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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió de la comissió d'avui, i demanaria en
primer lloc si es produeixen substitucions.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Josep Ramon Balanzat substitueix Joana Aina Vidal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 3858/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
criteris de territorialització en les inversions del Govern balear
en matèria de normalització lingüística.

Passam, idò, a debatre la primera proposició no de llei
registrada amb el número 3858/97, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
criteris de territorialització en les inversions del Govern balear
en matèria de normalització lingüística. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta de la Comissió. Bon dia a tothom.
Aquesta proposició no de llei ve motivada per l'estudi o el
seguiment que vàrem fer de les despeses en normalització
lingüística efectuades a l'any 1996. L'any 1997 no ha acabat,
hem demanat informació al Govern, tampoc la tenim, per tant
ens basam en l'any 1996, que és la darrera informació que
tenim.

Les despeses finals de què el Govern ens va lliurar
documentació en matèria de normalització lingüística varen ser
310 milions de pessetes. Aquí no hi varen entrar les dels plans
municipals pilot -no ens ho  va lliurar-, els plans pilot varen ser
entre 40 i 50 milions de pessetes. Podem parlar d'uns 350
milions de pessetes en total, dels 400 que hi havia als
pressupostos inicials per l'any 1996.

Gran part de les despeses efectuades correspondrien -açò és
una primera opinió que tenim- més a altres polítiques:
polítiques culturals, d'esports, associacionisme, funció pública,
presidència, educació, etcètera, més que normalització
lingüística, però bé, estan generades per la Direcció General de
Normalització Lingüística, que a l'any 96 funcionava com a tal,
i són així.

Quant a la distribució....

LA SRA. PRESIDENTA:

Prec silenci als senyors diputats, per favor.

Continuï, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Quant a la distribució de les despeses generals, que la
distribució d'aquestes despeses és de difícil territorialització,
nosaltres hem comptat 100 milions de pessetes, que són
despeses de personal de la Direcció General, despeses en béns
corrents i funcionament, transferència a la Universitat per
reciclatge de català al professorat, Junta Avaluadora de Català,
conveni amb la Universitat per al Gabinet de Terminologia,
programa informàtic de gestió de centres, i conveni amb la
Universitat per a una sèrie de diccionaris que es varen realitzar.
Açò suma uns 98 milions de pessetes.

Després hi ha una sèrie de despeses que són de difícil
territorialització, nosaltres no les coneixem, per exemple
conveni amb associacions sindicals, que poden ser de
caràcter balear, encara que se signen amb els sindicats aquí
a Mallorca, podrien tenir aquesta dimensió balear; un
conveni amb l'STEI, quotes del (...), que no sé exactament
què és, però no queda especificat en la resposta del Govern,
i després altres. I açò suma 22 milions de pessetes.

Després hi ha una sèrie de quantitats, que són les que ja
es poden territorialitzar, i a partir de les quals nosaltres hem
fet aquesta valoració, aquest examen, aquestes quantitats,
que poden mostrar dubtes. No hi ha dubte que a l'hora de
territorialitzar és difícil, sumen 185 milions de pessetes.
Tenim aquí despeses a Mallorca, subvencions a
ajuntaments: Artà, Capdepera, sa Pobla, Sóller, Petra, Inca,
per 7 milions de pessetes. He de dir que aquests ajuntaments
no formaven part del Pla pilot de normalització lingüística,
per tant eren subvencions a ajuntaments a part del Pla pilot,
dels programes pilot municipal. Després, conveni amb
educació d'adults de Mallorca 5 milions de pessetes,
subvenció a l'Escola d'estiu de Mallorca 700.000 pessetes;
subvencions a emissores de ràdio locals de Mallorca, 2
milions de pessetes; subvencions a associacions culturals,
totes de Mallorca, 7.834.000 pessetes; celebració de l'any de
les Rondalles, a Mallorca -es varen celebrar actes puntuals
a Menorca, a Eivissa no ho sé-, a la celebració de l'any de
Rondalles, que es va fer a Mallorca, es varen gastar
23.868.000 pessetes; assistència a fires lingüístiques, 7
milions de pessetes; oficina dels drets lingüístics, que és un
servei aquí, a Palma, 2 milions de pessetes; adquisició o
edició de llibres, 25.942.000 pessetes, llibres com Història
de Pollença, Modernisme a Mallorca, Qui diu no a les
drogues, Els reis de la Corona de Mallorca, Bibliografia
històrica a Balears, Pintura gòtica a Palma, Els reis de
Mallorca, etcètera, una sèrie de llibres que tenen alguns un
caràcter interinsular, altres tenen un caràcter de temes de
Mallorca, i en tot cas la distribució de llibres o publicacions
de caràcter interinsular de contingut no té el contingut
interinsular quant a la seva difusió; anuncis publicitaris es
varen fer a Pissarra, El Mirall, Editora Balear, Grepsa, Rey
Sol, Baltar, Ona, Hora Nova, Diari de l'escola, que són tot
publicacions que es realitzen a l'illa de Mallorca i que tenen
molt poca transcendència o influència a les altres illes,
2.387.000 pessetes; trobada d'escoles mallorquines 1 milió
de pessetes; Escola viva 9 milions de pessetes; congrés de
la Coapa a Palma 999.000 pessetes; curs sobre projecte
lingüístic realitzat a Palma 1.561.000 pessetes; material
didàctic OAM, també a Palma 1.900.000 pessetes; conveni
amb Ajuntament de sa Pobla per educació infantil 2 milions
de pessetes; conveni amb educació d'adults de Mallorca per
als cursos de català 8.200.000 pessetes; despeses
d'assessorament tècnic, 3.338.000 pessetes; catàleg i
publicacions diverses, 4.580.000 pessetes; cursos de català
de l'IBAP, que és una despesa de la Direcció General de
Política Lingüística, en lloc de ser de l'IBAP, 1.500.000
pessetes; Centre Cívic de Manacor, 9.891.000 pessetes; Joc
de s'ensaimada, que a Mallorca té una repercussió, però no
a les altres illes, 13 milions de pessetes; conveni amb
Voltor, per a la recepció de les emissions en català, de TV3,
Canal 33 i Canal 9, 15 milions de pessetes -no hi ha
convenis amb Sa Talaia i convenis amb Mussol a Menorca,
que ho fan els consells insulars, però aquí ho fa el Govern
balear, 15 milions de pessetes; conveni amb Premsa Forana
de Mallorca, 3.500.000 pessetes; fitxes i videos de (...)
1.200.000 pessetes; teatre en català per a secundària, un
cicle que es va realitzar a Mallorca, 585.000 pessetes;
Comissió Interdepartamental de la Dona, també ficat aquí,
450.000 pessetes; congrés del (...) 600.000 pessetes; i altres
1.800.000 pessetes. En total, dels 185 milions, 181 milions
de despeses en aquest sentit.
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He de dir que l'any de les Rondalles, que s'hi varen gastar 23
milions de pessetes, no va tenir repercussió el 96 a Menorca, el
96 no es va fer res. El 97, no el 96, sí que es va fer mitja
exposició, la meitat de l'exposició que s'havia fet aquí a Palma,
res més, quan el compromís del Govern era fer teatre,
conferències, etcètera. Després he de dir que la participació a
les fires internacionals no està concretada, però que la presència
de producció editorial de Menorca, pel que jo conec, és nul•la.
També que el contingut de l'Enciclopèdia de pintura i escultura,
com he dit en els casos de les publicacions, és de caràcter
interinsular, però que la seva difusió a través d'un mitjà de
comunicació de Mallorca, com és el diari Balears, no arriba a
Menorca, em sembla que tampoc no arriba gaire a Eivissa, i
fins i tot  a Menorca aquesta enciclopèdia de la pintura i
escultura no arriba, perquè se'n facin una idea, ni a la Biblioteca
Pública dependent del Govern, ni a aquesta arriba el diari
Balears, o altres publicacions de les Illes Balears, perquè vegin
fins a quin punt té un contingut sí interinsular, però no una
difusió interinsular, que és la segona part.

Quant a despeses a Menorca, hi ha un conveni amb l'Escola
d'adults de 2 milions de pessetes, una subvenció a l'Escola
d'estiu que fa el Moviment de Renovació Pedagògica de
300.000 pessetes, i ens surten unes despeses de 2.300.000
pessetes.

A Eivissa -aquí hi ha diputats eivissencs que em podran
corregir- l'única subvenció en matèria lingüística, a part del
programa pilot de Sant Josep, que es va donar i que no entra
aquí, és subvencions a entitats en general, no especifica quines,
265.000 pessetes.

Clar, a Mallorca d'iniciatives territorialitzables hi va un 98%
del que es va gastar l'any 96; a Menorca un 1,24%, a Eivissa un
0,14%.

Davant açò, nosaltres hem presentat, creim que prou
documentada, aquesta proposició no de llei. El primer punt és
per rebutjar aquesta pràctica política, i un segon punt és per
demanar al Govern balear que tengui en compte aquests criteris
d'interinsularitat, que tengui en compte una vegada més el
caràcter interinsular de la Comunitat Autònoma.

