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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
comissió d'avui i primerament demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí. Josep Ramon Balanzat substitueix Joana Aina Vidal.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Avel•lí Casasnovas substitueix Maria Salom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyors diputats.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4455/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa al
compliment dels acords del Parlament de les Illes Balears per
part del Govern balear.

Procedirem a debatre el punt únic de l'ordre del dia d'avui
relatiu a proposicions no de llei, i la primera és la registrada
amb el número 4455/97, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa al compliment
dels acords del Parlament de les Illes Balears per part del
Govern balear. Per defensar aquesta proposició no de llei té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. El dia 24 d'abril de l'any
passat, Dia del Llibre, aquesta mateixa comissió va aprovar per
unanimitat una proposició no de llei presentada per Esquerra
Unida, amb una esmena que va introduir el Grup Parlamentari
Popular, sobre la celebració de l'any Josep Maria Quadrado i
Joan Ramis i Ramis. Aquesta celebració, a Menorca havia
tengut una repercussió bastant important -Consell Insular,
ajuntaments, etc.- i nosaltres vàrem fer aquella proposició no de
llei perquè, a partir de l'actuació del Govern balear, s'ampliàs la
repercussió de les actuacions tendents a celebrar aquest any en
el conjunt de les Illes Balears i en el conjunt de terres de parla
catalana. Crèiem que era important com a una forma de donar
a conèixer no només personatges concrets sinó cultures insulars
a altres territoris de parla catalana i també al conjunt de les Illes
Balears.

Va transcórrer l'any 1996 i vam demanar al Govern balear,
amb pregunta amb petició de resposta escrita, quin havia estat
el compliment d'aquest acord parlamentari -crec que ho
hauríem de fer amb tots els acords parlamentaris per fer un
seguiment de com es compleixen- i el juliol d'enguany, del
1997, vam rebre resposta del mateix Govern balear indicant que
s'havia donat compliment a aquest acord amb una exposició
sobre Josep Maria Quadrada feta a l'Espai Ramon Llull, a la
Casa de Cultura de Palma de Mallorca, amb unes despeses de
400.000 pessetes, o sigui, una exposició que únicament es va
fer a Palma, a Mallorca, no va anar a altres illes, i amb l'edició
del llibre Josep Maria Quadrada i l'Arxiu del Regne de Mallorca,
un llibre també fet aposta per celebrar el centenari de la seva
mort, amb unes despeses de 565.000, o sigui, que en total es va
dedicar a la figura de Josep Maria Quadrada,  no a la de Joan
Ramis i Ramis, un milió de pessetes. 

No es va fer res fora de les Illes Balears, no es va fer res
en el conjunt d'Illes Balears com a conjunts i, clar, davant
aquesta realitat nosaltres entenem que d'incompliment d'un
acord d'aquesta comissió, d'incompliment, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida ha presentat una nova
proposició no de llei fent esment del mateix. 

En primer lloc, el primer punt d'aquesta proposta és
lamentar l'incompliment d'un acord d'aquesta comissió,
lamentar aquest incompliment per part del Govern balear,
i el segon punt és un punt en positiu de tornar a instar el
Govern balear a donar a conèixer la vida i obra de Joan
Ramis i Ramis i Josep Maria Quadrada al conjunt d'Illes
Balears i a l'àrea cultural de parla catalana. Reiterar un poc
el que ja vam aprovar l'any passat. Pensam que, a part que
puguem criticar, censurar, denunciar aquest incompliment,
hem d'intentar que s'arribi a complir aquell acord i, en
aquest sentit, hem presentat aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra.Presidenta. Bé, no és costum del Govern
balear donar compliment amb l'eficàcia i celeritat
desitjables als acords parlamentaris; tenim multitud
d'exemples i moltes vegades ens hem queixat que, coses que
s'aproven en el Parlament, després el Govern o bé tarda
moltíssim en aplicar-les o bé se n'oblida totalment i li hem
de recordar. 

