un començament de curs molt irregular; i dic que seria
interessant que ho coneguéssim de primera mà perquè amb
freqüència quan hi ha hagut entre les dues administracions,
l'autonòmica i l'estatal, representada pel director provincial,
s'han anat produint múltiples interferències que han fet difícil
la captació del missatge possiblement real que cadascun del dos
emetien, i a més creim que pot ser interessant aquesta
compareixença perquè pot ser una descripció per part del
principal responsable en aquests moments de la gestió de
l'educació a les Illes Balears, pocs mesos abans que es
produeixi el traspàs, i per tant coneixerem més a fons quina és
la competència tan important que serà traspassada.

Per tot això evidentment nosaltres creim que aquesta
compareixença és absolutament aconsellable, i crec que ens pot
servir a tots per conèixer més a fons un sector que és
extraordinàriament complex, com es demostra per part de qui
en parla, i sobretot si hi intervenen xifres, i evidentment a la
complexitat la millor manera d'enfrontar-la és a través d'una
informació contrastada. Per tant el nostre grup votarà a favor
d'aquesta petició de compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan he llegit aquesta
sol•licitud de compareixença del director provincial del
Ministeri d'Educació i Cultura que efectuava el Grup
Socialista, pensava que el portaveu seria un altre del que ho
ha fet, per la senzilla raó que jo ja port set anys de diputat,
i que jo recordi -em puc equivocar- quan el portaveu
socialista d'ara tenia responsabilitats, mai no va venir aquí,
i mai no se li va demanar que vengués. Si en aquests set
anys que port com a diputat hi afegim els trenta que port
com a professor, havent passat per totes les escales, des de
professor interí fins a director d'un institut, em permetran dir
que en aquests trenta anys no n'hi hagut ni un, ni baix de la
dictadura, ni baix de la UCD, ni baix del Partit Socialista,
que no hi hagués problemes en el començament de curs,
problemes semblants més o manco als que hi ha hagut
enguany, als que hi va haver l'any passat, i als que hi havia
hagut abans.

Per tant puc avançar que el nostre grup votarà en contra
d'aquesta compareixença; però a més no som gens originals,
el Grup Popular, perquè aquesta mateixa postura ja la
mantenia el partit al qual donava suport el Grup Socialista,
que ara demana aquesta compareixença, perquè el criteri
oficial mantingut per la Secretaria d'Estat per a les
Administracions Territorials a gener de 1991, i reiterat per
un informe del Servei Jurídic del Ministeri de Relacions
amb les Corts i Secretariat del Govern d'11 de febrer de
1992, és que -i cit textualment- "no cap accedir a aquesta
possibilitat de compareixença de funcionaris o d'autoritats
de l'Administració de l'Estat per quant el control
parlamentari de l'activitat d'aquesta correspon en exclusiva
a les Corts Generals". Evidentment, altre serà el paper quan
aquesta comunitat autònoma tenga plenes responsabilitats
en matèria d'educació, fet que ocorrerà, com tots sabem, el
gener de l'any proper. Endemés, en recent consulta a la
Secretaria d'Estat sobre el mateix assumpte, amb finalitat de
participar o de fer possible el principi de col•laboració,
considera aquesta administració actual, del Partit Popular,
no com l'anterior que abans havia esmentat, que hi estava
totalment en contra, el Govern actual en recent consulta a la
Secretaria d'Estat, repeteix, sobre el mateix assumpte que
els socialistes havien negat, que en nom del principi de
col•laboració considera possible facilitar informació escrita
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el límit
que sia sobre matèries relacionades o de la competència de
la Comunitat Autònoma. Evidentment l'educació és un
matèria relacionada, tal vegada la més relacionada de la
nostra societat amb la Comunitat Autònoma, i per tant,
d'acord amb el que diu la Secretaria d'Estat, es pot donar
informació escrita del que es demani, sempre que es demani
allà on s'ha de demanar.



CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS /  Núm. 18 / 15 d'octubre del 1997 299

Però semblava que de les paraules del portaveu del Grup
Socialista, abans tot hagués anat bé, i que ara tot vaja
malament. Jo he d'acceptar, perquè ho conec en pròpia carn, els
problemes que hi ha hagut de nomenament de professors, i el
portaveu socialista sap molt bé algunes de les causes que poden
motivar aquests problemes, les oposicions, les comissions de
serveis, les peticions de trasllat, els dies que per llei tenen els
professors que s'han d'incorporar en el centre quan venen d'una
altra comunitat autònoma, etcètera. Ningú millor que ell coneix
quina és aquesta problemàtica, però aquí sembla ser que només
s'han ressaltat coses negatives i que per això es demana la
presència del director provincial. En canvi res s'ha dit de la
perfecció amb què s'ha posat les ratio que corresponen als
cursos de la LOGSE, i perquè n'hi haja coneixement i puga ser
emprat quan s'estimi adient a tota aquesta comunitat autònoma,
el primer cicle d'ESO, els grups tenen un 26,8 d'alumnes, quan
la llei en permet 30; al segon d'ESO 28,9, i la llei en permet 30;
garantia social, els que treballam a instituts on hi ha garantia
social, com és el meu, coneixem la greu problemàtica que
aquests al•lots i al•lotes creen a la comunitat educativa i el gran
esforç que fa l'Administració perquè aquests al•lots puguen
estar integrats. La ratio actual a Balears és d'11,9, quan la llei
diu 15. En els cicles formatius del grau superior la ratio és 20,8,
i la llei permet 25. En el batxillerat LOGSE 29,8 i la llei permet
35; i en el BUP i COU la llei permet 40 i la ratio a Balears és
de 36,1.

Com veuen, la situació és difícil, però no és tan dolenta ni
com hem llegit en els mitjans de comunicació, ni com ens volen
fer veure alguns. Res no s'ha dit de la perfecció humana amb
què s'ha dut endavant el tema del transport. A Balears hi ha 230
rutes, i jo no he llegit ni una sola queixa de cap institut que haja
tengut problemes. Jo he llegit també que no hi ha hagut cap
problema amb menjadors, i també s'ha solucionat aquest
problema a la perfecció. Algú fa cara d'estranyat que haja parlat
d'aquests temes, però els meus companys també han fet
referències a altres temes que no eren objecte directe de la
pregunta. 

Per tant, ja resumeix, i dic que no a aquesta compareixença,
i dic que sí al que ha esmentat el portaveu socialista, que és
necessari reconduir aquest tema. Aquest tema es veurà
reconduït molt bé quan aquesta comunitat tenga les
competències en educació. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Crespí, vol fer ús del torn de
rèplica?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No ho dubti, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo he d'agrair en part ja una mica de compareixença del
director provincial, perquè ens ha donat unes xifres que
m'hauria agradat que ens les hagués donat ell. Jo li agraesc
al Sr. Marí tanta informació, que nosaltres no tenim
desgraciadament, perquè malgrat aquesta circular de la
Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, sembla ser
que la Sra. Delegada del Govern a aquesta comunitat
autònoma no la deu haver rebuda, perquè crec que el
president de la Comunitat va haver de tornar-li a escriure a
una petició del Grup Socialista demanant informació sobre
l'estat del sistema educatiu, sobre partides pressupostàries,
i que jo sàpiga, malgrat un segon escrit dirigit pel president
d'aquest parlament, perquè la delegada es negava a aquesta
contesta, perquè ho creia no adequat, aquesta informació
encara no ha arribat.

Per tant, jo li agrairia, Sr. Portaveu, que si té aquesta
circular me'n faci passar una còpia, que li enviaré per
conducte oficial a la delegada del Govern, que tal vegada no
l'ha rebuda dels seus superiors. Però en qualsevol cas
m'estranya que un diputat en aquesta comunitat autònoma
li faci la feina al Govern. Si qualcú ens ha de denegar la
presència del director provincial, en tot cas que sigui la
delegada del Govern en ús de les competències que té el
Govern de l'Estat. Nosaltres aquí estam parlant si aquest
parlament considera adequat demanar-la. Ja ens dirà que o
aquell que trobi que ens ha de dir que no. No és un
argument per dir aquí que allà hi ha una circular que va dir
que no, perquè jo, i ho ha dit molt bé el Sr. Marí, no vaig
tenir l'honor de poder venir a parlar en aquest parlament
durant tots els anys que vaig ser director provincial, i dic
que no vaig tenir l'honor de ser reclamant per venir aquí a
contar alguna cosa. No sé si els meus delegats del Govern,
que n'hi va haver alguns, dos, ho haguessin autoritzat o no,
no ho sé, però en qualsevol cas, si a mi m'haguessin
preguntat si volia tenir l'honor de venir aquí a debatre amb
les senyories d'aquest parlament un tema educatiu, jo hauria
considerat que això era un honor.

Perquè vostès, senyors del Partit Popular, veuen en això
una agressió al conjunt de representants del Partit Popular
a les administracions públiques. No és aquesta la nostra
intenció. Aquí hi ha hagut un problema a principi de curs.
Els altres anys hi havia problemes, problemes en minúscula,
aquest any hi ha hagut un problema en majúscula, i,
naturalment, no ho valor jo, ho han valorat altres partits
polítics, ho han valorat les associacions de pares, ho han
valorat els mitjans de comunicació, enguany ha estat com
mai, esperem que sigui com mai, com mai enrera i com mai
endavant, però nosaltres voldríem percebre del màxim
responsable què ha passat, a la millor no és responsabilitat
seva, a la millor és simplement que no li varen donar els
efectius amb els quals començà i això va desencadenar una
sèrie de succeïts desafortunats, etc. Jo crec que, com a
mínim, hauríem de donar a aquesta persona el dret de
defensar la seva gestió davant aquesta institució, jo crec que
és un dret que també té, presentar-se aquí i explicar allò que
a la millor ningú no li ha donat, ocasió d'explicar en públic,
amb el ressò que pugui tenir una sessió parlamentària.
Amagar el cap baix l'ala ma no ha estat una bona política,
avui en dia encara hi ha estrussos, perquè els crien en
granges, però realment de lliures per les praderies d'Àfrica,
n'hi queden molts pocs, perquè quan amaguen el cap baix
l'ala, no oblidin que el lleó corre moltíssim i se'ls menja
sempre. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Crespí, aquest diputat que li
parla no és que faci la feina al Govern, és que dóna suport al
Govern, i si el Govern té no el suport d'aquest diputat, que el té,
sinó el suport de tot el Grup Popular, justament és per la
voluntat que nosaltres volem que les coses es facin així com
nosaltres entenem que s'hagin de fer, i el nostre grup entén que
el director provincial no ha de venir aquí. Si vostès volen saber
algunes coses de les que passen aquí, vostès tenen els seus
diputats a Madrid, i, com deien vostès quan manaven, és allà on
ho han d'intentar, perquè no és que vostès ho haguessin dit una
vegada, és que ho varen dir dues, perquè en contestació al seu
escrit de 24 de gener del 91, en relació amb la compareixença
d'alts càrrecs de l'Estat, ho torna a repetir una vegada més,
perquè no els molestin més les administracions públiques, quan
vostès manaven, va reiterar que no, i va reiterar el que jo li he
dit: que ho demanin allà on ho han de demanar, que és a
Madrid, aquí ho demanaran quan les competències que vostès
no ens varen donar arribin i les tenguem nosaltres,
competències bastant més dotades que com vostès fins i tot
havien somiat i havien dit amb xifres concretes.