Jo ja sé que moltes de les subvencions que s'atorguen,
s'atorguen a partir de concursos i bases publicades al
BOCAIB, que tothom hi pot accedir. El problema és que de
les illes de Menorca, d'Eivissa i Formentera no s'accedeix,
perquè el BOCAIB, vostès estaran d'acord amb mi, que no
és el mitjà de comunicació més adequat per informar la gent
de les ofertes, de les convocatòries que fa el Govern balear,
i per aquest mitjà la gent no s'informa, i que la proximitat al
Govern, la proximitat al centre de govern, que és Palma de
Mallorca, dóna més oportunitats perquè aquestes
subvencions, aquestes ajudes, aquestes iniciatives pròpies
quedin només circumscrites a un àmbit, que és l'illa de
Mallorca. Açò és l'explicació d'aquesta proposició no de
llei, crec que prou documentada, i que esper que sigui
valorada positivament per tots els diputats i diputades
d'aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que la intervenció i les
dades aportades pel portaveu d'Esquerra Unida són prou
clares i prou contundents. Està explicant dades, supòs,
facilitades pel propi Govern, per tant no són dades
interpretables o dades inventades, òbviament són dades
oficials donades pel Govern, i crec que és una vergonya
veure que aquest 98% d'aquestes partides que poden ser
territorialitzades queden a Mallorca, i pràcticament quatre
pessetes, per dir-ho així, van a Menorca o a Eivissa. Crec
que el Govern balear ha de ser conscient, i crec que de
vegades no ho és del tot, que vivim a una comunitat
pluriinsular, i que per tant quan es fan inversions o quan es
pensa en programes, s'ha de pensar que estam a quatre illes,
i que per tant s'han d'adaptar aquests programes a les quatre
illes, i no fer una cosa absolutament centralitzada.

Per tant, no podem per més que donar suport a aquesta
iniciativa, esperant que també la resta dels grups i el Grup
Popular li doni suport. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que aquesta presentació
d'aquesta proposició no de llei ha donat peu a tota una tasca de
recerca del diputat Sr. Portella, que crec que és molt
il•lustrativa de la concepció que es té de la política de
normalització lingüística i de l'ús que es fa de la partida
pressupostària que li correspon als pressupostos anuals.

És evident que, més enllà d'entrar en el tema concret de la
territorialització de les despeses que es fan en normalització
lingüística,  a la Direcció General de Política Lingüística se la
considera una espècie de calaix de sastre, que serveix per anar
-per dir-ho d'alguna manera- assumint compromisos, supòs, de
compliment obligatori que li (...) arribar el Govern. D'alguna
manera jo diria que també serveix la Direcció General de
Política Lingüística per exercir competències de gestió cultural
de manera encoberta; i després hi ha una cosa que em pareix
bastant lamentable, que és identificar política de normalització
lingüística amb donar suport a aquelles iniciatives que es fan en
català sigui quina sigui la seva naturalesa. Això evidentment no
és política de normalització lingüística. Donar 25 milions de
pessetes per editar llibres ben segur que una gran part d'aquests
llibres -i això també ho podem confirmar amb els llibres que
varen ser editats amb la subvenció dels plans pilot de l'any 96,
per exemple un llibre com Les possessions de Porreres pot ser
interessantíssim, ben segur que ho és, però no pel fet d'estar en
català mereix 2 milions de la partida de normalització
lingüística aprovada en els pressupostos. Una cosa és política
del llibre, que fa abstracció del fet lingüístic, i per ventura
considera que el fet que estiguin en català és un plus que els fa
més mereixedors d'una atenció per part de l'administració
pública, però en qualsevol cas difícilment és acceptable la idea
que allò que es fa en català ja pot entrar dins el calaix de sastre
de la partida pressupostària de normalització lingüística, això
no ho fa cap administració seriosa, em pareix  a mi.

I molt manco és justificable que hi pugui haver 2 milions de
pessetes per a l'educació infantil a sa Pobla, per exemple, o que
pugui haver-hi 9 milions de pessetes per a un centre cívic de
Manacor, que concretament no és de Manacor, sinó que és de
Son Macià, si no record malament, i que és un centre cívic que
supòs que la batlessa, que és de Son Macià, i no sé si el Sr. Pere
Llinàs, al qual també li devien algun favor en ocasió de la
formació de la nova majoria municipal també ho és, i ves a
saber si no hi ha connexions possibles a establir per aquí.
Després la Comissió Interdepartamental de la Dona, no crec
que sigui el lloc on aquesta comissió pugui extreure recursos
per al seu funcionament, la partida de normalització lingüística.

O sigui, hi ha una perversió total en un percentatge
elevadíssim de l'ús que es fa de la partida de normalització
lingüística, que explica que amb una partida tan
considerable com la que existeix dotada als pressupostos, al
final socialment es vegi que es fan tan poques coses; perquè
en realitat una gran part d'aquest pressupost s'utilitza per a
iniciatives, activitats que no tenen gairebé res a veure amb
la normalització lingüística, encara que puguin estar escrites
o fetes en català aquestes iniciatives.

El Sr. Portella ha ficat també -és un comentari que
voldria fer- a dins aquelles despeses territorialitzades
exclusivament a l'illa de Mallorca la subvenció a Voltor,
subvenció que també, per cert. figurava als pressupostos del
97, i que sembla que el Govern encara no ha tengut la
voluntat d'executar aquesta despesa. A mi me pareix que la
despesa referida a Voltor hauria de ser una despesa
considerada d'àmbit diríem balear, en la mesura que els
repetidors d'Alfàbia, que gestiona la societat, si no ho tenc
mal entès -i si ho tenc mal entès, que em rectifiqui- en
realitat són les que transmeten el senyal que permet que
subrepetidors de les diferents illes, de Menorca i d'Eivissa,
puguin també projectar aquest senyal a les seves illes
respectives.

En qualsevol cas, el nostre grup donarà suport a aquesta
proposició no de llei en els seus dos apartats. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Socialista donarà suport a aquesta
proposició no de llei, com ja ha fet prèviament. Esperem
que tingui més sort aquesta proposició no de llei, que la
mateixa que es va presentar com a moció aquest mateix
dilluns al Consell Insular de Menorca. La veritat és que
després de l'espeficació de totes les dades que s'han donat,
l'avaluació hauria de ser que és demolidora, en el sentit que
inversions territorialitzables o territorialitzades, jo ara vull
recordar que dins del 96, que va haver-hi dos consellers dins
aquest any, si la meva memòria no falla molt, es va
presentar específicament un ventall de cent mesures de cara
a normalització lingüística, quan el Sr. Rotger era conseller.
I dins aquest grapat d'actuacions, algunes de les que s'han
dit, com ha comentat el Sr. Portella, veritablement no hi
eren. Hi havia un intent, i jo record que se li va dir en aquell
moment el conseller no va mostrar mala cara per aquestes
aportacions de l'oposició, dèiem llavors que hi havia d'haver
algun tipus de criteris. 

Per un costat sabem que la Llei de consells insulars
estableix uns criteris a l'hora de territorialitzar inversions
dins de les illes, sobretot les illes menors, que també vàrem
comentar que hi havia d'haver criteris a l'hora de distribuir
aquestes ajudes. No té sentit que posem dins el mateix
calaix,  calaix de sastre, com deia el portaveu del PSM, això
de "de sastre" no sé si amb separació o sense separació de
les paraules, perquè segons el que s'ha dit, sembla que seria
més un calaix desastre, amb una sola paraula. No té massa
sentit mesclar el famós Pla de la dona, que se'ns va dir en
uns altres contextos que tenia un pressupost de 3.000
milions de pessetes, amb conselleries com de Presidència,
d'actuacions de tipus de Cultura, Educació i Esports.
Probablement hi ha determinades competències que per la
Llei d'atribució de competències als consells insulars s'han
transferit als consells. 
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El que sí que està clar és que després de molts d'anys es va
arribar a tenir una Direcció General de Política Lingüística, i
aquesta direcció general, segons se'ns va dir en moltes ocasions,
hauria de fer tota una sèrie d'actuacions lògicament en totes les
Illes. Sabem que hi ha estudis, encara que no hi ha uns criteris
que el Govern de la Comunitat hagi dit, és a dir, després d'una
anàlisi sociològica, tal vegada, de Palma, part forana, Eivissa
i Menorca, segons el nivell de normalització lingüística es
podrien vehicular determinats recursos. No és tal el cas, perquè
ni tan sols aplicant aquests paràmetres sortiria aquest llistat del
que ha comentat el portaveu d'Esquerra Unida. I com a mostra,
un botó: Un dels exemples que ha dit és referit als 2 milions de
pessetes que la Comunitat Autònoma dóna a l'Escola d'adults
de Menorca, resulta que aquests 2 milions de pessetes està clar
que en aquest conveni la finalitat és la contractació a mitja
jornada d'una psicòloga. Jo no sé si la psicologia i la
normalització lingüística tenen massa a veure, però en aquest
cas sí que aquesta dada la coneixem.

Jo crec que realment aquesta proposició no de llei només és
una cridada d'atenció, o una estirada d'orelles, com diria amb
termes més col•loquials, però crec que caldria que ho
tinguéssim en compte, ja que la distribució, tal com s'ha dit, és
realment negativa aplicant qualsevol criteri; i qualsevol criteri
és qualsevol criteri amb sentit comú, tant d'aparició, com ha dit
el Sr. Portella, al Butlletí de la Comunitat Autònoma. És a dir, si
hi ha un criteri d'inversions territorialitzades, aquest criteri ve
determinat per la Llei de consells insulars, no té cap sentit
aquest tipus de distribució, que fins i tot nosaltres no tenim
proves però, com s'ha dit, probablement pot respondre més a
criteris clientelistes que a criteris objectius. En qualsevol cas,
el Grup Parlamentari Socialista donarà suport a aquesta
proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tot i que sembla que, pel relat que
ha fet el Sr. Portella i pel que he pogut escoltar dels altres
grups, les dades que s'han presentat puguin semblar
aclaparadores per al 1996, aquí intentaré fer un altre repàs a
aquestes dades per poder mostrar que, si bé hi ha una certa
veritat en el que s'ha dit, no és tot tan negre com se'ns ha volgut
pintar, i amb aquesta argumentació desmuntar el criteri de
suposada no territorialització que s'ha fet amb el repartiment
d'aquestes ajudes o subvencions per part del Govern balear.