Avui és una d'aquestes ocasions: recordam al Govern
balear que ha incomplit un dels compromisos del Parlament
i jo crec que aquí hem de recordar una frase que va dir, molt
seriosament, el president Jaume Matas durant el debat que
es va produir de l'estat de la Comunitat, dient que per a ell,
com a president de la Comunitat, els acords del Parlament
són sagrats. Bé, idò si són sagrats, el que hauria de fer,
lògicament, és dur-los endavant, no esperar mesos i mesos
i mesos perquè partits de l'oposició li haguem de recordar
els acords que s'han pres i, per tant, crec que és oportuna
aquesta iniciativa i per això el Grup Mixt li donarà suport.
Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PONS I PONS:

(Intervenció inoïble)

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, debatem la número 4455.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta, i perdoni aquesta pregunta que he
fet perquè acab d'arribar ara mateix. Bé, de la lectura d'aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup d'Esquerra Unida,
evidentment es dedueix que s'han produït una sèrie
d'incompliments que no s'haurien d'haver produït, es dedueix
que no hi acaba d'haver articulat un sistema d'interrelació
cultural entre les Illes, aquella estratègia que hauríem de tenir
tots perquè els personatges rellevants de cada illa també puguin
arribar a ser considerats personatges rellevants a les altres illes.
La veritat és que, veient la descripció dels fets, es pot deduir
que no anam per aquest camí i, per tant, creim que això és
mereixedor de ser lamentat i, per això, donarem suport a
aquesta proposició no de llei. 

També aprofitam l'ocasió per esmentar que, en gran part,
aquesta manca de canals d'intercomunicació es podrien resoldre
en gran part en la mesura que hi pogués haver uns currículums
escolars, uns programes escolars, uns ensenyaments a l'escola
adients i, a la vegada, en la mesura que hi pogués haver uns
mitjans de comunicació que interrelacionassin més les diferents
illes i, a la vegada, -em referesc sobretot a mitjans de
comunicació audiovisual- que oferissin la cultura de les Illes
Balears amb més freqüència en pantalla. Per tot això, repetesc
que donarem suport a aquesta proposició no de llei. 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:

Bé, jo crec que aquesta proposició no de llei del grup
parlamentari té dos aspectes absolutament distints, encara que
s'englobin dins una mateixa proposició no de llei. El punt 1
d'aquesta proposició no de llei posa una vegada més de
manifest que, malgrat que sigui habitual que el Grup Popular
s'oposi a tota quanta proposta arriba a aquesta comissió amb
una sèrie d'arguments com és un "no" o un "no, perquè no
podem admetre que l'oposició ens marqui el temps", o un "no,
perquè ja ho feim", o un "no, perquè està molt bé, però aquest
no és el moment", veim que quan diuen que sí, vol dir que sí
però que tanmateix no ho faran; per tant, ve a ser un no.

No és infreqüent que en el si de les comissions o en el
Ple de la Cambra s'hagi de cridar l'atenció per
l'incompliment de terminis, per l'incompliment d'accions a
les quals el Parlament havia donat suport i, per tant, el
mateix govern d'aqeusta comunitat incompleix fins i tot allò
a què el Grup Popular dóna suport en aquesta cambra. Per
tant, tenim un Govern absolutament independent,
independent de qualsevol manament extern, fins i tot del
que els seus, els que li donen suport, creuen que sí que està
bé que ho faci, però no ho fa.

Per tant, nosaltres donarem un amplíssim suport a aquest
punt 1 d'aquesta proposició.

I després ve el segon, i el segon es podria inserir en totes
aquelles mesures que facin que els ciutadans d'una i d'una
altra illa coneguin altres ciutadans rellevants d'una i d'una
altra illa. 