Aquest parlament li contesta claríssimament: No considera
oportú que hi vengui el director provincial, per les raons que
abans li he dit i perquè nosaltres ho creiem així, i si vostè no va
tenir l'honor de ser reclamat a venir a aquesta casa, va ser
senzillament perquè vostès no permetien que hi vengués, i el
Grup Popular s'atenia a la normativa vigent aleshores i que
continua vigent en aquest moment. No em faci vostè d'aquesta
comissió una sala de botànica o de zoologia en parlar
d'estruços, de granges o de praderies, perquè tots sabem per
quines granges i per quines praderies corrien vostès quan
manaven, que no permetien, i ho deien per escrit, que vostè
mateix vengués a aquesta casa. Per tant, no, perquè ho deim
nosaltres, i no, perquè ho havien dit vostès. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Esgotat el debat, sotmetrem a votació si la comissió accepta
o no la proposta de compareixença davant la comissió,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, del director
provincial del Ministeri d'Educació i Cultura, per tal d'informar
de la situació creada a l'inici de curs 97-98.

Vots a favor de la compareixença?

Vots en contra?

Abstencions?

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
proposta d'aquesta compareixença que sol•licitava el Grup
Socialista.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2440/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en el Museu d'Art Modern i Contemporani.

A continuació, passam al debat del tercer punt de l'ordre
del dia, relatiu a proposicions no de llei.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE
2440/97, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, sobre participació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el Museu d'art
modern i contemporani. Per defensar aquesta proposició no
de llei, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Esperam que a aquesta
proposició no ens diguin que no, no i no. La presentaré amb
tota l'esperança i il•lusió del món.

Durant aquest any passat, el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida va fer un seguiment del que el Govern
denomina oficialment, en documents, Fons d'art balear, que,
segons resposta de l'anterior conseller de Cultura, em
referesc al Sr. Rotger, és un fons que vol ser expressió de la
producció artística contemporània a les Illes Balears,
objectiu ben lloable però que no s'ajusta a la realitat. Aquest
Fons d'art balear s'ha anat constituint a partir de l'aplicació
de fons econòmics provinents de l'aplicació de l'1% cultural
d'ençà l'any 1987, o sigui, en fa deu anys.

Que s'ha de demanar, pensam nosaltres, a un fons d'art
balear? Se li ha de demanar, en primer lloc, que sigui
representatiu del conjunt de producció artística de les Illes
Balears; en segon lloc, que tengui una unicitat, que es pugui
localitzar en un lloc determinat; en tercer lloc, que es
conservi amb les condicions de preservació, seguretat,
manteniment mínims adequats; en quart lloc, que sigui
d'accés públic, ja que és obra comprada amb fons públics i
és normal esperar que el públic tengui accés habitual a
aquesta obra.
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Què passa, en realitat, amb aquest Fons d'art balear? En
realitat no es compleixen, pensam nosaltres, cap d'aquestes
condicions.

Primerament, no és representatiu del conjunt de les Illes, de
les 237 obres comprades fa un any, no sabem si enguany hi ha
hagut un canvi, perquè no tenim respostes a preguntes
formulades, de les 237 obres comprades únicament n'apareixen
5 d'artistes menorquins o residents a Menorca i mitja dotzena
d'Eivissa i Formentera. L'any passat, aquest mateix parlament
va aprovar una proposició no de llei del nostre grup dirigida a
corregir aquest desequilibri a partir de 1997; açò ja se va
tractar, aquest tem en concret. No sabem quines decisions s'han
pres des d'aquella aprovació del Parlament.

En segon lloc, el Fons d'art no es localitza com una unicitat,
des de la unicitat, no existeix el Fons més que en la intenció,
Les obres que formen aquest fons estan localitzades en no
menys de vint edificis diferents, de vint indrets diferents, des de
l'Hospital Joan March fins Presidència, des de les dependències
del Consell Consultiu fins l'Escola de Vela de Calanova, des de
la Conselleria de Sanitat fins al poliesportiu Prínceps
d'Espanya. Aquí, i en molts edificis semblants, estan
dipositades aquestes obres adquirides amb l'1% cultural.

En tercer lloc, com a conseqüència del segon, lògicament,
no es pot assegurar la bona conservació de l'obra adquirida o
donada, unes 240 adquirides i unes 240 donades pels seus
autors, o sigui, unes 500, ni la conservació davant l'agressió
dels agents ambientals (fum, canvis de temperatura, protecció
del sol, etc.), ni tampoc no es pot confirmar la seva seguretat
davant possibles agressions o robatoris, i pensam que açò és
greu.

En quart lloc, per la mateixa causa, el Fons d'art, que ha
costat més de 130 milions de pessetes reunir, no és d'accés
públic. El caràcter privat o bé reservat de moltes dependències
en les quals estan localitzades aquestes obres, hi impedeix un
accés normal, i si, a una persona, se li ocorreguera visitar les
obres del Fons que estan en llocs públics com poden ser sales
d'espera, sales d'estar, passadissos, podria passar-se una
setmana visitant edificis de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Esquerra Unida vàrem pensar com fer-ho per presentar
iniciatives que poguessin solucionar aquest desgavell, i
quan pensàvem açò i ens venien idees, es va fer pública la
iniciativa convenida entre l'Ajuntament de Palma i la
fundació d'art Serra per crear el Museu d'art modern i
contemporani. La coincidència en el temps va fer que
raonéssim si seria possible conjuminar les dues iniciatives
i presentar una proposta en positiu. Val a dir que la creació
d'aquest Museu d'artr modern i contemporani ha estat
objecte tant de lloances com de crítiques, crítiques que són
tant de contingut museístics com de caràcter polític davant
el tema de control o direcció del consorci creat i estancat
per dirigir-lo. S'ha de dir, encara que només hi entrarem
tangencialment, que per una banda s'ha de considerar en la
justa mesura l'interès d'una iniciativa privada per donar
caràcter públic al seu fons, que és un element positiu, però
per altra, s'ha de demanar que el caràcter públic del museu,
amb les aportacions en espècie o en doblers de les
institucions, asseguri que la direcció d'aquest museu sigui
també pública o amb un contingut públic important, per
tant, objecte de control, com pugui ser control parlamentari,
control municipal, control. Atès que els estatuts del referit
consorci no preveuen que les institucions que expressin
interès a prendre-hi part puguin tenir el paper de socis
fundadors, els estatuts no ho preveuen, lògicament, la
presència activa de la Comunitat Autònoma faria lògica la
revisió i readaptació dels estatuts d'aquest referit consorci.
Atès també el caràcter balear del Fons d'art de les Illes
Balears, fons que es proposa que s'incorpori a aquest museu,
no podríem veure bé la seva limitació a Palma de Mallorca
i s'haurien d'intentar iniciatives per facilitar l'accés de tots
els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears als seus béns
culturals i artístics, la propietat dels quals, no ho oblidem,
és seva.

Amb aquests brins vam fer un panís. La proposició que
fem al Parlament és que instem el Govern balear que
plantegi davant el consorci del Museu d'art modern i
contemporani la seva participació en aquest, però no com a
patrocinador, sinó com a soci fundador amb igualtat, i
aquesta participació hauria de contemplar l'aportació del
Fons d'art balear, constituït aproximadament per unes 500
obres; la sol•licitud de revisió dels estatuts, a fi d'adequar-
los a la realitat resultant d'aquesta participació i d'altres
institucions, i la sol•licitud d'ampliar el referit museu perquè
esdevengui Museu d'art modern i contemporani de les Illes
Balears.

No parlam de les possibles aportacions econòmiques del
Govern balear, no en parlam, per tant, tampoc no les
descartam, parlam del fons pictòric, artístic, escultòric que
tenim, i creim que d'aquesta manera es complirien els
objectius perseguits, primerament, dotar la Comunitat
Autònoma d'un museu de categoria que les Illes es
mereixen; segon, assegurar la unicitat del fons d'art; tercer,
assegurar la correcta conservació, manteniment i seguretat
de les obres artístiques, i quart, assegurar el caràcter públic
de les obres d'art propietat de les Illes Balears.

I vostès em diran: I què fem d'aquestes parets de les
oficines, despatxos i passadissos i sales del Govern balear,
que quedaran buides? Reproduccions, és fàcil avui fer
reproduccions, no hem de tenir por que quedin buides. Vaig
veure fa pocs dies una notícia, que el president del nostre
Govern, el Molt Hble. Sr. President, es plantejava una taula
romànica, em sembla, per al seu despatx. Reproduccions.
Les obres d'art són públiques i els hem de donar contingut
públic, no són privades o de dependències reservades.
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La coincidència de la proposició, presentada el mes d'abril,
i la inauguració, em sembla que demà o demà passat, del museu
Guggenheim a Bilbao, país basc, hi dóna una certa intenció o
una certa coincidència, la qual aprofitam a l'hora de defensar
aquesta moció, perquè el museu que es pretén o que podríem
pretendre sigui realment un museu de la categoria de les Illes
Balears que mereixem, i que sigui de totes les Illes Balears, i en
aquest sentit, i en un sentit com podran veure vostès positiu,
hem presentat aquesta proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 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. És evident que d'aquest tema s'ha
parlat molt, se n'ha parlat a nivell de mitjans de comunicació,
se n'ha parlat a l'Ajuntament de Palma, al Consell de Mallorca,
i ara ve al Parlament, a aquesta Comissió de Cultura, i creim
que això és una cosa positiva, perquè està molt bé aquesta
Comissió de Cultura i aquest Parlament plantegin un debat, una
reflexió, sobre totes les qüestions que afecten el món cultural de
les nostres illes.