El mateix Sr. Portella ha reconegut que del llarguíssim
llistat, que no repetiré als diputats per no cansar-los, hi ha
algunes inversions que desconeix quina implicació
territorial han pogut tenir. Estam parlant, per exemple, de
l'any de les Rondalles, que d'aquesta sí sabem perfectament
quina inversió s'hi va fer en el cas de Menorca; però ha
parlat del congrés de la Coapa, quina repercussió pot tenir
amb les intervencions de persones de Menorca i d'Eivissa en
aquest congrés; el mateix fa als cursos de l'IBAP. Ja s'ha
comentat aquí, i és cert al nostre entendre, la qüestió del
repetidor de Voltor. La Comissió Interdepartamental de la
Dona nosaltres entenem que evidentment és una comissió
que abraça tot el Govern de les Illes Balears, i per altres
casos com puguin ser la distribució o l'edició dels llibres, i
per altra banda la presència editorial per a 1997 a les fires
corresponents, ens consta que aquest criteri suposadament
aclaparador per al 1996 ha canviat pel que afecta a aquest
any, i sí que hi ha hagut presència editorial de les illes
menors en aquest sentit. Sí que pel que afecta, per exemple,
a la convocatòria d'ajuts per a les revistes de premsa local
s'han contemplat específicament les illes d'Eivissa i
Menorca. Nosaltres entenem també que contempla la
territorialització el Pla pilot de normalització lingüística,
que al nostre entendre s'ha fet específicament perquè tots els
pobles de Menorca i d'Eivissa s'hi puguin acollir, o quasi
tots.

I referent a la distribució de llibres, ens parla d'una
distribució voluminosa, és cert que hi ha títols específics
molt concrets d'alguns pobles de l'illa de Menorca, però
també és cert que hi ha títols absolutament genèrics pel que
afecta a les Illes Balears, i el nostre grup ja procurarà -que
per açò dóna suport a aquest govern- que aquestes edicions,
ja siguin subvencionades a través de fons perdut, o a través
de la compra es distribueixin d'una forma adient a tots els
centres escolars i biblioteques locals en el seu cas.

Per tant, jo he volgut desdramatitzar un poquet aquesta
proposició que ha duit aquí el Sr. Portella, tot i reconeixent
que evidentment el nostre grup considera que es pot millorar
aquestes inversions del programa de normalització
lingüística, i en aquest sentit vigilarem, com he dit abans,
que la distribució es faci més efectiva, tant dins enguany
com en properes convocatòries. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de passar a la rèplica, és que
jo no entès si el Grup Popular votaria a favor o votaria en
contra...

Nosaltres aquí tenim dues funcions, una funció ideològica,
representam un programa polític, una idea política, per tant ja
m'agradaria jo poder fer intervencions i dur proposicions més
de caràcter polític, dur una proposició per parlar del contingut
d'aquestes subvencions o ajudes, d'aquesta política lingüística;
i també tenim la funció territorial, que representam al
Parlament balear també un territori, en aquest cas una illa, en
el cas particular meu de Menorca, i per açò ho dic, altres la de
Mallorca o d'Eivissa; i és molt recurrent dur al Parlament
debats de caràcter territorial. Ho feim molt, perquè són
necessaris. Ja m'agradaria que no fossin necessaris, que hi
hagués una situació de normalitat amb aquestes qüestions, i
poder dur al Parlament debats més de caràcter polític.

No és així, i jo he de dir que persistiré, com esper que ho
facin tots els diputats i diputades, en aquesta idea de controlar,
de vigilar les inversions polítiques que fa el Govern també en
la seva dimensió de territorialitat, perquè crec que és una de les
missions que tenim nosaltres.

Debat polític, jo ho he dit a la primera intervenció, però l'ha
introduït el Sr. Damià Pons en la seva, que és com a partir de
les subvencions, ajudes, iniciatives, decisions de caràcter
lingüístic, el Govern balear fa política que podríem anomenar
de caràcter de promoció cultural, de promoció esportiva..., de
qüestions que són competència dels consells insulars . Açò
provoca, per una banda, la duplicitat de funcions, i provoca per
una altra banda també que el Govern balear entri dins el
territori polític, dins la sobirania política dels consells insulars,
un fet que jo no introduesc en la proposta que passam a
discussió, però que sí que és important.

Quant al que ha dit el Sr. Javier Tejero, molt d'acord amb
l'exposició que ha fet; li he de dir que les 28 mesures
lingüístiques famoses que es varen presentar a final de l'any 95,
també n'hem fet un seguiment, que no és objecte d'aquesta
proposició, em sembla que se n'han complert dues. Les altres
han passat a la història de les intencions, que ja sabeu que, com
deia Hegel, la intenció no és realitat fins que no és acció, i en
aquest sentit estam a l'àmbit de la intenció.

Quant al que ha dit el Sr. Simó Gornés, portaveu del Grup
Popular, ja m'agrada, ja estic content que admeti una certa
veritat en les dades que he donat i en la reflexió que he fet.
Estic satisfet per açò, que admeti aquesta marginació o
discriminació de les illes d'Eivissa, Menorca i Formentera
respecte de les actuacions lingüístiques del Govern balear.
Sé que té l'obligació de fer veure que no és tan negre, però,
per altra banda, que el Grup Popular admeti aquesta
discriminació jo crec que és un fet positiu. Ell n'ha posat
alguns exemples, L'any de les rondalles, repetesc que en
L'any de les rondalles durant 1996, que és l'objecte d'aquesta
proposició, es van gastar 23.800.000 pessetes en actes a
Mallorca; a Menorca, zero, el 96, zero; el 97, es va fer una
exposició al Museu de Menorca, el 97, que no era
l'exposició completa que s'havia fet a Mallorca, perquè no
hi havia prou recursos per fer-la de forma completa, i
aquelles promeses que en aquesta mateixa comissió va fer
el Sr. Rotger quan era conseller de Cultura, que a Menorca
vendrien obres de teatre, vendrien publicacions, hi hauria
conferències, etc., res, res.

Quant al que ha dit que són qüestions no
territorialitzables, quan hem fet aquest estudi, ja hem posat
apart el que  no és territorialitzable, el que és de caràcter
general o el que és de dificultosa territorialització.

I altres qüestions com les que ha anomenat el Sr Simó
Gornés, com són els cursos de l'IBAP, bé, els cursos de
l'IBAP, jo crec que els ha de pagar l'IBAP. L'IBAP té un
pressupost i ha de fer els cursos a través del seu pressupost,
no a través del pressupost d'una altra direcció general,
aquest és un altre tema.

La qüestió de Voltor, jo no sé si les qüestions
tècniques..., si el centre de Mallorca és fonamental per a la
recepció a les Illes, si ho és, admet la correcció o la
matisació que ha fet el Sr. Damià Pons i la que ha fet el Sr.
Simó, però he de dir que a les illes de Menorca i d'Eivissa
també hi ha centres que tenen unes despeses, unes
necessitats, les quals el Govern balear no subvenciona, no
ajuda que funcionin, açò sí que és ja una certa
discriminació, però en resum, aquests tres o quatre detalls
que ha fet present el Sr. Simó representen no-res quant a la
diferència de pressupost que es dedica a una illa o a una
altra. Jo li he de dir, al Sr. Simó Gornés, portaveu del Grup
Popular, que si vostè diu que l'any 97 la cosa ha millorat, no
es preocupi, nosaltres en farem el seguiment i si la cosa ha
millorat, no tenc cap inconvenient a reconèixer-ho
públicament, amb açò no hi ha cap problema, si ha millorat,
haurà millorat, i ho tendrem en compte, però aquesta
proposició no de llei diu exactament: "El Parlament de les
Illes Balears rebutja el fet que les despeses territorialitzables
en matèria de normalització lingüística corresponents a
l'exercici 1996", no 1997, 1996, "no presentin un abast
interinsular i provoquin la discriminació efectiva de les illes
de Menorca, d'Eivissa i de Formentera". Vostè hi està
d'acord, creu que tenim raó en aquesta explicació, diu que
el 97 s'ha millorat, però nosaltres aquí rallam del 96, i en
segon lloc, instar el Govern balear a tenir en compte les
qüestions de territorialitat. Per tant, jo crec que seria normal
i lògic, no entra en contradicció amb el que ha dit vostè, que
el Grup Popular doni suport a aquesta proposició no de llei,
perquè la nostra obligació no és només donar suport al
Govern balear, sinó que la nostra obligació, Sr. Simó, és
també defensar els interessos d'una illa a la qual, apart de
ser d'un partit o d'un altre, nosaltres representam a aquest
parlament, d'una illa, d'una altra illa i d'una altra illa;
aquesta també és la ostra obligació davant l'electorat, davant
la població, i a partir d'aquesta obligació com a diputats per
una illa, també hem de defensar posicions d'aqust tipus,
encara que ens enfrontem al nostre partit en un moment
donat.



CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS /  Núm. 19 / 22 d'octubre del 1997 323

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula per part del Grup Parlamentari Popular, el diputat Sr.
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vejam, Sr. Portella, vostè sap que
el Govern estableix dues línies de subvenció en aquest sentit.
Es fan dues convocatòries, una que és per al pla pilot i l'altra
per a entitats privades o sense ànim de lucre que demanin
projecte per concretar polítiques de normalització lingüística,
i açò es fa amb un abast absolutament interinsular, no pot negar
que la convocatòria es faci per a totes les Illes. On es pot
millorar, al nostre entendre, evidentment, és en l'accés que
puguin tenir aquestes entitats a la informació d'aquesta
convocatòria, i ja ens preocuparem nosaltres que sigui així.

Vostè diu que hi ha una certa superposició entre la política
lingüística que promou el Govern balear i la política cultural
que tenen com a competència pròpia els diferents consells
insulars de les illes, i jo dic: Benvinguda sigui aquesta
superposició. Tot el que sigui juntar esforços per millorar les
nostres polítiques, ja siguin culturals o en qüestions
lingüístiques, em sembla bé, i vostè ha de reconèixer,
evidentment, que moltes vegades és molt difícil destriar una
política pura i durament lingüística sense que se superposi a
qüestions purament culturals.

Em sap greu haver de davallar al detall en aquesta qüestió,
l'exposició de les rondalles a Menorca no es va fer el 96 per
problemes de calendari i de previsió d'espai disponible en
aquell moment però nosaltres ja vàrem procurar que l'exposició
es fes a Menorca amb totes les garanties, que, per cert, va tenir
un amplíssim èxit de públic.

Vostè diu que nosaltres estam en contradicció amb les
primeres paraules que he comentat. Parlem de contradiccions,
parlem de la qualitat de la informació de què vostè ha fet ús i
davallem un poc al detall. Vostè mateix, en un escrit de
contestació al Sr. Guillem Frontera, parlam de la Gran
enciclopèdia de pintura i escultura de les Illes Balears, vostè
mateix hi diu: "La meva opinió sobre el contingut interinsular
d'aquesta enciclopèdia era en bona part errònia, errònia,
principalment per tres motius: a) Perquè era exagerada, b)
Perquè generalitzava una opinió sense entra en el fons de la
qüestió, i c) Perquè era breu i no desenvolupada", vostè mateix
ho diu, per tant, permeti'm que jo estengui un cert dubte
raonable sobre el llistat de dades del qual ha fet ús en aquest
sentit.

Per tant, nosaltres continuam en la mateixa posició, i no li
donarem suport.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Una qüestió d'ordre, Sra. Presidenta. El Sr. Diputat ha
introduït un element nou en el debat i jo crec que tenc el
dret a respondre o puntualitzar sobre aquest element nou
que hi ha introduït. Deman, per tant, el dret a...

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord, li donem un minut, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo ja he dit en la segona
intervenció, hi he fet una informació, una valoració de
l'Enciclopèdia d'art, pintura i escultura de les Illes Balears, i
hi ha introduït una qüestió nova en llegir textualment una
part d'un escrit en el qual explicava aquesta qüestió, però no
n'ha llegit l'altra part, i reiter que el problema d'aquesta
publicació en concret, l'Enciclopèdia d'art i pintura a les Illes
Balears", no és que sigui d'àmbit interinsular, que ho és,
sinó que no té una difusió interinsular; a mi no em serveix
de res que el Govern pagui nou milions de pessetes per una
enciclopèdia de caràcter interinsular que no arriba ni a
Menorca ni a Eivissa, no em serveix de res, una
enciclopèdia que almanco a Menorca..., una publicació que,
almanco a Menorca, ni tan sols arriba a la biblioteca pública
del Govern balear; ja em diran vostès quin caràcter i quin
abast interinsular té, si ni tan sols a la biblioteca pública del
Govern balear arriba aquesta publicació. Per tant, si vostè fa
una cita textual, faci-la completa, global, però no la
descontextualitzi per tenir raó o no tenir-la.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat:
Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada la
proposició no de llei 3858/97.
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I.2) Proposició no de llei RGE núm. 3859/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
programa d'ajudes per als esportistes de les Illes Balears que
optin a participar a l'olimpíada de Sydney.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
3859/97, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a programa d'ajudes per als esportistes
de les Illes Balears que optin a participar en l'olimpíada de
Sydney. Per defensar la proposició no de llei té la paraula el
diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vàrem presentar aquesta
proposició no de llei el mes de juny, el mes de juny d'enguany.
En principi, hauríem de dir que estam contents d'haver-la
presentada perquè el Govern balear ja ha anunciat precisament,
casualment ahir, un dia abans que la proposició arribàs al
Parlament, que crearia un programa d'ajudes als esportistes
d'elit especialment orientat a la seva preparació olímpica, per
accedir a la selecció olímpica. Ja ens agradaria que totes les
propostes que presenten Esquerra Unida o altres grups en el
Parlament tenguessin tant èxit com aquesta ha tingut, perquè el
que és important no és tant el protagonisme d'uns o altres, sinó
el resultat d'iniciativs com aquesta.

En aquest tràmit parlamentari, atès que el Govern només
n'ha fet un anunci, sense concreció, sense reglamentació i amb
alguns punts que són foscos, com és vincular les ajudes a les
escoles balears de l'Esport, amb la qual cosa disciplines i
esportistes en quedarien fora, duim aquesta proposta al
Parlament perquè serveixi d'impuls a l'acció de Govern, que
també és una obligació que tenim, i de major concreció de les
expectatives creades.

Esquerra unida ha manifestat reiteradament que les prioritats
a l'hora de parlar de l'esport és l'esport de base i participatiu, la
idea d'esport per a tothom, la idea d'esport-cultura, per aquesta
causa, Esquerra Unida s'ha mostrat crítica amb les despeses que
tant des del Govern balear com des d'Ibatur es dediquen a
esdeveniments esportius, a grans esdeveniments esportius, que
són bàsicament celebrats a Mallorca, alguns dels quals són de
dubtosa rendibilitat social, sobretot si tenim cost i benefici
social. Una cosa diferent és el suport que des de les institucions
públiques han de rebre aquells esportistes locals que destaquen
en una o altra disciplina i que tenen una projecció de futur
internacional. Aquests esportistes, que sorgeixen en molts casos
de l'esport de base, moltes vegades formats gairebé amb l'únic
esforç, en solitari, poden actuar de model i exemple de forma
més efectiva que els esportistes d'elit forans que ens visiten
amb motiu de grans esdeveniments esportius.

L'accés a la selecció olímpica es realitza a través d'un llarg
procés, en el qual un punt crucial és la inclusió de l'aspirant en
el programa olímpic. A partir de l'entrada en el programa
olímpic ja es poden gaudir de les ajudes i suport econòmic i de
recursos prevists per aquesta causa; açò no obstant,  per poder
accedir a aquest programa olímpic, per poder accedir a la
preselecció, els esportistes aspirants han de participar, tenen
l'obligació de participar-hi, en esdeveniments internacionals,
competicions freqüents, amb les despeses que açò suposa.

La celebració de les olimpíades de Sydney l'any 2000 és
la pròxima cita del món de l'esport més important. La
selecció d'esportistes de les Illes Balears per formar part de
la delegació espanyola ha de ser considerada, creim
nosaltres, com un objectiu important per part de les
institucions per evitar, per un costat, que es repeteixin casos
com el del medallista Ballester a les passades olimpíades
d'Atlanta. Hi ha esportistes, com poden ser Joan Llaneres o
Alzamora, en ciclisme en pista, que poden tenir més facilitat
per accedir a aquesta selecció per la pròpia projecció
internacional, a partir d'estar formats dins equips
professionals i a partir del seu esforç, però n'hi ha d'altres
que són a un nivell més baix, que comencen, encara que fa
anys que es preparen, que hauran de lluitar i competir per
poder accedir únicament a la preselecció, a entrar en el
programa olímpic. En aquest cas hi ha molts esportistes,
nosaltres coneixem casos particulars de Menorca que ja han
anunciat la seva intenció de poder accedir, de poder intentar
accedir, a aquest programa de selecció olímpica i que en
aquest moment, en aquesta fase, necessiten de les ajudes i
recursos que no tenen per entrenar, per preparar-se
físicament, per poder tenir un rendiment adequat i poder
estar en les mateixes condicions que altres esportistes per
intentar aquesta participació.

Aquest és el motiu de la proposició no de llei, i en aquest
sentit esperam que sigui aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. És obvi, és evident, que tot
esportista necessita d'estímuls per avançar, per créixer
esportivament, i un d'aquests estímuls és la competició,
l'alta competició, per tant, crec que és adequat que el
Govern balear es plantegi un programa d'aqeust tipus
d'ajudes, de programa, per tal que els esportistes que estan
en condicions de poder ser seleccionats o preseleccionats
per a l'equip olímpic estatal puguin ser ajudats; no obstant
això, s'ha de deixar molt clar que el fet d'implementar
aquest programa no ha de llevar, no ha de restar, recursos a
l'esport base, a l'esport per a tothom al qual feia referència
fa un moment el portaveu d'Esquerra Unida. Per tant, crec
que és adequat. Estic content també que... Estaríem
encantats que si cada vegada que l'oposició presenta una
iniciativa, poc després que es debati en el Parlament, el
Govern ja anuncia que ho farà, n'estaríem encantats, d'això,
i així ho continuarem fent. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup creu raonable i justa
aquesta proposta, aquesta proposició no de llei presentada pel
Grup d'Esquerra Unida i, per tant, li donarem suport. És evident
que més enllà de la celebració a les nostres illes
d'esdeveniments esportius, diríem, espectacle, que
fonamentalment creim que tenen una funció més de promoció
de les illes en termes de promoció turística que no pròpiament
esportiva, en molts de casos, creim que és lògic que aquells
esportistes amateurs que s'han esforçat suficientment per
destacar com per poder participar en esdeveniments esportius
internacionals, comptin amb el suport de les institucions
públiques i, concretament i prioritàriament, del Govern balear.