Josep Maria Quadrada va viure a prop d'aquí i hi ha una
placa posada al carrer que jo, des de que tenia..., bé, des de
que pràcticament vaig aprendre a llegir després de
l'educació infantil, veia allà posada dient que en aquella
casa hi va viure Josep Maria Quadrada. Quan ja el meu ús
de raó em va permetre saber qui era, el més lògic era
preguntar a ton pare o a ta mare "qui és aquest senyor que
té una cosa aquí posada?", i vaig rebre l'explicació
convenient. Al Sr. Joan Ramis, naturalment, el vaig
conèixer molt més tard, i diria jo que per motius
professionals perquè el seu nom dóna nom a un institut, a
l'institut més antic de Menorca i, per tant, és una persona...;
celebrant no sé quina data era, els 50 o els 75 anys
d'existència de l'institut un professor d'allà ens va il•lustrar
sobre tota la seva biografia d'una manera prou manifesta.
Però bé, és cert que possiblement molts de ciutadans, fins i
tot de Menorca, ja no parlem de Mallorca i Eivissa,
desconeixen qui eren aquestes persones, com molts de
ciutadans de Mallorca i d'Eivissa deuen desconèixer altres
ciutadans il•lustres com Marià Villangómez, d'Eivissa, com
Isidor Macabich, d'Eivissa, etc., etc.

Fer país és que el país conegui la història del país, de tot
el país, i no voler, per una simple manca de voluntat, fer
aquesta cosa, crec que demostra la poca voluntat que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears arribi a tenir unes
arrels profundes entre els ciutadans que se sentin no
ciutadans de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa o de
Formentera, sinó ciutadans d'una comunitat autònoma i, per
tant, també donarem tot el suport que el nostre grup pot
donar, que són quatre vots, a aquesta proposició no de llei.
Gràcies.
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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. El nostre grup entén que si bé s'han
executat algunes de les accions per donar a conèixer la vida i
obra de tan il•lustres autors, no s'han assolit els objectius que
pretenia aconseguir aquesta proposta que va ser aprovada per
la Comissió per unanimitat en la data que ja s'ha esmentat. En
el cas de la commemoració de l'any Ramis, jo he de dir que
s'havia arribat a un compromís amb diferents persones per
organitzar un cicle de conferències coincidint amb el final de
curs, però que finalment, per qüestions que ara no vénen al cas,
no va ser possible emprendre aquesta iniciativa.

En el cas Quadrada sí que s'han produït accions per donar a
conèixer aquest personatge, tot i que consideram que tampoc no
s'ha assolit l'àmbit geogràfic que es pretenia originalment,
malgrat que s'han repartit guies d'aquesta exposició organitzada
per la Conselleria d'Educació i Cultura, l'Arxiu del Regne de
Mallorca, el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de
Palma, la Societat Arqueològica Lul•liana, la Biblioteca
Pública i Museu de Mallorca, a més de 81 institucions i
persones de tot l'Estat. 

En aquest sentit, el nostre grup ha preparat un text alternatiu
que proposa als grups per a la seva consideració i que diu: "El
Parlament de les Illes Balears, atès que no s'han assolit els
objectius acordats a la Comissió de Cultura, Educació i Esports
de dia 24 d'abril del 1996, reitera l'acord d'instar el Govern
balear a donar a conèixer la vida i obra de Joan Ramis i Ramis
i de Josep Maria Quadrada al conjunt de les Illes Balears i a
l'àrea cultural de parla catalana". En aquest sentit el nostre grup
procurarà que realment es doni compliment a aquest acord, torn
a insistir, amb aquest cicle de conferències que originalment
s'havia previst i que esperam que ara es pugui dur a terme, fins
i tot també, com s'ha fet amb l'exposició del Sr. Quadrada,
poder editar o reeditar un dels llibres que s'han produït a l'àmbit
de l'illa de Menorca i que pugui tenir un repartiment a nivell de
tota l'àrea de parla catalana.  Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Portella, li demanaria si
accepta aquesta transacció.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí. Aquesta transacció fa més tova la censura que fèiem a la
nostra proposició no de llei, però nosaltres entenem que allò
important és que es facin aquestes activitats, aquestes accions,
i per aquest motiu, perquè entenem que allò important és que es
realitzin, acceptaríem aquesta esmena o aquest text
transaccional que presenta el Grup Popular amb aquesta
finalitat, que s'arribin a fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Grups que vulguin intervenir? Sí, per
part del Grup Socialista té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, és evident que si el pare...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Crespí, és que també em demanava la
paraula..., el portaveu del Grup Mixt no vol intervenir; per
part del Grup Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr.
Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup no té
inconvenient en votar la proposta alternativa que ha
introduït el Grup Popular, i encara més poc inconvenient
tenim si qui havia presentat la Proposició no de llei la dóna
per bona. Així i tot jo voldria aprofitar per fer una certa
consideració: està molt bé reconèixer que no s'ha fet allò
que s'havia d'haver fet per acord d'aquesta comissió de
Cultura i està molt bé promoure el coneixement d'en
Quadrada i d'en Joan Ramis i Ramis; això jo diria que
hauria de ser un objectiu permanent de les institucions i del
sistema educatiu. 