Dit això, creim que ja hi ha una perspectiva de temps
suficient com perquè puguem analitzar els fets, i, d'aquests fets,
treure'n conclusions que puguin anar més enllà de les nostres
possibles opcions de principi davant aquest fet. Per exemple, a
nosaltres ens sembla bastant evident que des d'un principi hi va
haver una de les dues parts que varen crear el consorci del qual
estam parlant que en principi no tenia cap interès ni un que hi
hagués altres institucions que s'hi implicassin com a
institucions fundadores, en concret l'Ajuntament de Palma, que,
fent valer la seva condició de propietari del solar que se cedia
per construir-hi el museu, en gran part, i tenint uns drets
adquirits després d'uns anys de recuperació de tota aquesta
instal•lació cultural, etc., és evident que en cap moment no ha
tengut aquesta voluntat. D'altra banda, a l'altra part li semblava
que podia ser igual tant si era en condició de membre fundador
con de membre adherit, que s'hi adherissin, per dir-ho d'alguna
manera, les altres institucions. Per tant, després de tants mesos
i una vegada aquesta qüestió ha quedat en gran part resolta, el
nostre grup, en principi, davant aquesta qüestió, mantindrà una
posició d'abstenció, entre altres coses perquè de la lectura
atenta dels estatuts jo crec que es deriva una conseqüència, i és
que, en realitat, tampoc no té tanta importància que la institució
que participi en el projecte del consorci, hi participi amb la
condició de fundador o amb la condició d'aherit, perquè des del
primer moment que planteja la seva participació com a adherit,
també pot plantejar, mitjançant un acord pactat amb els dos
membres fundadors, que ja són dins el consorci, les condicions
per les quals s'hi implica, i aquestes condicions, interpretam
nosaltres, fins i tot podrien donar peu a una reelaboració en un
sentit diferent dels estatuts del propi consorci, que podrien, per
dir-ho d'alguna manera, per replantejar la qüestió aquesta, per
dir-ho d'alguna manera, de la majoria a nivell de capacitat de
decisió en el consorci corresponent.

És evident que si el procés s'hagués fet d'una altra manera,
si en lloc de la fundació Serra i l'Ajuntament de Palma, per
la seva pròpia iniciativa, haguessin optat per la creació del
consorci i haguessin fet, de manera prèvia, una reunió, un
procés de reflexió sobre el projecte i s'hi hagués implicat, en
aquest procés de reflexió i en aquest projecte, altres
institucions, probablement, estam d'acord amb el Sr.
Portella en la seva proposició no de llei, hauria estat bastant
raonable que tant el Govern balear com el mateix Consell de
Mallorca i no sé si alguna altra institució d'altre tipus
pogués ser implicada com a membre fundadora, tenint dret
a participar en tot el procés de configuració d'aquest
projecte.

Per tot això, com que creim que és claríssim que una de
les parts creadores del consorci no volia altres socis
fundadors i, en realitat, la iniciativa és seva, respectam que
pugui, el Govern balear o el Consell de Mallorca mateix,
adherir-s'hi com a membre adherit, amb el benentès que ser
membre adherit implica la possibilitat de poder pactar les
condicions amb els dos membres fundadors, en les quals
estarà com a membre adherit.

Evidentment, aquesta és la proposta base de la
proposició no de llei. Després hi ha tres clàusules més, que,
d'alguna manera, són clàusules, per dir-ho d'alguna manera,
que detallen el tipus de participació que hauria de tenir com
a soci fundador el Govern balear però creim que en algun
cas són coses perfectament desglossables i aprovables d'una
manera autònoma, més enllà que el Govern sigui membre
fundador o sigui membre adherit. Per exemple, a l'apartat a),
en el qual es proposa que el Museu d'art modern i
contemporani pugui comptar amb el fons de la Comunitat
Autònoma, creim que això és possible tant si el Govern n'és
membre fundador com si n'és adherit, i el nostre grup,
lògicament hi està, d'acord, amb la possibilitat que el Museu
d'art contemporani pugui comptar amb aquest fons d'art del
Govern balear, de la mateixa manera que hauria de poder
comptar amb aquella part del fons d'art del Consell de
Mallorca que li pogués interessar, amb el benentès, però,
que un museu d'art modern i contemporani, si vol ser un
museu, per dir-ho d'alguna manera, equiparable als bons
museus internacionals, probablement haurà de recórrer a fer
una selecció molt rigorosa d'aquest fons d'art que és
propietat de la Comunitat Autònoma, no imaginem una, per
dir-ho d'alguna manera, recepció quantitativa de tot aquest
fons en termes absoluts, sinó que creim que s'hauria de
depurar molt, s'hauria de seleccionar molt aquella part del
fons de la Comunitat Autònoma, del fons d'art de la
Comunitat Autònoma, que pot interessar al museu. No es
tracta que, perquè existeix el fons, incorporar-l'hi en la seva
totalitat. Amb aquest punt a) concretament, el nostre grup hi
està absolutament d'acord, creim que seria bastant mal
d'explicar i bastant mal d'entendre que unes peces artístiques
que són, diríem de propietat col•lectiva, no es poguessin
usar com a peces exposades en un museu que, evidentment,
també té uns objectius culturals, se suposa que col•lectius.
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Després hi ha la segona qüestió, que, evidentment, la segona
qüestió, en la mesura que nosaltres ens abstenim davant la
proposta base, que és demanar al Govern que s'hi impliqui com
a soci fundador, també, lògicament, ens hi hem d'abstenir, és a
dir, revisar els estatuts perquè puguin ser membres fundadors
el Govern i altres institucions, en la mesura que nosaltres creim
que aquesta és una qüestió ja tancada, ja no ens interessa
prendre posició al sí o al no, sinó que ens hi abstindrem.

I finalment hi ha una darrera cosa, que es el punt c), davant
el qual també ens abstindrem, per una raó, perquè el Museu
d'art modern i contemporani, fins ara anomenat de Palma i que
a la proposició d'Esquerra Unida es proposa que sigui un museu
que asseguri els fons interinsulars, que el fons del museu sigui
interinsular. Hem de tenir en compte que el fons del museu no
és ni insular ni interinsular, sinó que és un fons, en diríem,
internacional, la previsió de projecte del museu és que en
aquest museu hi hagi obres de tots els pintors, diríem, de l'art
modern i contemporani, com diu la seva nomenclatura, d'arreu
del món, en la mesura que es puguin aconseguir obres. Per tant,
la representació insular de les Balears en el seu conjunt s'ajusta
a aquest model de museu d'àmbit, per dir-ho d'alguna manera,
internacional. Així i tot, jo supòs que, tenint en compte que els
fons que formaran part de la base d'aquest museu
majoritàriament són d'artistes de les Illes Balears i que,
evidentment, el museu està situat a una illa de les Illes Balears
que és l'illa de Mallorca, supòs, lògicament, que la presència
d'aquests artistes de les Illes Balears hi serà dominat,
majoritària, i crec que en bona lògica ha de ser així, però és
evident que aquest museu no està plantejat com un museu de
belles arts en el qual, sobretot, es pretén oferir al visitant una
mostra del que ha estat la producció artística del propi territori
dins el qual el museu està, sinó que, ho repetesc, respon a un
intent d'homologació, per entendre'ns, en els museus d'art
modern i contemporani, en els quals es replega tot allò que
puguin replegar, en la mesura que tengui qualitat i
representativitat com a peça d'art modern i contemporani. Així
i tot, repetesc que dins aquest museu, en el qual, en bona lògica,
s'ha de prioritzar la part, diríem expositiva dels autors de les
Illes Balears, donant per suposat, i si és necessari podem votar
a favor d'aquest punt i no passa absolutament res, que les obres
de caràcter interinsular hi seran, només d'una illa, i que també
es promouran des del museus exposicions itinerants a la resta
de les Illes Balears perquè la resta de les Illes Balears també
puguin gaudir, encara que sigui parcialment i de tant en tant del
fons del museu. Per tant, podem votar a favor d'aquest punt c).

I una darrera cosa a comentar d'aquest punt c) és la proposta
de Museu de les Illes Balears o Museu de Palma de
Mallorca, jo crec que, en realitat, Museu de Palma de
Mallorca indica primerament la seva connexió municipal,
indica la seva ubicació geogràfica, purament i simplement;
en canvi, Museu de les Illes Balears amagaria la idea que és
un museu dels artistes de les Illes Balears. Si aquest fos el
contingut d'aquesta denominació i fos cert que el museu ha
de ser per als artistes de les Illes Balears, aleshores seria
lògic que fos Museu de les Illes Balears, ara, si és d'àmbit
internacional i la seva localització és a Palma, creim que
també el canvi de lloc el que faria seria dificultar la
localització en el mapa artístic d'un museu, que si és de
Palma, serà molt clar d'on és, en canvi, de l'altra manera, no
sé si quedarà tan clar. Normalment els museus d'art modern
i contemporani que jo en aquest moment record solen ser
museus que a nivell d'adscripció geogràfica solen estar
adscrits a la pròpia ciutat en la qual es localitzen, molt més
que al país, en termes globals. Per tant, aquesta qüestió
d'Illes Balears-Palma de Mallorca, no la veim molt clara,
però així i tot votarem a favor d'aquest punt c), amb tots
aquests matisos i afegits que hi hem fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Molt breument perquè crec que el portaveu del Grup
Nacionalista ha sintetitzat d'una manera, o diria que perfecta
quina és la nostra postura també. Només jo diria que estam
instant el Govern d'aquesta comunitat a intervenir en un
consorci format per dues altres institucions no directament
vinculades amb aquest parlament, i jo crec que, per tant,
insistint en aquesta línia, i no tocaré el que ell ja ha dit,
perquè hi estic totalment d'acord, crec que no és la forma
adequada donar un mandat al Govern perquè promogui
determinades actuacions que poden ser impossibles, no
només per la voluntat del Govern, sinó per la voluntat de les
altres parts, que tenen uns estatuts ja..., i no voldria jo que
en aquest cas es pogués entendre que nosaltres, si no anava
bé una proposició no de llei d'aquest estil, poguéssim
imputar al Govern una cosa que no seria exactament de
responsabilitat seva.

És evident que aquí hi ha la voluntat entre les parts de
constituir aquest consorci, jo crec que hi hauria altres
fórmules, i a pesar que avui no es pogués aprovar aquesta
proposició no de llei, jo crec que el Govern tendrà la seva
política, la qual, a través d'una altra forma d'activitat
parlamentària, es podria comentar, com és el destí i la forma
de visualitzar davant els ciutadans d'aquesta comunitat
autònoma fer públics fons d'art, allò que valgui la pena dels
fons d'art, com molt bé ha dit el Sr. Damià Pons, no tot el
que hi ha penjat a les oficines públiques i entitats té valor
com perquè sigui exposat i considerat de patrimoni públic
i que justifiqui una inversió per tenir-lo penjat públicament,
amb el que això costa de manteniment i seguretat. Per tant,
tampoc nosaltres no donarem suport a aquesta proposició,
ens hi abstendrem, perquè no consideram adequat demanar
al Govern o suggerir al Govern que intervengui davant una
altra institució o institucions amb les quals no tenim
directament res a dir. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també seré molt breu, perquè,
com deia la meva padrina, Déu ens guarda, aquest conveni ja
s'ha fet, aquest consorci ja s'ha fet a través de l'Ajuntament de
Palma i de la fundació d'art Serra. Jo, de totes maneres,
primerament vull dir que ens sorprèn molt, d'aqusta proposició
no de llei, l'interès que té Esquerra Unida davant aquest tema,
atès que els seus companys tant a l'Ajuntament de Palma com
al Consell Insular de Mallorca no demostraren cap tipus
d'interès per a la constitució d'aquest consorci.