Així i tot, una vegada manifestat el nostre acord i el nostre
vot favorable aprofitaria l'ocasió per dir que creim que també
seria bo que el Govern balear incitàs aquests esportistes a
demostrar amb naturalitat la seva identitat balear, sigui a
l'estadi que sigui del món i, sobretot, si guanyen, és clar, perquè
l'esport -i tots ho sabem- és un dels millors camins per donar
presència internacional a un país que no té unes dimensions
demogràfiques excessives i, per tant, no pot tenir una
productivitat d'esportistes d'elit tampoc excessiva, però
aprofitem aquells que tenguem. I també voldria aprofitar
l'ocasió d'aquesta proposició no de llei per recordar una mica
més que seria convenient i lògic, i raonable també, que es donàs
suport des del Govern balear, de la mateixa manera que es
proposa, en aquest cas, en referència als esportistes, a allò que
podríem dir els sectors de la cultura, i és que aquí queda
pendent una qüestió en la qual el nostre grup ha insistit moltes
vegades: que el Govern balear no ha volgut assumir la seva
responsabilitat a l'hora de donar suport a la projecció exterior
de la cultura de les Illes Balears, que també té uns costos
econòmics evidentíssims i que dificulten molt la seva sortida.

Aleshores, tot això va lligat a l'existència de programes que,
bàsicament, allò que pretenen és potenciar individus, siguin
esportistes o creadors culturals o agrupaments, ja també siguin
d'esportistes o de l'àmbit cultural, que són capaços d'oferir un
producte fora de Mallorca suficientment atractiu com perquè
interessi fora de Mallorca. És evident que aquesta hauria de ser
una funció que el Govern balear assumís i aquesta proposició
no de llei proposa que l'assumeixi en l'àmbit de l'esport i creim
que seria molt sensat que així es fes. Per tant, donarem suport
a la Proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Como ya se ha dicho en el
Parlament, realmente resulta mucho más sencillo y barato
esperar a que un deportista triunfe para recibirlo como un
héroe y exhibirlo en el Consulado de Mar, cual trofeo
largamente perseguido, cuando la realidad y la reciente
historia de nuestro deporte nos demuestra que la práctica
totalidad de los deportistas que durante los últimos años han
sido recibidos en el Consulado de Mar no han tenido ningún
apoyo previo a su éxito por parte del Govern balear, y ello
no es de extrañar, ya que el Govern dedica poco esfuerzo a
la preparación de deportistas de alto nivel, pese a sostener,
de forma constante, que se trata de una competencia no
transferida a los consells insulares aunque sea sin
justificación legal. De modo que, en primer lugar, el partido
que da su apoyo al Govern o el sector del mismo que sí lo
haga, debe aclarar a esta comisión parlamentaria si
considera que la atención a los deportistas de alto nivel es
todavía competencia suya, y si le compete debe aclarar si va
a ejercitar esa competencia de modo competente, y en ello
cobra sentido la presente proposición no de ley, pues en el
ámbito de la pretendida competencia resulta coherente que
se cree un plan de ayudas a aquellos deportistas de nuestras
islas con pretensiones y posibilidades olímpicas.

Es posible que por el partido popular se nos diga que es
al Consejo Superior de Deportes a quien corresponde la
preparación de la selección olímpica, pero el plan singular
que se solicita no tiene como objeto tanto la preparación de
los ciudadanos de Baleares seleccionados para su
participación olímpica como lograr que los ciudadanos de
nuestras islas puedan prepararse de forma adecuada para
poder llegar a formar parte de esa selección olímpica, y esto
queda medianamente claro. 

En el fondo de la Proposición no de ley parece imposible
que exista el desacuerdo, por lo cual suponemos que al
Partido Popular le parecerá correcta. Ahora bien, ¿votarán
a favor?, porque ya se sabe que no basta que el Partido
Popular esté de acuerdo para que vote a favor, ya que, pese
a estar de acuerdo con las propuestas que se hacen, votan
normalmente en contra por varios motivos ya repetidos,
primero porque ya lo están haciendo; segundo, porque no
hay que marcar los tiempos; y tercero por el simple y grato
placer de exhibir músculo parlamentario en lugar de
cerebro. Por ello me permito hacerles un llamamiento
aunque sea desde la lejanía, o sea, desde la cordura, y
solicitarles, primero, su voto favorable y, segundo, que
desde el sector del partido más cercano al Govern le
exhorten a que lo cumpla con lealtad y coherencia.

Gracias, Sra. Presidenta.



326 CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS / Núm. 19 / 22 d'octubre del 1997

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Portella, jo crec que després del que han dit tots els portaveus
el més lògic i raonable seria retirar aquesta proposició: si el
Govern ja ho fa, vostès estan tots contents perquè ho fa, no sé
per què no la retiren. Crec que seria el més normal i acabaríem
ja de discutir.

Però de tota manera jo li diré una cosa: jo estic un poc
espantat de tot el que s'ha dit aquí. Tots els esportistes olímpics
entren dins el Programa ADO i hi entren dins tres o quatre
categories, és a dir, que aquell mallorquí, aquell menorquí o
aquell eivissenc que comenci a destacar i que tengui unes
marques no reconegudes a nivell mundial, sinó a nivell
nacional, tot d'una entrarà dins el Programa ADO; hi entrarà
dins la quarta categoria, guanyarà menys doblers, tendrà menys
ajuda, però així com anirà millorant també millorarà l'ajuda que
tendrà. Ja s'ha dit aquí que el Govern ja fa això, ajuda a aquells
esportistes que destaquen, però el primer esportista que destaca
tot d'una va al Programa ADO, els mallorquins que
vertaderament destaquen i que estan en aquestes hores en
condicions d'anar a l'olimpiada de Sydney estan tots dins el
Programa ADO.

Vostè ha anomenat una sèrie de persones com poden ser en
Ballester. En Ballester i en Calafat són dins el Programa ADO,
no necessiten una ajuda específica del nostre govern, ni crec
que tampoc els corredors, tant en Llaneres com n'Alzamora,
crec que tampoc no la necessiten. Arribats a aquest cas potser
ens trobaríem amb el fet que també hauríem d'ajudar el tennista.
Jo crec que tampoc no hem d'arribar a aquest punt de donar
ajudes a aquests senyors.

Però curiosament aquí no s'ha parlat de res mai del que es va
fer abans, aquí. Abans, aquí, es varen donar, durant quatre anys,
hi havia una col•laboració important -crec- entre tots els
consells insulars i el Govern balear; durant quatre anys es varen
donar més de 100 milions de pessetes per ajuda als possibles
esportistes d'aquesta comunitat que haguessin d'anar a
l'olimpiada, i jo no he sentit que cap consell hagi alçat la veu
per donar cap duro, només ens parlen de si les transferències
estan fetes, si els esportistes d'elit els ha d'ajudar un o l'altre,
això sí, d'assumptes d'aquests tothom en parla, però a l'hora de
donar un duro no tampoc no en parla, i no parlem de rebudes
perquè jo puc dir amb qui vaig anar a rebre a tots els que varen
guanyar les medalles olímpiques, ho puc dir fort, amb qui vaig
anar a veure-les penjar: no hi vaig anar amb el president del
Govern aleshores, hi vaig anar amb una altra persona que també
li agrada que li pugin les escales, però com que en aquestes
hores jo li dic que tot això diu el Govern i vostès ho han vist als
diaris i, per tant, ja s'han avançat, ja els han dit que això es fa,
nosaltres el que no podem fer és ara aprovar una proposició no
de llei que pugui interferir el que fa el Govern, si ells tenen uns
doblers i ajuden, endavant, però jo sí que faria una crida a les
altres institucions, que tots conjuntament els intentàssim ajudar.

Jo record que fa vuit anys vàrem haver d'anar a plorar, tots
genollats, perquè un esportista de Menorca pogués anar a
l'olimpiada i ho vàrem aconseguir, Fernando Rico; el
president de la federació espanyola no volia que hi anàs
perquè hi havia d'anar un altre senyor que tenia..., aquí no
ho podem dir, però hi vàrem anar i li vàrem dir de tot. Avui
ha sortit retratat, aquest senyor, el Sr. Delgado, va quedar
ben arreglat, després del que li vàrem dir es va veure obligat
a fer-ho i no va costar ni un duro. Sí que va costar doblers
al Consell Insular de Menorca perquè el va ajudar,
aleshores, a part del que li donava (...), és vera, que n'hi va
donar, però jo també voldria involucrar totes les institucions
en això. El Govern ja ha dit que ho fa; jo el que demanaria
és que donassin una passa endavant totes les altres
institucions i conjuntament ho fessin. Evidentment, com li
he dit, nosaltres direm que no perquè, si ho fan, el que no
hem de fer és ara un altre decret que pugui interferir, com he
dit abans, i totes les altres coses de rebudes i coses
d'aquestes, crec que ningú ens ha de donar lliçons, a
nosaltres, de com votam o com no votam, perquè quan hem
estat en aquestes institucions hem demostrat si estimam o
no l'esport i, sobretot, els esportistes que puguin anar a una
olimpíada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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. Vull agrair el suport de tots els
grups parlamentaris que donen suport a aquesta proposició
no de llei i respondre breument el Sr. Andreu Riera que em
sembla que, a més de diputat, és assessor en matèria
esportiva del Govern balear. Té aquesta doble funció i
coneix més des de dins el Govern balear, la funció i, fins i
tot, estic segur que el Sr. Andreu Riera ha participat a l'hora
de fer que el Govern balear prengui aquestes iniciatives,
com assessor que és del conseller d'Esports.
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Jo li he de dir un poc la història d'aquesta proposta; vostè no
la sap! Aquest diputat va fer una pregunta aquest hivern al
Govern balear, si tenia prevists plans d'ajuda per als esportistes
olímpics. El Govern balear li va dir que no, en resposta per
escrit; no la duc però li puc passar; potser fins i tot la va fer
vostè, la resposta. Que no, que no tenia ajudes, que no tenia
previstes ajudes. Quan vam veure açò, Esquerra Unida va fer
una valoració i va presentar, el mes de juny, aquesta proposició
a partir d'una decisió presa pel Govern balear. Quan aquesta
proposició ha de venir a la Proposició -és que fa riure- un dia
abans el Govern balear anuncia el que nosaltres demanam a la
Proposició, un dia abans, per dir que ja ho fan, és el supòsit
número u que deia el Sr. Diéguez, el punt número u dels
supòsits pel qual es vota que no, perquè ja ho fa. Ahir surt
aquesta idea. Jo li he de dir, primer punt, és aquesta història,
perquè veu que la Proposició és coherent, té un recorregut, té
una intenció positiva i té un resultat final.

Segon punt: tema ADO. Jo ja sé el Pla Olímpic quin és, i
ajudes als esportistes olímpics com funcionen. Aquesta
proposició parla d'aquells esportistes que, prèviament a entrar
al Programa ADO, per ser admesos han de tenir uns resultats i
l'esforç que suposa tenir aquests resultats, esforç de competir,
fins i tot de viatjar fora moltes vegades, amb despeses pròpies,
una sèrie de necessitats que tenen prèviament a entrar al
Programa ADO. Ja ho hem dit, ho diu la Proposició, no
l'enganam ni feim ara una altra intervenció. Nosaltres demanam
que en aquest temps, en aquest fase, el Govern intervé; per açò
no em serveix el que ha dit vostè del Sr. Llaneres i el Sr.
Alzamora, que a la Proposició i a la meva explicació ja he dit
exemples d'esportistes que no necessitaran, segurament, aquesta
ajuda, perquè ja formen part, pels seus resultats i perquè estan
a equips professionals i perquè tenen una projecció
internacional important, ja no necessitaran aquesta ajuda, tema
Llaneres o tema Alzamora, per exemple, que tots n'estam molt
contents, dels seus èxits. I tampoc no ho necessitarà el Sr.
Costa, Carles Costa, Moyà, perdoni, el Sr. Carlos Moyà, per
formar part d'aquesta selecció olímpica encara que en molta
competència amb altres tennistes perquè el planter de tennistes
d'alt nivell és molt gros i només se'n seleccionen quatre. Per
tant, tendrà dificultats, però potser el que va costar el viatge a
Austràlia per veure el Sr. Carlos Moyà tendríem ja un
començament per donar ajuts a esportistes en aquesta fase
prèvia.

Vostè em parla dels consells insulars, del que han de fer,
dels passat, d'anys anteriors...; el nostre grup no forma govern
a cap consell insular, ni tampoc era present en temps anteriors.
Per tant, comprengui que és un debat que, per desconeixement,
no hi puc entrar, personalment no hi puc entrar. Sí que li he de
dir que aquest diputat, en el seu aspecte de conseller en el
Consell Insular de Menorca, ha tengut iniciatives davant el
Consell Insular de Menorca també en el sentit que el Consell
Insular de Menorca participi, iniciatives -li he de dir- amb un
resultat més tost negatiu, llastimosament negatiu, però també
hem tengut la mateixa iniciativa perquè creim que les
institucions han de col•laborar en aquesta qüestió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Portella, li prec que vagi acabant, per favor, que se li
ha acabat el temps.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Seguint les ordres de la presidència d'aquesta comissió
aniré acabant la intervenció. Li he de dir que tampoc no
entraré en el debat sobre la concessió de medalles i el
protagonisme en les medalles perquè no formam part
d'aquesta història i, per tant, tampoc no hi entrarem. El que
li he de dir és que si el Govern ha anunciat que faria un pla
d'ajudes als esportistes, complint aquesta proposició no de
llei d'Esquerra Unida, que estam contents, aquesta
proposició concreta més la qüestió i jo crec que, encara que
sigui per impuls a l'acció de govern, per dir-li que s'ha de
reglamentar, estaria bé que el Parlament digués al Govern
balear el que aquesta proposició demana, que no es
contradiu amb el fet d'aquesta proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, jo seré molt curt
però li diria que retiri la Proposició no de llei, perquè si la
presentar vostè com diu dia 13 de juny, el que ha fet ha estat
obrir les idees a la conselleria, que la conselleria ha vist que
potser anava equivocada aleshores i ara ho ha fet, i davant
això el que hauria de fer és estar tot content i retirar-la; això
és l'única cosa que li deman.

I quant a allò del viatge a Austràlia, jo crec que està
bastant remenat, ja, allò del viatge a Austràlia. Aquí només
parlam del viatge a Austràlia. Si no hi haguéssim anat
només parlaríem de per què no hi havíem anat, i ara perquè
hi hem anat hem de saber per què hi anam. Aquí en el
Parlament això del viatge a Austràlia ha estat gros. La
veritat és que si no hi haguéssim anat seria gros: no hi ha
anat ningú, l'han deixat tot sol..., i ara quan hi hem anat hem
de criticar que hi hem anat. Però nosaltres ja estam
acostumats a això i, per tant, no ens fa perdre la son.
Gràcies, Sra. Presidenta.

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 d'aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de  la votació ha estat:
vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada la
Proposició no de llei 3859/97.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 4341/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
creació de sengles centres d'autoaprenentatge de català i
centres de publicacions i recursos lingüístics a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera.

I en darrer lloc debatrem la Proposició no de llei 4341/97,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, sobre creació de sengles centres d'autoaprenentatge de
català i centre de publicacions i recursos lingüístics a les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula, per
part del grup proposant, el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una de les 28 mesures
lingüístiques que es van anunciar a principi de legislatura, a què
feia referència el Sr. Javier Tejero, portaveu del Grup
Socialista, en la seva intervenció en el primer punt de l'ordre
del dia d'avui, era, precisament, la creació de centres
d'autoaprenentatge del català i de recursos lingüístics. Aquesta
és una de les poques 28 mesures lingüístiques que sembla que
s'arribarà a realitzar, a pesar que s'anuncia la inauguració
d'aquest centre d'autoaprenentatge i de recursos des de fa alguns
anys. Nosaltres creim que és una mesura positiva, molt
positiva, és una idea bona, una iniciativa que s'ha animar i s'ha
d'impulsar.

Sabem -no perquè formem part del Consell Insular de
Mallorca sinó perquè ho hem llegit en els mitjans de
comunicació- que, paral•lelament a la creació d'aquest centre
d'autoaprenentatge, el Consell Insular de Mallorca i l'Obra
Cultural Balear van firmar un conveni per crear, també a Palma,
un centre igual, d'autoaprenentatge de català i de recursos
lingüístics, i amb la circumstància que hi haurà dos centres,
sembla ser, si no anam equivocats, si no vam llegir malament
les informacions que van aparèixer, que hi haurà dos centres
iguals a Palma de Mallorca. Açò succeeix quan també sembla
ser que a les altres illes no hi ha iniciatives per posar en marxa
projectes semblants que, repetim, són de grans interès i que es
vénen anunciant des de fa molt de temps. 

Se'ns dirà que aquest centre a Mallorca servirà com a
experiència pilot per veure si després es poden dur a
Menorca i a Eivissa. He de dir que és cert que la Proposició
que hem presentat feia referència, també, a l'illa de
Formentera. Tal vegada és un poc exagerat, jo ho admetré,
perquè potser la dimensió poblacional, amb el cost que
representa, farà que no sigui tan prioritari; açò és cert i
admet si em fan una crítica en aquest sentit, que el fet
d'incloure les altres tres illes és per un fet més polític que no
pràctic. Se'ns dirà que servirà d'experiència pilot i, clar,
nosaltres ens feim la pregunta de sempre i que ens fèiem
també a la primera proposta d'avui: com és que les
experiències pilot sempre es fan a l'illa de Mallorca?, per
què no es té l'ocurrència o la voluntat que aquesta
experiència pilot es pugui fer a una altra illa que pugui
servir?, açò a part, que és un comentari que no té gaire
importància, és un fet anecdòtic, però la importància és que,
a la vegada que es posa en marxa a Mallorca i val 10
milions de pessetes, posar-ho en marxa, a part del
manteniment de cada any, es posa en marxa perquè el
Govern sap que serà una qüestió positiva, perquè si no no ho
posaria en marxa. Jo crec que el Govern ha avaluat el cost
i les repercussions i considera que serà positiu i, per tant,
decideix posar-ho en marxa.

Nosaltres demanam que, a la vegada, també es posi en
marxa a les altres illes, que no pot ser que aquestes
experiències sempre quedin circumscrites a un mateix
territori i, per tant, en aquest sentit jo crec que és una
proposició senzilla, bona d'aprovar, que és que el Govern
prioritzi, dins els pressuposts de l'any 1998, aquesta creació
de centres d'autoaprenentatge i de recursos lingüístics a les
illes de Menorca i d'Eivissa. 