A la seva proposició no de llei, vostès hi demanen que el
govern balear plantegi la seva participació com a soci fundador.
La revisió dels estatuts sembla al nostre grup, al Partit Popular,
que aquest moment no seria d'allò més oportú. L'Ajuntament de
Palma juntament amb la fundació d'art Serra decidiren en el seu
dia la creació d'un museu d'art modern i contemporani que es
denomina de Palma, entre altres coses, per la ubicació i perquè
el propietari és l'Ajuntament de Palma. Això va ser dia 11 de
març de 1997.

En el Consell de Govern de dia 11 de juny, el Govern hi va
sol•licitar entrar com a soci adherit, tal com diu l'article 7 dels
estatuts del consorci, que disposa que hi podran incorporar
entitats públiques i privades sense ànim de lucre i que tendran
la condició de membres adherits, i disposa l'article 9 que els
drets i deures dels membres adherits seran els que es pactin en
l'acord d'adhessio de qui s'hi subscriu. Un dels objectius del
Govern és la promoció i difusió de la cultura mitjançant tot
tipus d'activitats i manifestacions. Sens dubte, la creació
d'aquest museu amplia considerablement les possibilitats de tots
els ciutadans de les Illes Balears i dels nostres visitants de
conèixer i gaudir d'un important sector de la cultura com són les
belles arts. El Govern balear vol impulsar el foment de la
cultura i, conscient de la importància d'aquest projecte,
considera necessari la seva incorporació com a membre adherit,
no com a membre fundador. 

Per tant, el nostre grup, el Partit Popular, totalment d'acord
amb la creació d'aquest consorci, no donarà suport a aquesta
proposició no de llei. Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Portella, vol fer ús del
torn de rèplica? Té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició, com he
explicat al principi, té dues parts: una part és la preocupació
davant la situació del fons balear d'art, i una altra part és
com donam solució a aquesta situació realment preocupant
i, des d'aquesta intenció, conjuminant les dues
preocupacions, nosaltres vam trobar que aquesta era una
bona manera de plantejar una solució a una situació que
crec que ens preocupa a tots per igual.

Plantejat així, les intervencions que he sentit no han
parlat de la situació del fons d'art balear sinó que han parlat,
únicament, de solució final respecte al museu d'art modern
i contemporani. Nosaltres plantejam no un
intervencionisme, com ha dit el Sr. Crespí, davant aquest
consorci, sinó que el Govern plantegi la possibilitat al
consorci d'entrar amb la categoria de soci fundador, que açò
es pot fer si hi ha acord entre les parts; nosaltres no sabem
si hi ha hagut una resposta, si el Govern ho ha plantejat;
com a Parlament jo no ho sé, si hi ha hagut una resposta, ja
li he dit, no volem si no és a un segon nivell. Per tant, ens
agradaria que ens responguessin, i nosaltres condicionam
aquesta participació en la proposta a la possibilitat d'estar en
un mateix nivell de decisió que els socis fundadors: creim
que és important i és important si el compromís del Govern
balear o d'altres institucions és en aquests moments el fons
d'art i pot ser en el futur altre tipus de compromís segons els
desenvolupament d'aquest projecte. Per tant, així ho
plantejam. 

Jo no crec que els nostres companys a l'Ajuntament de
Palma o del consell insular hagin demostrat poc interès,
com ha dit la portaveu del Grup Popular; poden demostrar
interès en un sentit o en un altre, ser crítics amb els estatuts,
que ho han estat, i en el mateix sentit amb el qual nosaltres
ho plantejam, per donar més caràcter públic a aquest
consorci, açò sí que ho han fet, han estat crítics perquè el
consorci no sigui de caràcter gairebé de direcció privada i
nosaltres ho plantejam en aquest sentit. Lògicament,
qüestions concretes com la selecció, clar, en el fons d'art hi
hauria d'haver una selecció d'obres exposables, però quan
nosaltres deim "donar els fons a aquest museu" és perquè
sabem que els museus tenen mecanismes de conservació,
manteniment i seguretat que no tenen avui aquestes obres
d'art: no totes les 500 obres són exposables, però sí que són
recollides en el fons, exposades, tal vegada, en exposicions
itinerants, etc., etc. El que està clar és que així com estan
ara aquestes obres no està bé, està malament i és caòtic per
a la pròpia supervivència d'aquestes obres. 
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Nosaltres volíem obrir aquests estatuts a partir d'aquest
plantejament del Govern, incitat des del Parlament, per veure
si era possible un nou acord sobre el que ha de ser aquest
museu, i sobre el títol, si ha de ser d'Illes Balears o no ha de ser
d'Illes Balears, nosaltres aquí hem posat el nom d'Illes Balears
com pot ser el museu d'art Miró, el museu d'art que vulguem.
El Teatre Nacional de Catalunya està a Barcelona i tendrà obres
internacionals, segons s'ha dit. A la Biblioteca Nacional de
Palma, si al final se li posa el llinatge de nacional, serà a Palma
de Mallorca i hi haurà obres no només de les Illes Balears sinó
en general, vull dir que la denominació és el menys important;
nosaltres volíem dir el caràcter global d'aquest museu i,
sobretot, el caràcter dinamitzador d'exposicions itinerants. 

Veim que no ha tingut èxit aquesta intenció de salvar el fons
d'art balear. Nosaltres mantenim la proposició tal com és, amb
unitat, no amb punts per separat perquè creim que, la unitat, li
dóna el seu contingut i, per tant, el que haurem de fer és tornar
a pensar idees per donar propostes al Parlament per salvar el
fons d'art de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè
en aquests moments està en una situació greu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarèplica té la
paraula el diputat Sr. Pons i Pons per part del Grup
Nacionalista-PSM.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té raó el Sr. Portella que per
ventura la meva intervenció i també una mica la dels altres
membres que han intervingut ens hem circumscrit absolutament
a la seva proposició no de llei i, per ventura, jo ara en som
conscient, hem deixat de banda una mica la seva reflexió de la
primera part que, francament, no crec que tan sols sigui
oportuna sinó que és prou interessant i la compartesc. Clar, el
problema és que quan va subordinada aquesta reflexió a una
solució que passa per una cosa tan absolutament concreta i
precisa com és esser membre fundador o ser membre adherit,
aleshores la resta de tota la reflexió i tota la motivació i el camí
de resolució dels problemes que té aquest fons d'art queda una
mica tancat. 

Si el Govern balear és membre adherit es pot instar el
Govern balear immediatament després, demà mateix, amb una
nova proposició no de llei o reconvertint aquesta, perquè el fons
d'art també sigui cedit al museu al Museu d'art modern i
contemporani de Palma o de les Illes Balears, és a dir, no té per
què haver-se de subordinar la conservació d'aquest fons, que
realment jo crec que el Sr. Portella ha fet una investigació molt
minuciosa i, per la informació que ha donat, és evident que tots
hem de compartir la idea que s'està actuant amb molta frivolitat
per part del Govern balear en relació a aquest fons, però la
solució d'aquest fons, des del punt de vista tècnic, de
conservació, d'utilització pública, per entendre'ns, pot passar
perfectament per la relació entre Govern balear i Museu d'art
modern per la figura, per la condició de membre adherit del
Govern balear; no té absolutament res a veure, d'una manera
taxativa, amb la seva condició de membre fundador, però -
repetesc- m'he descuidat de fer una menció a aquesta primera
part de la seva intervenció que, he de confessar, per ser honest,
que m'ha semblat absolutament documentada i absolutament
necessitada de preocupació i de solució per part del Govern i
per part d'aquest parlament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també coincidesc, una
vegada més, amb el parlament que ha fet el portaveu del
Grup Nacionalista: aquí hi ha un problema i una solució; un
problema que és un fons d'art del Govern de la Comunitat
Autònoma, fons d'art que existeix -també ho ha dit- en el
consell insular, fons d'art que existeix a l'Ajuntament de
Palma, fons d'art que solen tenir totes les institucions
públiques arreu del món; ara bé, un altre és com protegim i
com feim públic aquest fons que, en aquest moment, és
semipúblic perquè es troba a dependències jo diria que no
visitades pel conjunt dels ciutadans, ni tan sols estan en la
situació física adequada perquè siguin visitades pel
ciutadans perquè són dependències de tipus administratiu o,
fins i tot, despatxos d'alts càrrecs de l'Administració que no
són visitats més que per aquelles visites que són
concertades.

Però, clar, jo baixaria al terreny d'un diàleg planer:
sabem si hi ha parets suficients en aquest museu perquè, a
més del fons d'art que tendrà aquest museu, hi càpiga el fons
de la Comunitat Autònoma?; hem fet aquesta simple i plana
pregunta? Jo no ho sé. És de millor qualitat el fons d'art que
té previst aquest museu que el fons d'art que pugui aportar
la Comunitat Autònoma? Jo no ho sé. Per tant, estam
d'acord en el fet que, havent-hi un fons d'art que coneixem
gràcies a una resposta que va fer al Sr. Portella el Govern
d'aquesta comunitat a una pregunta seva, crec que hi ha
obres interessants i per veure, però creim que la solució no
pot anar per la via que nosaltres instem a una altra
organització perquè pengi els nostres quadres a ca seva,
perquè si ara la Comunitat Autònoma diu: "no, miri, com
que ca seva està molt bé, jo li duré els quadres", jo li diré
que no perquè no m'hi caben, Sr. Portella. 

Per tant, si vostès presenten una proposició no de llei en
el sentit de donar publicitat a aquest fons d'art, garantir
millor la seva conservació i la seva seguretat tendrà el
nostre suport. No obstant això, envia vostè aquest fons d'art
a un lloc que no sabem ni si vol ser o pot ser rebut, i per
això no votam en contra sinó que simplement ens abstenim.
És aquest, el motiu, i jo recordaria -i em permetin introduir
un element- que m'estranya també, com ha dit el Sr. Pons,
o la Sra. Ferrer, la seva postura aquí, perquè encara aquesta
comunitat autònoma, que sembla que en un futur
immediat..., funcionam per llista única i que, bé, els diputats
que mantenen una postura aquí també la mantenen en el
consell insular, se suposa, és una mica xocant aquest
intervencionisme, ara, en una institució quan en un altre lloc
han defensat una postura absolutament diferent; només li
vull fer aquest petit retret perquè crec que això sorprèn una
mica, eh? Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo no entraré en aquest tema
perquè ja hi ha entrat el Sr. Crespí i, efectivament, crec que ja
està. De totes maneres jo el que li volia dir és que no em sembla
oportuna aquesta iniciativa que ara vostès volen presentar, que
no és el moment de discutir-la, que el Govern cedeixi aquestes
500 obres. A la meva intervenció no havia parlat d'aquestes 500
obres perquè, des del moment que el Govern balear ha decidit
entrar com a soci adherit, després hi haurà un òrgan de govern
dins aquest museu d'art contemporani que serà el que decidirà
les obres que pugui donar, bé sigui el Govern balear o bé sigui
el fons d'art del Consell de Mallorca, que no se n'ha parlat però
també és molt important.

Jo vull recordar que l'any 94 es va fer, a través de les tres
institucions -Consell Insular, Govern balear i Ajuntament de
Palma- una exposició que, si no està encara en vigor hi ha estat
fins fa poc, que és a ses Voltes, una exposició permanent que
ve a ser un minimuseu d'art contemporani amb obres que veuen
tots els ciutadans d'aquestes illes i que són propietat de les
institucions. Per tant en poden gaudir perfectament. Bé, parlam
en aquests moments d'un altre tema. Res més. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tant, acabat el debat
d'aquesta proposició no de llei passam a la seva votació. Fa
falta fer la votació per separat, ja que el portaveu de...?

EL SR. PORTELLA I COLL:

No, perquè jo no estic en disposició de negociar aquest
contingut. Ho hauria de consultar amb el grup i ara no puc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per tant, passarem a la votació
del text de la Proposició no de llei tal com s'ha presentat.

Vots a favor d'aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 1; en contra, 9; abstencions, 5. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada,
atesa la votació, la Proposició no de llei 2440/97.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3213/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la Llei de normalització lingüística
per part de les empreses editorials que publiquen material
turístic o informatiu sobre les Illes Balears.

Seguidament debatrem la Proposició no de llei número
3213/97, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, sobre compliment de la Llei de
normalització lingüística per part de les empreses editorials
que publiquen material turístic o informatiu sobre les Illes
Balears. Per defensar aquesta proposició no de llei té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei
que presenta Esquerra Unida és una instància que gairebé,
en pura lògica parlamentària, potser ni tan sols s'hauria de
produir perquè aquest parlament va aprovar una llei de
normalització lingüística amb un article 14 en el qual deixa
ben clar que només existeix una única forma oficial en els
topònims de les Illes Balears que és la forma catalana. El
que passa és que aquesta decisió legal no ha trobat, 10 anys
després de la seva entrada en vigor, un total compliment per
part de les administracions, per la falta de decisions, en
alguns casos, com podríem exposar aquí el cas de la ciutat
de Maó, o per la falta de seguiment de l'ús que es fa dels
topònims en l'àmbit públic o en l'àmbit privat. 

Hem de recordar que les lleis que es fan en un parlament
autonòmic són lleis de tot l'Estat espanyol, són lleis que
obliguen totes les administracions, no únicament
l'autonòmica o la municipal. Hi ha estudis, ja antics, sobre
toponímia que es plantegen com una tasca urgent, des de fa
anys, que no desapareixi el nom, perquè si desapareix el
nom desapareix la referència i, finalment, l'objecte d'aquest
nom. Aquest és el fons d'aquella popular creació literària
d'Umberto Eco El nom de la rosa. S'altera la geografia
humana, també, la geografia amb la qual els nostres
avantpassats van posar nom a les coses, als indrets i als
paisatges. Només a tall d'exemple menorquí, un recull
precipitat que he pogut fer, he de recordar com els topònims
Llimpa o Santa Madrona s'han convertit en Shangrilà, com
Malbúger s'ha convertit en Jardins de Malbúger, com sa
Dragonera i altres s'han convertit en es Polígon, com
Binissarmenya s'ha convertit en el cantón de San Isidro, com
Binitap, lloc a on visc, s'ha convertit en el polígon d'es
Castell, com son Xoriguer i altres topònims són guanyats
per Siesta Marinda i altres, com son Vilà ha esdevingut
Horizonte, com son Parc és la denominació actual de son
Saura, al nord de l'illa. Són transformacions lingüístiques i
culturals que s'estan imposant sense que, des del Govern
balear, s'hagi fet res o gairebé res, sense que l'Administració
es mostri bel•ligerant en la defensa d'un patrimoni
toponímic tan important com les esglésies, les talaies, les
taules o les torres de defensa.
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Al llarg de la llarga dictadura i, per altres motius, durant el
procés de "turistificació" de les illes, s'havia intentat, i en
alguns casos s'ha aconseguit, castellanitzar o desvirtuar amb
formes lingüístiques impròpies de les nostres illes molts dels
topònim. La seva recuperació, almanco dels principals, que són
els noms de les ciutats i dels pobles, ha estat una tendència
d'aquest anys. Encara queda molt per fer, però açò no ha de ser
obstacle perquè les institucions i, davant de totes, el Govern
balear, no treballin, no facin feina en l'exigència de recuperar
tot el cos toponímic que dóna contingut a la nostra llengua. 

Malgrat el temps que ha passat i malgrat que la majoria
d'ajuntaments ja han recuperat de forma oficial els noms propis
i els han fixat definitivament en forma única, la traducció en la
societat d'aquestes decisions no és completa. Un dels punt que
més negativament afecten la salut de la nostra toponímia és que
continuen editant-se i distribuint-se de forma massiva guies,
plànols, mapes, opuscles, llibres, de caràcter informatiu i
turístic editats per empreses de les illes o fora de les illes, però
destinats al consum insular, que continuen utilitzant topònims
que ja no són oficials, antigues formes castellanitzades o
inventades. La Llei de normalització lingüística aprovada l'abril
del 1986 obliga els poders públics a fer efectives les mesures
que es preveuen per al seu compliment, i així com ja he dit al
principi, l'article 14.1 diu clarament que els topònims de les
Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana,
afirmació tan clara com senzilla que s'incompleix de forma
reiterada tant per editorials de fora de les Illes Balears, a on ha
de tenir incidència el Govern balear, com per editorials
illenques.

Per què es continua fent, açò?, per què no hi ha un control
del compliment de la Llei a editorials, administracions, sobretot
la perifèrica de les illes, i mitjans d'informació? Ahir mateix,
ahir, dia 14 d'octubre, un diari com l'ABC, cosa que no ens ha
d'estranyar, es referia a Ciutadella de Menorca, nom oficial,
com a Ciudadela. Avui el Govern balear, també l'Ajuntament de
Ciutadella, s'hauria de dirigir immediatament a l'ABC i
recordar-li que a les Illes Balears no existeix cap Ciudadela, que
només existeix Ciutadella de Menorca, el nom oficial, però açò
no es fa.

Quan al tema concret de la Proposició, que és el material
informatiu i turístic, demanam dues coses; la primera que el
Govern balear, primer obligat per la Llei, es dirigeixi a totes
les editorials i empreses que editen material informatiu, amb
o sense finalitat turística, amb qualsevol suport -també aquí
s'introdueix l'Internet i altres suports- per exigir-los el
compliment de la Llei i l'ús dels topònims catalans propis de
les nostres illes i, en segon lloc, que el Govern presenti un
informe anual al Parlament en el qual es detalli el seguiment
realitzat d'incompliments, les mesures preses i els seus
resultats, perquè el Parlament tengui coneixement del que
s'avança o es recula en aquesta política. És, senzillament,
demanar que es compleixi la Llei de normalització
lingüística. 

I jo crec -per acabar- que els consells insulars també
tenen un paper a fer en aquesta política perquè, a pesar que
el Govern balear és el responsable de la política lingüística,
els consells insulars tenen, entre altres, la competència del
dipòsit legal, i amb la competència del dipòsit legal poden
també exercir un control del material editat a cada illa. Per
tant, convé també la col•laboració entre administracions, i
he de dir i he de recordar que per açò mateix aquest grup va
presentar una proposició molt idèntica, és diu moció, en el
Consell Insular de Menorca, amb un resultat negatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com assenyala el Sr. Portella
tant a l'exposició de motius com a la seva intervenció, és
evident que la toponímia és una cosa important. No hem
d'imaginar que els topònims siguin purament i simplement
una paraula que no té altra raó de ser més que la
funcionalitat indicativa o informativa d'un lloc, d'un indret,
els topònims són un element d'identitat d'un territori, d'una
comunitat humana, són un dipòsit de memòria històrica
col•lectiva i són, també, un referent de fets, de personatges,
que en el passat varen existir i que dins la memòria
col•lectiva han anat lligats a un determinat lloc, a un
determinat indret geogràfic.

D'altra banda els topònims, i això crec que és molt fàcil
veure-ho quan es recorren territoris que tenen una llengua
pròpia diferent a l'oficial de l'estat, per exemple Occitània,
a on l'existència de topònims occitans és absolutament
marginal i jo diria pintoresca, aquella presència dels
topònims del propi territori ens assenyala quina és no tan
sols la identitat lingüística del territori, sinó que també ens
assenyala quina és la situació social, legal d'una llengua. És
evident que un territori lingüísticament normalitzat és un
territori que té la toponímia història pròpia del territori i no
topònims que són bé el resultat de la interferència de la
llengua oficial de l'estat o bé topònims absolutament
arbitraris que algun urbanitzador, algun creador d'un petit
nucli habitat, s'ha tret de la màniga, evidentment sempre
amb un tuf d'estrangeria absolutament inadmissible. 
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Per tant creim que, fins i tot, hi ha una altra cosa que crec
que també s'ha de tenir en compte, quan produccions editorials
de plànols, de mapes, de guies turístiques, que s'han editat en
un altre territori acostumen a escriure malament la toponímia,
per exemple, de les Illes Balears, jo crec que això és una
indicació del poc respecte que tenen cap el que podríem dir els
elements d'identitat cultural i lingüística de les Balears. Estic
ben segur que si ara nosaltres féssim una anàlisi comparativa,
agafàssim un parell d'editorials de la península i, fins i tot,
d'Europa, en diferents idiomes, que fossin guies de viatge de
Catalunya i de Balears, estic segur que a les guies de viatge de
Catalunya hi hauria un respecte molt superior d'aquestes
editorials madrilenyes o parisenques cap a la toponímia de
Catalunya que la que existeix respecte a la toponímia de les
Illes Balears.

Per tant la toponímia, en realitat, té un gran contingut de
significats, és alguna cosa més que una parauleta per col•locar
un lloc sobre el mapa. Per exemple, el Govern balear, que
habitualment sol estar molt preocupat i així ho sol dir cada cert
temps perquè els llibres de text que s'utilitzen a les nostres
escoles a vegades duen alguna parauleta que no és habitual a
qualque poble de Mallorca i fins i tot a tota una illa, en canvi,
per exemple, probablement no té capacitat de reaccionar
emotivament ni tampoc, per tant, legalment, davant l'existència
de llibres de text que, per ventura, entren a les escoles de
Mallorca i maltracten la toponímia història de la nostra illa o de
les nostres illes. Aleshores aquest crec que és un factor que
lògicament s'hauria de corregir.