Ahir mateix vaig poder llegir que el pressupost per a
normalització lingüística del Govern balear per a l'any 1998,
si no estan equivocades les informacions, serà de 2.500
milions de pessetes, 2.500 milions de pessetes; què
representa un cost de 10 milions de pessetes dins aquests
2.500?; podem parlar d'un poc més del 0%. Davant aquest
gran augment del pressupost lingüístic creim que encara és
més fàcil donar suport a aquesta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el diputat Sr. Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que per a aquesta
iniciativa poden servir exactament igual els mateixos arguments
que a la primera iniciativa d'avui, és a dir, el Govern no és
conscient, encara, que som en una comunitat pluriinsular i que,
per tant, s'ha de tenir en compte, quan es fan centres, quan es
fan inversions, que vivim a diferents illes i que, per tant, no és
normal que es vulgui fer, per exemple, un centre a Mallorca
pensant que aquest centre a Mallorca, sigui del que sigui,
servirà per a totes les illes perquè això no és realista i perquè no
és viable. 

Per tant jo crec que, en el cas que ens ocupa ara que és el del
centre d'autoaprenentatge de català i del centre de publicacions
i recursos lingüístics, si aquesta idea és bona per a Mallorca,
per què no ha de ser bona per a Menorca i per a Eivissa? Jo crec
que, tal com ha assenyalat el Sr. Portella, la inversió és mínima,
no és una gran inversió, que a vegades pot plantejar que els
centres d'Eivissa i de Menorca siguin una mica més petits que
el de Mallorca, si es vol, no hi ha problema, però crec que
aquesta iniciativa seria una mesura no discriminatòria de les
illes menors i, per tant, des de Els Verds l'aplaudim i li donarem
suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta proposta que ha defensat el Sr. Portella,
portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, és un
element més de la discriminació que pateixen les illes menors,
les mal anomenades illes menors, Menorca, Eivissa i
Formentera, si les comparam a l'illa de Mallorca. 

Hi ha unes actuacions, uns projectes, que neixen per suplir
unes mancances culturals i educatives d'una determinada època
i aquesta és la raó de la creació de centres d'autoaprenentatge
de català i de recursos lingüístic. Aquests centres són uns
instruments molt vàlids, d'una eficàcia ja demostrada, per a
l'aprenentatge de llengües -tenim l'exemple del Quebec, tenim
l'exemple de Catalunya- i són un bon camí per avançar en
l'aprenentatge de llengües. Per tant, seria un bon camí, també,
per un aprenentatge sòlid de la llengua catalana i també per
aprofitar ja per crear un respecte cap a la nostra llengua.

Estam d'acord, com podran veure amb el to de veu, en la
creació d'aquests centres d'aprenentatge, però també sabem que
s'han de rendibilitzar, assegurant la professionalitat dels gestors
perquè siguin uns centres dinàmics i que, realment, siguin uns
motors de dinamització i difusió de la llengua catalana, i no
només un magatzem de material. És un dels perills que
nosaltres veim. També som conscients de la necessitat d'una
coordinació entre aquests centres i altres centres ja existents, i
diré al Sr. Portella que el Consell de Mallorca ha creat un centre
d'aprenentatge per concurs públic i està a punt d'inaugurar-se.
Per tant, en nostre grup Nacionalista-PSM donarà suport a
aquesta proposta que ha defensat Esquerra Unida. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra.Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
realment, probablement sense que serveixi de precedent, no
tenim del tot clara la virtualitat o la realitat d'aquests centres
d'aprenentatge de català, encara que li donarem suport, però
ens agradaria fer un parell de consideracions.

Una altra vegada estam en el debat -com s'havia
comentat abans- de la territorialització de les inversions, per
un costat, i per l'altre, de la normalització lingüística, el
totum revolutum en què s'ha convertit, normalment i a
vegades, com s'ha dit, invasió de determinats àmbits
competencials dels consells insulars. Amb sentit comú, una
vegada anunciades aquestes mesures, s'hauria de tenir -cosa
que no sembla que es tengui- un estudi clar i exhaustiu de
quina és la situació per no fer un mimetisme de les tres illes,
és a dir, quina és la situació de la necessitat, dins cada illa,
de normalització lingüística, en aquest cas; probablement
qualsevol estudi incidiria en el fet que hi ha una major
necessitat a Eivissa que a Menorca, comparant dues de les
illes menors. Però, en qualsevol cas, sembla que no existeix
aquest estudi.

Ens preocupa, per altra banda, la probabilitat que hi
hagués centres d'autoaprenentatge, dos a Mallorca, allò de
les carreres, a veure qui corre més, si el Govern balear o el
consell insular. De totes maneres -i ho dic sense massa
convenciment- el Grup Socialista dubta seriosament
d'aquest anomenat centre d'autoaprenentatge, que es dugui
a terme, és a dir, és una quimera, una de les mils que va dur
endavant un dels anteriors consellers de Cultura però, clar,
les paraules se les emporta el vent.

De totes maneres jo pens que en una comunitat
autònoma on som multicibernètics i amb noves tecnologies,
on hi ha una deïficació de les noves tecnologies,
probablement hi hauria unes altres solucions, com s'ha fet a
Catalunya, a la Universitat Oberta de Catalunya, a través
d'Internet; hi ha ara mateix, fins i tot, diplomatures i
llicenciatures. Probablement, ja que segons se'ns ha dit, hi
ha hagut tantes despeses en material de noves tecnologies
per a les illes menors, s'hauria d'aprofitar. Així mateix,
probablement s'haurien d'aprofitar més els cursos que
organitza l'Ibap, l'Institut balear d'Administració pública,
que -tot sigui dit- el material que ha elaborat l'Ibat és molt
millor que molts de materials i, evidentment, el que és una
llàstima és que aquesta medalla no la puguem posar a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, sinó que sigui la
Conselleria d'Hisenda o Funció Pública i Interior, és una
cosa bastant pintoresca, realment.
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En qualsevol cas, no ens sembla malament que, encara que
probablement en la forma específica poguéssim no estar al
100% d'acord, sí que estam d'acord en la qüestió que els centres
d'autoaprenentatge, si és que s'arriben a crear, que ho dubtam
molt, tenguin una preponderància, una preferència a les illes
menors per una vegada, no estaria de més, i si poguéssim afegir
més, fins i tot, ja que al Govern de la Comunitat Autònoma li
agrada tant parlar de centres de pilotatge, probablement seria
més adient a Eivissa que a Menorca, per fer-los un favor.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria fer una breu
referència al que estam parlant. Pens que a les intervencions
que jo he pogut escoltar s'ha descentrat un poc el debat sobre el
que realment significa o implica un centre d'autoaprenentatge
d'aquest tipus. La definició més aproximada del que podria ser
quedaríem que és un espai ampli que es posa a l'abast de
l'usuari amb una sèrie de recursos i materials ordenats i
classificats per ajudar-lo a planificar i dur a terme les
estratègies d'aprenentatge que l'han d'aconduir a assolir els seus
objectius quant al reciclatge o a l'aprenentatge de la llengua
catalana.

A més de l'espai dels aprenents, és absolutament necessari
que hi hagi un assessor, amb presència física allà, que és la
persona que ha d'organitzar el centre i ha d'orientar i aconsellar
els possibles usuaris d'aquest centre. Els possibles destinataris
d'aquests centres d'autoaprenentatge són persones adultes que
coneixen i dominen, suposadament, en el seu entorn
professional, laboral, cívic o social i, en concret, aquest centre
pot ser de molta utilitat per a les persones que volen aprendre
la llengua amb més rapidesa o que desitgen reciclar els seus
coneixements o que intenten mantenir els coneixements
adquirits en algun curs que han finalitzat, de tota l'oferta que hi
ha disponible, o que estan interessades en una formació
específica en algun aspecte concret de la llengua, suposadament
en el llenguatge administratiu, per exemple, o que no tenen un
horari fix per poder estudiar o que no han trobat cap curs que
els vagi bé per raons de lloc o d'horari o de nivell, etc., aquí hi
poden haver moltíssims de sectors que hi poden intervenir.
També poden resultar profitosos tant per a les persones que els
emprin com a únic sistema d'aprenentatge com per a les
persones que van a classe de llengua i l'assistència al centre els
pot suposar un reforçament, una espècie de repàs del que donen
a les classes formalitzades, de qualque forma. 

En els centres d'autoaprenentatge podem trobar -o hi
hauríem de trobar- una gran quantitat de mitjans com puguin
ser videos, ordinadors, magnetòfons..., i de materials didàctics
com puguin ser fitxes d'activitats autocorrectores, publicacions
periòdiques, llibres de consulta i de lectura, jocs de taula i
d'expressió oral, cintes d'audio i video, disquets d'ordinador...
-he dibuixat un centre d'aprenentatge ideal, en aquest sentit-
classificats, evidentment, per aspectes lingüístics i per nivells.

Els mitjans i materials necessaris per crear un centre
d'autoaprenentatge d'aquest tipus, quins són? Idò podem fer
una breu referència: espai adequat, com he dit abans, amb
una disponibilitat horària suficient i adient per al públic o
per a les persones a què està dirigit; material informàtic:
ordinadors, programes per treballar en diferents aspectes
lingüístics, amb aplicacions, etc.; material audiovisual:
aparells de video, televisors i cintes de video amb activitats
diverses..., el Grup Socialista ja ha fet referència aquí a la
contribució que les noves tecnologies poden aportar a un
centre d'aquest tipus i em sembla una idea bastant bona;
material auditiu: cintes amb activitats, cançons, textos
literaris; material de feina com puguin ser fullets
informatius o divulgatius, llibres de consulta... Bé, és una
referència prou ampla.

Quant als mitjans humans, com he dit abans, també la
figura de l'assessor o del dinamitzador, monitor, com li
vulguem dir, és imprescindible i, evidentment, ha de ser una
persona amb un ampli coneixement de la llengua i del
sistema d'autoaprenentatge com a mètode i, al mateix temps,
una persona que doni vida, que dinamitzi aquest centre;
entre d'altres les seves funcions podrien ser orientar els
usuaris pel que fa al seu aprenentatge, fer-los de conductor,
agafar-los de la maneta per poder-los ajudar a destriar
aquells materials que puguin ser més adients per aquesta
persona, cap a la consecució de l'objectiu d'una millor
productivitat, fomentar el treball d'expressió oral dels
aprenents, corregir i comentar els textos orals i escrits,
organitzar activitats d'animació dins el centre, mantenir els
materials correctament classificats i ordenats i en bones
condicions d'ús, bé, un etcètera molt ample.

I en aquest sentit i amb aquesta breu exposició que he fet
del que, al nostre entendre, hauria de ser un centre
d'autoaprenentatge es posa en evidència una qüestió: que no
parlam de qualsevol beneitura, parlam d'un centre realment
complex quant a la seva ubicació i quant al seu finançament
i quant al ressò social que pugui tenir. En una moció que va
presentar Esquerra Unida en el Consell Insular de Menorca
el passat dilluns que ja s'ha comentat aquí, nosaltres vàrem
avançar ja la idea que ha comentat un poc el Partit
Socialista que estam totalment a favor d'aquesta idea,
evidentment, és una idea positiva, emperò pensam que s'ha
de prendre amb certa cautela abans d'implantar un centre
d'aquest tipus així per les bones damunt Menorca o damunt
Eivissa o damunt Formentera. Pensam que el que és adient
és planificar-ho correctament, veure quin ressò social pot
tenir damunt les illes, quina demanda real hi pot haver,
perquè, precisament, per la complexitat que suposa aquest
centre, no ens podem arriscar a què sigui un fracàs la
implantació d'una infraestructura d'aquest tipus, i en aquest
sentit vam votar en contra a la moció en el ple del consell i,
per tant, tampoc no li donarem suport en aquesta comissió.
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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. Vull agrair el suport del Grup
Mixt, Grup Nacionalista i Grup Socialista a aquesta proposta;
també comprenem l'exposició que ha fet el Sr. Javier Tejero
quant a la matisació de dos aspectes d'aquesta proposició, que
crec que és molt correcta, aquesta matisació, i vull respondre al
portaveu del Grup Popular. Li agraïm l'explicació que ens ha fet
sobre com és, com funciona un centre d'autoaprenentatge;
nosaltres ja ho havíem pogut llegir a la premsa quan ho va
presentar el conseller pertinent i veim que més o manco el que
va dir el conseller és el que ha dit vostè, perquè ja s'havia
explicat. I després d'explicar-nos com funciona i què és un
centre d'autoaprenentatge no ha parlat del centre de recursos
lingüístics, que també en podria haver parlat una estona; no ha
parlat d'açò que també és el segon element. 

Ens diu que hi ha tres problemes per donar suport a aquesta
proposició: la ubicació, el finançament i la repercussió, que són
tres en un. La ubicació, a Palma, sembla ser que la ubicació és
la Casa de Cultura; el mes de maig surt una notícia que diu que
el mes de setembre s'inaugurarà el centre d'autoaprenentatge, o
sigui, el mes passat -no ha estat així- i que s'havia construït
aprofitant la Casa de Cultura aquí, a Palma de Mallorca; jo crec
que ubicacions a Menorca o a Eivissa en trobarem a batzers; ara
mateix se m'ocorren les extensions universitàries d'Eivissa, que
estic segur que hi ha prou espai per aquest motiu perquè, segons
m'han dit, la seu de l'extensió universitària d'Eivissa és gran i
ben condicionada, i estic segur que també seria, tal vegada, una
qüestió positiva connectar aquest centre d'autoaprenentatge a
Menorca amb el funcionament de l'extensió universitària a
partir de la rehabilitació de Can Salord i donar dinamització a
un centre cultural determinat.

Quant al finançament, les informacions publicades parlen
d'un finançament, les dues coses, tant el centre de recursos
lingüístics com el centre d'autoaprenentatge, de 10 milions de
pessetes de cost, 10 milions de cost més el personal que l'ha
d'atendre, una o dues persones que l'hagin d'atendre. Jo pens
que quan s'anuncien 2.500 milions de pessetes per l'any que ve
de normalització lingüística, que surt avui als mitjans de
comunicació, que, bé, 10 milions no és un finançament
extraordinari, és una cosa ben raonable i no farà perdre els
nombres a ningú.

Per altra banda vostè em parla de la repercussió, que
hauríem de saber quina repercussió tindrà a Menorca o a
Eivissa, i posa com exemple la repercussió que tendrà a
Mallorca. Si ja d'entrada deim que la situació no és la
mateixa a Menorca que a Mallorca o a Eivissa, si d'entrada
deim açò l'experiència mallorquina no ens servirà gaire per
pensar quin seria el resultat a les altres illes, si deim que hi
ha aquesta diferenciació, açò per una banda; per altra banda
el que li deia abans: jo crec que ens hauríem de rebel•lar
contra el fet que totes les iniciatives experimentals tenguin
sempre la mateixa ubicació i que el Govern balear pugui
tenir iniciatives experimentals culturals i lingüístiques
centrades a una altra de les quatre illes que formen aquesta
comunitat, no sempre a la mateixa.

I, per últim, el centre d'autoaprenentatge es dirigeix,
bàsicament, més que al públic en general, al professorat, als
funcionaris de l'administració pública de totes les
administracions. Jo a Eivissa no ho sé, però a Menorca sé
que hi ha 700 professors d'ensenyament primari i secundari,
700 professors, més o manco, i que, de funcionaris, n'hi ha
més de 2.000, de les administracions públiques; tenim ja un
públic potencial de 2.700 persones; jo crec que aquesta
avaluació ja s'ha de tenir en compte que un centre d'aquestes
característiques, tant positiu com és i sobretot si funciona
bé, aquest centre també ha de ser dinamitzador, estar en
contacte amb altres iniciatives tant públiques com privades,
servir no només com a una oficina en solitari, aïllada de tot,
sinó estar lligada a altres qüestions i jo crec que no hem de
dubtar de la virtualitat d'aquests centres. Estic segur que a
Eivissa la situació és la mateixa quant a nombre de persones
a què aniria dedicada i, fins i tot, m'atrevesc a dir que a
Mallorca, en el futur, s'haurà de plantejar la creació de
centres a la part forana més pròxims a altres necessitats, que
també poques vegades es tenen en compte.

En aquest sentit jo crec que aquesta proposició, que
només parla de prioritzar dins el 98 la creació d'aquests
centres, pensi vostè, senyor portaveu del Grup Popular, que
el Govern balear ha tardat tres anys, si l'inaugura, per crear
aquest centre a Palma, que si el prioritza per a l'any 98 no
vol dir que estigui obert fins al segle vinent, però bé, ja
començaríem a fer camí en aquest sentit, i en el segle XXI
potser tendríem un centre d'autoprenentatge en
funcionament a Eivissa i a Menorca. En aquest sentit jo li
deman que reconsideri la postura i que doni suport a aquesta
proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarèplica té
la paraula el diputat Sr. Gornés.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tornaré a insistir que el nostre
grup que el problema bàsic radica tant en la planificació
d'aquest centre com en la demanda social que pugui tenir a les
diferents illes, i estic segur que tots estarem d'acord en el fet
que l'aprofitament dels recursos actuals que hi ha en marxa o de
les diferents iniciatives que les institucions tant locals com
autonòmiques posen en marxa, tendran el vistiplau, és a dir, en
aquest sentit estic segur que si el Consell Insular de Mallorca
posa en marxa aquest centre no hi haurà cap problema perquè
les altres illes puguem aprendre d'aquesta iniciativa, puguem
aprofitar materials ja elaborats, els puguem copiar, en un sentit
literal de la paraula i, en aquest sentit, no estic gens d'acord
amb el fet que l'experiència mallorquina no pugui ser bona per
a les altres illes; pens que, evidentment, el que ens pertoca, si
hi ha una iniciativa d'aquest tipus en marxa, és poder visualitzar
el seu recorregut, les seves primeres passes per no caure en
possibles errors que es puguin cometre en aquest sentit.

Vostè ens ha parlat de la possible demanda social que pugui
haver a les illes, els funcionaris de les diferents administracions
públiques, i jo li dic que, bé, tampoc no hem de caure en la
dispersió d'esforços, no és un àmbit que estigui totalment
desemparat per part de l'Administració, la qüestió del reciclatge
o de la formació continuada tant dels funcionaris com els
professionals de l'educació, en aquest sentit. Hi ha una
diversitat, un ventall de cursos promoguts per les diferents
administracions o institucions a on aquestes persones es poden
acollir perfectament. 

Per tant, nosaltres votam no a la improvisació que podria
implicar prendre una iniciativa d'aquest tipus. Torn a insistir en
el fet que és bo aprendre d'iniciatives que ja estan en marxa, en
aquest sentit, sense que açò impliqui que renunciam a la creació
d'un centre d'aquest tipus a les illes de Menorca i d'Eivissa-
Formentera. Moltes gràcies.

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?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada la
Proposició no de llei 4341/97. 

Senyores i senyors diputats, no havent-hi més assumptes a
tractar s'aixeca la sessió. Bon dia.
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