En aquesta proposició no de llei s'esmenta l'article 14.1 de
la Llei de normalització lingüística que és claríssim i
contundent i, a més, en aquesta frase es marca un cas
d'oficialitat exclusiva de la llengua catalana en l'àmbit de les
Illes Balears, en aquest cas no és una oficialitat compartida amb
el castellà. Però és que, a més a més d'aquest article tan clar de
la Llei de normalització lingüística -si no ho record malament,
em sembla que no vaig errat però pot ser sí i aleshores que em
desdigui algú- fa uns anys, cinc, sis, la Universitat de les Illes
Balears va elaborar un informe a petició del Govern balear en
el qual establia la llista de topònims majors i, jo diria, mitjans
de les Illes Balears en la seva forma catalana correcta i el
Govern balear -si no ho record malament, que crec que no- va
convertir aquella llista en un decret en el qual, formalment,
s'assumia que les formes correctes de tots aquests topònims
eren les formes que la Universitat havia determinat que fossin
a partir d'anàlisis, lògicament, d'etimologies i estudis històrics.

Per tant, a més de la Llei de normalització lingüística, hi
ha un decret d'establiment de la forma correcta dels
topònims majors i mitjans de les Illes Balears fet pel Govern
balear fa cinc, sis, set anys -en aquest moment no ho sabria
dir, no he tengut temps de consultar-ho- que obliga a la
defensa de la identitat d'aquests topònims que és alguna
cosa més que una anècdota, la defensa d'aquests topònims,
perquè el topònim és un senyal d'identitat i, a la vegada, un
indicador de la situació legal, social, de la llengua dins el
seu propi territori, i no estaria gens malament, si les lleis ho
permetessin, que si fossin lleis sensates ho haurien de
permetre, que fins i tot el Govern balear pogués forçar el
canvi de determinats topònims absolutament artificiosos i
estrangeritzants, desnaturalitzadors de la toponímia d'aquest
territori nostre, perquè iniciassin un procés de recuperació
del topònim històric i tradicional que existia a l'indret en el
qual un dia va arribar una gent i hi va fer una urbanització
i, a més, la va batejar amb una total impunitat. 

Per tant, dit tot això, evidentment donarem suport a
aquesta proposició no de llei del Grup d'Esquerra Unida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc el Grup
Parlamentari Socialista donarà suporta a aquesta proposició
no de llei encara que ens agradaria fer unes tres o quatre
consideracions. Sembla una mica surrealista que haguem de
proposar, mitjançant proposicions no de llei, el compliment
d'una llei, ja que realment, si és una llei, s'hauria de complir
i res més. En tot cas, també creim que la primera part de la
Proposició no de llei es podria haver defensat en lloc de dir
"amb l'exigència del compliment de la llei", dir "amb el
recordatori", ja que sembla una mica jacobina, aquesta
proposta; sobretot la primera, des del punt de vista de
redacció, no ens sembla tan adequada com hauria de ser.
Molt més acurada ens sembla la segona i crec que ja hi ha
hagut alguna aprovació, dins aquest parlament, perquè es
fes un informe anual donant compte no tant dels
incompliments en sentit negatiu sinó dels compliments en
sentit positiu de la Llei de normalització lingüística.

El fil d'algunes intervencions m'ha fet recordar una
menció que s'ha fet del suposat i segur respecte dels
topònims catalans d'una manera més ferma que els topònims
de les Illes Balears. Hem de recordar que la Generalitat de
Catalunya té Direcció General de Política Lingüística des de
fa uns anys i, evidentment, això s'ha fet notar, el que ha dit
el portaveu del PSM, probablement hagi tengut alguna cosa
a veure.
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Respecte a un altre comentari que ha sortit al debat,
personalment, és una opinió realment personal i també basada
en fets reals: el fet que la Universitat sigui l'ex novo, qui doni la
darrera paraula a l'hora de parlar sobre els topònims em
recordar un exemple que m'ha fet recordar el portaveu
d'Esquerra Unida; concretament a l'illa de Menorca hi ha un
lloc que es diu Jardins de Malbúger que ve d'un antic lloc
anomenat Malbúger; clarament està ben retolat, però en uns
moments hi va haver diferents interpretacions de com s'havia
d'escriure, i personalment em vaig dirigir a la persona
encarregada de la normalització lingüística al Consell Insular
de Menorca i em va dir que quan la gent cridava a la
Universitat aquesta la cridava a ella; és a dir, que l'autoritat en
aquest cas no era la Universitat sinó aquesta persona
responsable de la normalització lingüística en el Consell Insular
de Menorca i era ella, després d'una investigació pròpia, tal
com em va demostrar, la que havia arribat a la conclusió que
aquest topònim s'escrivia d'aquesta manera. En tot cas
probablement hauríem de ser afortunats a Menorca, en concret,
ja que la retroacció o l'antiguitat dels topònims en molts de
llocs arriba fins al món àrab, ja que supòs que, com molts de
vostès saben, hi ha molts de llocs a Menorca que es diuen
Binibeca, Binibeli, Binisaida...; bini en àrab significa "fill de",
és a dir, que potser en algun moment la Universitat o algú
hauria de posar fil a l'agulla fins a on retrocedim a l'hora de dir
quin és el topònim adequat, de quin moment. 

En qualsevol cas, a aquesta proposició no de llei, encara que
podia haver estat millor redactada, sobretot el primer punt, li
donarem suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ja s'ha dit aquí, aquesta
proposició va ser debatuda amb suficiència en el ple del Consell
Insular de Menorca ja fa uns quants mesos, a la qual el Grup
Popular va presentar un text alternatiu que jo els llegiré per al
seu coneixement, que era: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern balear a dirigir-se a aquelles editorials,
empreses editorials, empreses de publicitat i aquelles que editen
material informatiu, (...) la finalitat turística que de forma
fefaent i reiterada no emprin els topònims correctes i oficials
propis de les Illes Balears, per comunicar-los el deure de
complir la Llei de normalització lingüística i emprar les formes
correctes aprovades pel Govern balear en els seus decrets
36/1988, de 14 d'abril; i 61/1990, de 31 de maig.

I per què proposam aquest text alternatiu, perquè el nostre
grup evidentment d'acord amb el fons de la proposició, i sempre
estarem, com no pot ser d'altra forma, de part del compliment
de la Llei de normalització lingüística, aprovada pel Govern
balear. Però al nostre entendre no es pot tractar de la mateixa
manera, emprant la mateixa mesura, totes les empreses i
institucions de les Illes Balears que editen o publiquen material
turístic informatiu. Sabem que hi ha, i realment en som
conscients, errates i omissions importants com ja s'ha comentat
aquí; i d'exemples, probablement en trobarien a bastament, però
també hi ha treballs i publicacions impecables i acurant en
aquest sentit.

Per tant, nosaltres som de l'opinió que el Govern es dirigeixi
cap a aquelles publicacions que de forma continuada i
reiterada incompleixen aquesta llei. Jo demanaria al Grup si
accepten aquest text alternatiu, que per altra banda no va ser
acceptat al Consell Insular de Menorca, amb la qual cosa
finalitz la meva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot he d'agrair el
suport que el Grup Nacionalista i el Grup Socialista han
donat a aquesta proposició no de llei, amb la qual
simplement es diu al Govern que compleixi amb la Llei de
normalització lingüística en un tema molt concret i que té
un gran abast de cara a l'exterior, de cara a la comunicació
social. Jo per afegir a l'anècdota que ens ha contat el Sr.
Javier Tejero respecte de jardins de Malbúger, que a pesar
que la normalitzadora lingüística pogués aportar el seu
coneixement, encara es veuen cartells que s'escriuen
"Malbuja", i es veuen cartells escrits de molt diferent
manera a aquella mateixa urbanització, perquè vegem fins
a quin punt arriba la distorsió dels topònims a un lloc
determinat.

Quant a la proposta que ha fet el Grup del Partit Popular,
nosaltres, com ja he dit abans, vàrem presentar també
aquesta proposta al Consell Insular de Menorca, perquè
creim que és un feina a compartir entre institucions, entre
Govern balear, com a principal obligat de complir la llei i
fer complir la llei, i consells insulars perquè tenen a partir
del dipòsit legal l'oportunitat d'incidir en la producció
editorial que es fa a cada illa, tenen una possibilitat real
d'incidència si es compleix tot el tràmit de dipòsits legals;
per tant, per açò ho vàrem dur allà. I per què no vàrem
admetre aquesta esmena del Grup Popular, que tampoc fa
que l'admetem avui, perquè la part més important d'aquesta
proposta, a la nostra manera d'entendre, després de
comprovar que al cap de deu anys es continua incomplint
aquest precepte de la Llei, aquest articulat de la Llei de
normalització lingüística, no és tant dir-li al Govern que faci
complir la Llei, que açò no importaria que ho féssim. Ja
vàrem dir la setmana passada al debat parlamentari, que si
les bombetes de les aranyes que hi ha a la sala de plens
s'apaguessin per cada article incomplert d'una llei, estaríem
a les fosques a les sales d'aquí baix, i no ens veuríem cap
dels tants, perquè l'incompliment de moltes lleis és
sistemàtic; a vegades és més comprensible, a vegades ho és
manco; però és sistemàtic.
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Ara bé, la segona part, en la qual demanam aquest informe
anual, el demanam perquè el Parlament, i en el seu cas el
Consell Insular de Menorca, pogués fer el seguiment puntual de
les accions preses pel Govern. No podem atorgar al Govern un
xec en blanc per utilitzar-lo com l'ha utilitzat durant 10 anys,
sinó que la segona part de la proposta és aquest seguiment,
aquest compromís del Govern de plantejar, de presentar davant
el Parlament el que ha vist malament, les mesures que ha pres,
i com s'avança o es recula en aquest sentit.

Per tant la proposició, que té dos punts, és una sola i no la
podem dividir, perquè el primer punt seria dir al Govern que
compleixi la Llei, que no importa que li diguem, ja ho sap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarèplica té la
paraula el diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Molt breument, Sra. Presidenta, perquè alguns dels diputats
d'aquesta comissió tenen altres comissions pendents, i ja duim
tres quarts de retard sobre l'horari previst. He de dir que el
nostre grup, atès que el text alternatiu que hem proposat no
gaudeix del suport dels altres grups, el retirarem i votarem en
contra de la proposició presentada per Esquerra Unida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Diputat. 

Passam, per tant, a la votació del text de la Proposició no de
llei.

Vots a favor d'aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta, el resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Atesa la votació, queda rebutjada
la Proposició no de llei 3213/97.

III.3) Proposició no de llei RGE núm. 3856/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de la música cantada en català.

I finalment debatrem la tercera i darrera proposició no de
llei, registrada amb el número 3856/97, presentada pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
foment de la música cantada en català. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una altra proposició no de
llei que fa referència a qüestions de normalització
lingüística en concret, que són freqüents en aquesta
comissió i en aquest parlament. Totes les institucions tenen
la responsabilitat de complir i de fer complir la Llei de
normalització lingüística, i primer de tot té aquesta
responsabilitat el Govern balear. És un mandat present en
tot l'articulat de la Llei, i en aquests últims anys és una
partida específica prou important als pressupostos de la
Comunitat Autònoma, sembla ser que de 500 milions de
pessetes l'any 1998.

Entre aquestes responsabilitats es troba la de fomentar i
promoure el coneixement i l'ús de la llengua catalana als
mitjans de comunicació social i en la societat. Com afirma
l'article 28.2 de la Llei de normalització, el Govern de la
Comunitat Autònoma ha d'impulsar la normalització de la
llengua catalana a les emissores de ràdio i canals de
televisió estatals o privats, amb la finalitat de promoure l'ús
del català com a llengua pròpia de les Illes Balears. Si
aquest article determina les responsabilitats generals del
Govern, l'article 31.2 i 31.3 concreten encara més aquestes
obligacions. El 31.2 diu "Així mateix el Govern ha
d'estimular i fomentar amb mesures adequades les
representacions teatrals, espectacles i altres manifestacions
culturals en català"; i el 31.3: "Així mateix ha de contribuir
al foment del llibre i d'altres publicacions en llengua
catalana amb mesures que potenciïn la seva producció
editorial i la seva difusió".

En aquesta proposició no de llei Esquerra Unida planteja
parlar de la música cantada en català, de la cançó. Ens
trobam amb una qüestió que per una banda és matèria de
política cultural, traspassada des de 1995 als consells
insulars, i per altra de política lingüística, responsabilitat del
Govern balear, dues institucions. Nosaltres, que també hem
duit aquest debat al Consell Insular, amb resultat negatiu,
com és habitual, i normal, i lògic, amb la correlació de
forces que existeix a cada institució, la duim al Parlament
balear per allò que afecta el Govern. Tots estarem d'acord
que la cançó, la música cantada és un àmbit important de
comunicació social. Quan parlam de cançó, tant pensam de
cançó tradicional, de cançó popular, de cançó moderna,
rock, pop, en la qual durant aquests últims anys s'ha produït
un fenomen que no ha de passar desapercebut, que és
l'assumpció per part de molts de grups de joves d'incorporar
la llengua catalana com a llengua de rock i de música
moderna dins la seva creació, un món al qual durant molts
d'anys només havíem sentit cantar en anglès o castellà, i així
s'obre la nostra llengua, i aquesta es consolida, i es demostra
tan capaç com una altra per esdevenir vehicle de
comunicació, d'identificació.



CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS /  Núm. 18 / 15 d'octubre del 1997 311

Aquest canvi no s'ha produït per una especial atenció i
promoció de les institucions, ni com un acte reflex de fenòmens
que han tingut lloc a Catalunya, entre d'altres, sinó per l'èxit
assolit per grups pioners. I en aquests anys també es produeix
un altre fenomen no manco important, l'accés amb garanties
dels grups i solistes a enregistrar les seves composicions amb
uns mínims de garanties. Les cançons creades aquí tenen
l'oportunitat de viure amb un suport material permanent, de
llarga durada; i aquest segon fenomen també ha estat possible
pel risc que assumeixen els propis grups i solistes per produir-
se ells mateixos, en la majoria de casos, els seus discos, sense
comptar amb ajuts de caràcter institucional.

D'altra banda la comunicació en directe, mitjançant actuació
pública d'aquestes creacions musicals fetes aquí, expressió
diversa d'una cultura que és relació de persona amb el món, és
també cita per a la creació d'àmbits públics i de relació en els
quals la llengua vehicular és la nostra llengua. Per tant...

M'agradaria demanar a la presidenta de la Comissió si puc
fer l'explicació d'aquesta proposició no de llei sense mirar-me
el rellotge, o si m'estic passant, si hi ha un termini de temps...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no. Encara disposa de temps. Ja l'avisaré.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Deim açò perquè una situació que
es veu amb un grau d'optimisme no amaga un dèficit important,
que impedeix una real i general expansió de la nostra música,
la falta de programació en gran part de les emissores de ràdio
i televisió, principalment les d'àmbit estatal que emeten a les
Illes Balears, i més d'aquelles que són de caràcter
exclusivament municipal.

Què es demana en aquesta proposició? Creim que es
demanen unes actuacions perfectament assumibles. El primer
punt és una demanda genèrica que posa en mans del Govern
balear la possibilitat d'escollir aquelles iniciatives més adients
per garantir la promoció del català en aquest àmbit. El segon
punt concreta la proposta amb una actuació concreta, la creació
d'una línia de suport genèric per a l'edició d'enregistraments
musicals produïts a les Illes Balears o per artistes de les Illes
Balears enregistrats també fora d'aquí -estic pensant en grups
com Ocults o Ja t'ho diré, que enregistren a Catalunya, però que
són d'aquí i empren la nostra llengua-, i també oberts a les
produccions d'artistes residents que realitzen en català.

Em podran dir -no conec el parer del Grup Popular
davant aquesta proposició- que ja hi havia un suport genèric
per llibres, que va ser traspassat als consells insulars, i que
per tant un suport genèric germà, com seria aquest, hauria
de ser propi dels consells. La resposta és que prèviament al
traspàs de les competències en matèria de política cultural,
de suport genèric per edició de llibres en català hi havia ja
aquesta actuació del Govern balear, però no hi havia una
actuació semblant, germana, en la qüestió d'edició, de
producció discogràfica, no es preveien; i per tant en les
dotacions competencials no es preveia aquesta actuació. Per
altra banda, mai no podem oblidar que no parlam únicament
de política cultural, sinó també de política lingüística.

El tercer punt, i darrer, és el d'instar el Govern balear a
establir convenis de col•laboració amb els mitjans de
comunicació, ràdio i televisió, que emeten programacions
locals a les nostres illes per tal d'afavorir la presència de
produccions musicals pròpies. Convenir vol dir que les parts
es posin d'acord, de col•laborar, no és que el Govern compri
hores de programació, sinó que convenir per les dues parts:
col•laboració econòmica i actitud de promoció acorden una
política. Ho podem comparar amb Catalunya, per saber què
diu aquesta proposició i quin caràcter té, caràcter pacífic
que té. Aquí no hem parlat del que s'ha aprovat a Catalunya,
una llei que obliga a programar durant un determinat
nombre d'hores a les emissores i televisions de Catalunya
cançons, produccions en català; una llei que obliga.
Nosaltres aquí, perquè sabem que el nivell de normalització
lingüística, demanam una possibilitat més real, que seria
aquesta promoció, aquest establiment de convenis amb els
mitjans de comunicació; i jo crec que les dues propostes són
perfectament assumibles, i per açò les presentam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar les posicions, grups
que vulguin intervenir? Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. A les Illes Balears
aproximadament es poden escoltar unes 27 emissores de
ràdio, la majoria estatals però que tenen una delegació a les
Illes, alguna en particular o totes en conjunt, i també es
poden veure un bon nombre de canals de televisió. I tant en
un camp com en l'altre, ràdio i televisió, resulta molt difícil
escoltar-hi cançons en català, tant als programes de màxima
audiència -aquests programes que solen fer les emissores
estatals, que tenen un impacte molt fort sobretot sobre el
món jove, i que d'alguna manera determinen i condicionen
el mercat del disc, perquè fan unes programacions molt
intenses de novetats, de cantants, de grups que s'alguna
manera condicionen l'elecció que l'oient de l'emissora i del
programa pugui fer.
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Clar, en realitat això succeeix en un moment en què la
producció fonogràfica en llengua catalana probablement és més
alta que en cap altre moment de la història passada.
Concretament a Balears, i més específicament a Mallorca, mai
no s'havien publicat tants d'enregistraments fonogràfics en
llengua catalana, ja siguin enregistraments de música
tradicional com de ballables, com per exemple de música rock
o pop; i malauradament -i m'ho han dit en alguna ocasió els
productors d'aquests enregistraments- gairebé per poder guaitar
el nas per les emissores amb una certa intensitat, no que sonin
una vegada molt esporàdicament, sinó amb una certa
freqüència, gairebé ho han de fer recorrent a la contractació
publicitària de determinades petites franges horàries per
emetre-los. I és que el problema de fons de tota aquesta qüestió
no és tan sols una escassa demanda d'aquest tipus de cançó que
pugui existir dins la societat, que en part és lògic que sigui així
a causa del nostre passat en el qual la llengua no s'identificava
amb la cançó de moda ni amb la cançó atractiva, sinó perquè
probablement hi ha un error de base o una deficiència de base
que és la inexistència d'un sistema de comunicació propi que
depengui exclusivament de centres de decisió balears, i que per
tant pugui configurar una programació pròpia a partir
exclusivament de les seves pròpies decisions de programació.
Tots nosaltres sabem que les emissores de ràdio que tenen una
delegació a Balears són emissores absolutament subordinades
a les seves cadenes estatals, i aleshores a les emissores de
Balears les solen quedar unes franges horàries mínimes, a les
quals difícilment poden posar massa programació pròpia.

Aleshores, la inexistència d'un sistema de mitjans de
comunicació exclusius i propis de les Illes Balears, que no
siguin, per dir-ho d'alguna manera, delegacions de cadenes
estatals, en gran part explica la inexistència de la presència de
la música en català. A més hi ha un altre factor important, i és
que els programes musicals de gran audiència estan molt
mediatitzats i condicionats per les grans multinacionals, per les
grans empreses fonogràfiques d'àmbit internacional moltes
vegades, que condicionen enormement la tria que les emissores
fan de les cançons que s'han d'emetre, fins al punt que -m'ha
contat algun productor mallorquí- si en algun programa
d'aquests de màxima audiència aconsegueixen col•locar-hi
alguna producció pròpia, fins i tot acostuma a haver-hi
reaccions d'aquestes multinacionals, d'alguna manera convidant
l'emissora que ha estat receptora d'aquella producció més o
manco independent i més o manco diríem d'àmbit local, que la
retirin perquè sembla que aquesta no és la seva pista de
circulació.

Evidentment davant aquest panorama la necessitat
d'intentar que s'intervengui per mirar de millorar una mica
la situació, evidentment la millora real vendria per la
creació d'un sistema de comunicació propi és absolutament
necessari. Dels tres punts que formen la proposició no de
llei que presenta Esquerra Unida, amb l'únic amb el qual no
acabam de tenir-hi, no diré una conformitat, sinó algun petit
dubte, és concretament amb el segon punt, quan planteja la
creació per part del Govern balear d'una línia de suport
genèric per a l'edició d'enregistraments musicals produïts a
les Illes Balears. Clar, resulta que a una illa de les Illes
Balears com a mínim existeix un suport genèric per
fomentar, per donar una mà a la producció fonogràfica en
llengua catalana, concretament aquest suport genèric
existeix a l'illa de Mallorca, i aleshores un poc la pregunta
seria: Com es pot compaginar amb el suport de la producció
fonogràfica existent, per exemple a nivell de l'illa de
Mallorca, aquest suport que es proposa perquè l'impulsi el
Govern balear; i la pregunta seria a veure si es tractaria de
crear un suport genèric diríem substitutori de l'existent a
nivell d'illa, o si es tractaria de crear un suport genèric
suplementari. En qualsevol cas ens sembla que aquestes
preguntes que plantejam són d'ordre secundari en relació
amb el problema de fons, que és la necessitat de fer possible
que qui vulgui pugui sentir la música que es fa a les Balears,
en llengua de les Balears, a les emissores que s'escolten a
les Balears. Per tot això donarem suport a la proposició no
de llei. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també donarem
suport als tres punts de la proposició no de llei. Entenem
que és positiu que es pogués fer aquest suport tal com es
planteja, ja que està clar, segons la pedagogia més
elemental, que les cançons que s'aprenen en llengua materna
des de petits tenen un caire molt més intents que cançons
que de vegades fins i tot els nostres fills han après sense
entendre el que s'hi deia. En un moment m'he recordat d'uns
quants noms, tals com Maria del Mar Bonet, Uc, Joana Pons
i ses guitarres -encara que hi hagi moltes cançons que siguin
cantades en castellà-, Fora des Sembrat, Sau, Traginada,
Harmònica Coixa Blues Band, o Ja t'ho diré, són grups o
persones que en un moment determinat el seu mínim comú
denominador, si ho reduíssim a termes matemàtics, seria la
seva opció de música cantada en català, ja que els seus estils
realment davant d'alguns d'ells -encara que se m'ha oblidat
un dels primers que hi podia haver, com Joan Manuel
Serrat- són persones o artistes que fins i tot han traspassat
fronteres amb la música cantada en català.
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Només m'agradaria fer un petit comentari: Normalment la
música és bona o dolenta. No depèn de l'idioma en què sigui
cantada, però en aquest cas, tenint en compte que sí que s'està
en inferioritat de condicions, encara que a Mallorca
explícitament, almenys pel que jo sé, hi ha un segell
discogràfic, anomenat Blau, que té una activitat i unes vendes
bastant considerables, fins i tot fora de l'àmbit de la Comunitat
Autònoma. També és de lògica reconèixer que a altres illes, en
aquest cas a Menorca per iniciativa privada, encara que amb
suport institucional, aquest any ha estat la segona o la tercera
edició d'un festival anomenat "Menorca actua", encara que no
precisament promovent exclusivament la música cantada en
català.

En qualsevol cas, no hi seria de més una promoció, i en
aquest cas per mi només cal dir que a la Comunitat Autònoma,
que jo recordi, només hi ha hagut una promoció en aquest
sentit, que deu fer quatre o cinc anys, quan des de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports es va publicar un disc en format
CD de Maria del Mar Bonet amb el suport de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports. Jo crec que aquest tipus de
promocions de vegades fan més que unes altres qüestions. En
qualsevol cas, direm que sí als tres punts d'aquesta proposició
no de llei. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ja s'ha dit aquí també, ens
tornam a trobar amb una proposta que prèviament es va
presentar al Consell Insular de Menorca, fa ben poc aquesta
vegada; i com bé ha dit el portaveu del Grup d'Esquerra Unida,
en l'argumentació de la proposició i amb les paraules que ha
tingut ara, és cada cop més freqüent i més normal i usual la
presència de música cantada en la nostra llengua. El nostre grup
creu, però, que açò no és una casualitat, al contrari del que
vostè ha dit i opina, sinó que és el fruit de molts d'anys de
promoció social i de suport institucional a la promoció no
només de la música, sinó de l'ús de la nostra llengua, des de
totes les institucions públiques i també des d'altres àmbits de la
iniciativa privada.

Com vostè sap també, el Govern balear disposa de dues
amples línies d'ajuda que també vostè coneix, i per altra banda,
com ja s'ha dit aquí també, els consells insulars ofereixen una
ampla varietat de subvencions per fomentar l'ús de la llengua
catalana a tots els nivells, i com ha dit aquí el portaveu del
Grup Nacionalista, també al Consell Insular de Mallorca es
disposa d'una línia genèrica de subvenció per a aquest aspecte,
quant als enregistraments fonogràfics.

Per tant el nostre grup creu que no és necessari establir una
línia d'ajudes específiques i concretes per a aquest aspecte,
creim que la seva proposició davalla molt al detall de línies
concretes d'actuació, quan al nostre entendre el Govern balear
disposa d'un abast molt més ample, i aquesta amplitud de mides
pot donar cabuda a tota la multitud d'iniciatives que en aquest
sentit s'hi puguin presentar. Per tant, no donarem suport a la
seva proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de comunicar que estic com
a esbadalit, que és una actitud humana molt freqüent. Estic
esbadalit... primer vull donar les gràcies al suport obtingut
del Grup Nacionalista i del Grup Socialista a aquesta
proposició. He de dir que no coneixia l'existència del suport
genèric del Consell Insular de Mallorca, que per tant el punt
número 2, sobre el suport genèric, lògicament obligaria a
una actuació coordinada dels consells insulars amb el
Govern balear, lògicament obligaria a açò i s'hauria de
tendir a açò. Em sembla que dia 13 de novembre hi ha
confirmada una reunió entre consellers de Cultura i el
conseller de Cultura del Govern balear a Eivissa, i seria un
dels temes a posar damunt la taula, i seria bo que el
Parlament davant aquesta legislació posés aquest tema a
damunt la taula.

I després diré per què estic esbadalit: El Sr. Simó Gornés
defensa la posició del Partit Popular, contrària a aquesta
proposició, parlant només d'un dels punts, no de l'altre; i
quan parla d'un dels punts diu que no importa donar ajudes
institucionals perquè ja hi ha una producció normalitzada,
ha millorat la cosa, tampoc no hi ha tanta preocupació. Jo li
he de dir, per sort o per dissort, que des de fa moltíssims
d'anys, des de fa més de vint anys, estic en contacte directe,
tant per afecció com per professió amb els grups de música
de Menorca. Conec gairebé tot el que ha passat durant
aquests vint anys, i sé, tant fent feina a emissores de ràdio
com fent feina en producció de festivals, com fent feina
després en activitat cultural, les dificultats que tenen els
grups per accedir als enregistraments. Tant és així que
encara que hi hagi unes petites ajudes institucionals, no
completes, no per tothom, subvencions concretes, puntuals
un moment donat, aquestes ajudes no suposen  ni un 10 ni
un 5% del que costa avui editar un treball discogràfic amb
garantia, i que són els propis grups de la seva butxaca que
produeixen el seu treball, perquè tampoc no hi ha producció,
editorials discogràfiques; i si tenen sort, tenen sort, i si no
tenen sort, no en tenen, treuen un disc, una producció, i
després no només no en treuen cap més, sinó que el grup el
dissol per motiu dels deutes que han adquirit, la qual cosa és
doblement dramàtica.

Que hi hagi ajudes no específiques no soluciona el
problema. Nosaltres plantejam la creació d'una ajuda
específica, d'una línia d'acció específica en aquest sentit,
que creim que és l'important, i que el Govern balear, que
ahir llegíem a la premsa que augmentarà 500 milions de
pessetes la partida destinada a normalització lingüística
l'any que ve, que no s'arruïnarà per crear una línia d'ajut en
aquest sentit. que fins i tot serà positiva, serà ben rebuda
pels grups de música, que mouen moltíssima gent, no diré
tanta com els clubs de gent gran, però bastant de gent, i que
movent aquesta gent, veurien que el Govern balear es
preocupa per les seves preocupacions pròpies.
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I el segon punt de la proposició, que vostè, el portaveu del
Grup Parlamentari, no n'ha parlat, jo ja he fet esment de la
diferència d'aquesta proposta, del tercer punt, que és una
proposta lingüísticament socialdemòcrata -i esper que ningú
després em pugui acusar de fer una proposta lingüísticament
socialdemòcrata- comparada amb les propostes com a
Catalunya, del percentatge d'emissió en català a les emissores;
ja no només no hi entra, sinó que oblida que el Govern balear
té l'obligació, les competències, donades des de l'any 1996 per
l'Estat, les competències de crear normativa sobre radiodifusió
per ones mètriques en modulació de freqüència, i dins aquesta,
que ara haurà de donar 8 llicències o 9 a les Illes Balears, un
dels punts de la normativa és establir el nivell de programació
en català a aquestes emissores. Ho pot fer a les ja existents i ho
pot fer a les noves, i no ho fa, lògicament que no ho fa.

Jo hagués pogut baratar el punt número 3, i en lloc de
demanar un conveni de bona voluntat, dir que el Govern balear
compleixi amb el que ha de complir. No ho he fet, des de la
bona voluntat d'aquesta proposició. I per açò estic esbadalit,
perquè a la bona voluntat de convenir accions, d'impulsar
accions positives, ens trobam amb barra de cap, ens trobam
amb ferro fred. I per açò em fa embadalir, i em sap greu que
aquestes propostes acabin en el no-res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarèplica té la
paraula el diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ja ens té acostumats, el Sr.
Portella ha tornat a fer un retrat esperpèntic un poc de la
situació, que nosaltres entenem que no s'ajusta en absolut a la
realitat de la nostra comunitat autònoma. Nosaltres continuam
insistint que el Govern té el suport del nostre grup, té, almanco
per a aquesta legislatura, projectes d'ample abast quant al suport
per a la promoció de coneixement de la llengua catalana, i aquí
mateix, en el Diari de Balears d'ahir dimarts, s'hi anunciaven
algunes de les mesures d'ample abast que s'han previst en les
diferents actuacions que hi ha previstes per a l'any que ve.

Nosaltres pensam que aquesta política és l'adient, que
incideix especialment en aquells camps que són deficitaris, i
com vaig tenir ocasió de dir-li en el Consell Insular de
Menorca, pensam que una línia d'ajuda, tipus suport genèric,
que precisament va dirigit als grans editors d'aquests
enregistraments, s'ha de contemplar per iniciatives culturals que
realment siguin deficitàries. En aquest cas, nosaltres pensam
que no ho és. I tornam a insistir que no hi donarem suport
perquè no creim adient aquesta iniciativa que vostè proposa.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat:
Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

Atesa la votació, queda rebutjada la Proposició no de llei
3856/97.

Senyores diputades i senyors diputats, en no haver-hi
més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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