Ara, no deixa de ser una cosa relativament anòmala que
ara recuperem aquesta voluntat de donar una atenció
especial a aquests dos intel•lectuals tan importants en un
any que és l'any 97 en el qual hi ha un ventall amplíssim de
grans escriptors d'aquesta illa que tenen, per dir-ho d'alguna
manera, mereixements més que suficients i semblaria que,
si jo ara no els esmentés o no els esmentés algú que no fos
jo, ignoram l'existència d'aquests aniversaris. Per tant, em
permetran que, a més d'anunciar que votarem a favor
d'aquesta espècie de pròrroga de la Proposició no de llei que
s'havia aprovat fa uns mesos, o l'any passat, esmentar que
enguany és el centenari de la mort de Marian Aguiló, el 75è
aniversari de la mort de Miquel Costa i Llobera, el 50è
aniversari de la mort de Miquel Ferrà, el centenari del
naixement de Joan Mascaró i Fornés, el 250 aniversari de la
mort del gran músic artanenc Antoni Lliteres, el naixement
de Joan Mascaró i Fornés el centenari -ja ho havia dit- i crec
que n'oblit algun. 
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Vull venir a dir que això posa en evidència una cosa que, si
no record malament, vaig dir jo el dia que es va plantejar
aquesta qüestió: que seria bastant lògic que, en lloc d'anar
apuntant a personatges rellevants en ocasió del seus centenaris,
s'establís algun mecanisme, diria jo, interinstitucional que
podria venir generat per aquesta mateixa comissió de Cultura
que es plantejàs aquestes qüestions amb un cert mètode i amb
una certa planificació, a fi d'evitar que ara resultarà que el 97
l'únic acord que haurà pres la Comissió de Cultura del
Parlament de les Illes Balears serà celebrar els centenaris i els
aniversaris que corresponien al 96 i haurà obviat qualsevol
tipus d'atenció sobre els personatges que compleixen
aniversaris el 97.

Així i tot jo he de dir que el Consell de Mallorca ja s'ha
cuidat prou de celebrar aquests aniversaris i aquests centenaris
desenvolupant programes d'activitats, edicions, conferències,
prou extensos i que, evidentment, també són una contribució al
reconeixement d'aquests personatges, però amb una mancança
per part del Consell de Mallorca, que ha fet tot això a Mallorca
mateix, amb la qual cosa aquesta voluntat d'aprofitar els
aniversaris de personatges rellevants per fer-ne una projecció
a les altres illes i, fins i tot, més enllà de les altres illes que, en
gran part, és una competència del Govern balear, això no
s'haurà fet gaire o s'haurà fet només a petites dosis.

Per acabar i sintetitzant, em sembla molt bé que es prorrogui
la Proposició no de llei amb la nova versió que el Grup Popular
presenta, però siguem conscients que no deixa de ser una cosa
relativament estranya aprovar la commemoració d'aquests
aniversaris obviant l'existència de tots els que enguany s'han
produït de personatges prou rellevants, dels quals que n'he
recordat alguns. 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:

Sí, una mica en el mateix sentit que el Sr. Pons, és evident
que haver de celebrar només de 25 en 25, que són els fets
rellevants, bé del naixement, bé de la mort d'aquelles persones
que varen ser puntals de la nostra cultura i de la nostra llengua
i varen ser emmudides per la cultura dels nostres joves i dels
nostres infants i, fins i tot, d'aquells que ja no ho som tant
durant tants d'anys, jo crec que mereixeria una acció molt més
contundent i per damunt del motiu que deia abans de cercar un
aniversari. Possiblement podríem cercar..., qualsevol any seria
bo per recuperar no només els que ha dit el Sr. Pons, sinó -si
m'ho permet- jo li afegiria des de Miquel dels Sants Oliver fins
a Gabriel Alomar o des de Maria Antònia Salvà fins a Guillem
Colom. Vull dir que crec que necessitam un esforç, una mesura
discriminatòria en positiu per recuperar tot allò que ha estat la
base de la nostra cultura i que ha estat enterrada durant tant de
temps.

Pel que fa a la transaccional del Grup Popular, si el pare de
la criatura l'admet, quin remei ens queda als altres que admetre-
la? No obstant això, jo proposaria al representant del Grup
Popular una darrera frase transaccional a la transaccional, que
digués alguna cosa així com: "Ara va de veres i si no ho fan ens
enfadarem, aquesta vegada sí". No sé si el Grup Popular la vol
admetre, però jo, en tot cas, m'agradaria que quedàs en el Diari
de Sessions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Gornés, queda tal com
està? El Sr. Lletrat procedirà a fer la lectura tal com
quedaria el nou text, si s'accepta per part de tots els grups
aquesta esmena transaccional. Vol fer lectura, per favor?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta.

"El Parlament de les Illes Balears, atès que no s'han
assolit els objectius acordats en la Comissió de Cultura,
Educació i Esports de 24 d'abril del 1996, reitera l'acord
d'instar el Govern balear, el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a donar a conèixer la vida i
obra de Joan Ramis i Ramis i de Josep Maria Quadrada al
conjunt de les Illes Balears i a l'àrea cultural de parla
catalana".

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Aquesta presidència entén
que queda aprovada per unanimitat amb aquest nou text.
Moltes gràcies.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4621/97, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autorització d'ús de tots els
materials curriculars en les escoles i institucions de la
Comunitat Autònoma.

Seguidament passam, en darrer lloc, al debat de la
Proposició no de llei 4621/97, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autorització d'ús de tots els
materials curriculars en les escoles i institucions de la
Comunitat Autònoma. 

Abans de passar al debat d'aquesta proposició no de llei,
voldria fer observar a les senyores diputades i als senyors
diputats que en aquesta proposició no de llei, tal com ha
estat presentada, hi ha una petita errada on fa relació...,
després del títol vostès veuran que demana que el Ple del
Parlament de les Illes Balears acorda... Si sembla bé al
proposant d'aquesta proposició no de llei, tal com vagi el
debat en tot cas hauríem de llevar "el Ple". Estan tots
d'acord que sigui així?

D'acord. Moltíssimes gràcies. Passam, per tant, al debat
d'aquesta proposició no de llei, i per defensar-la per part del
grup proposant té la paraula el diputat Sr. Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies per haver advertit la
Cambra d'aquesta observació. Efectivament havia estat un
lapsus.

Bé; recentment, fa pocs mesos, el juliol, el Govern balear va
publicar un decret, el 92/97, que regula l'ús i ensenyament de i
en llengua catalana als centres docents no universitaris de les
Illes. En aquest decret hi ha un apartar que fa referència al fet
que tots els textos curriculars, tots els materials curriculars en
llengua catalana que hagin de ser usats en aquests centres hagin
d'estar autoritzats per la Conselleria d'Educació i Cultural i que
no només han d'estar autoritzats sinó que, a més, han d'estat
adaptats a la realitat sociocultural, econòmica, geogràfica de les
nostres illes, com és obvi. Per tant, en principi, res a objectar a
aquest punt.

Però el que ens ha sorprès és que enlloc hem vist -ni en
aquest decret ni en altre tipus d'ordre d'ordres ni decrets- no
hem vist que els textos en castellà haguessin de tenir el mateix
tractament. Això és el que ens ha sorprès i ens ha semblat
curiós. Per tant, en principi, correcte que els textos en català
hagin d'estar adaptats a la situació de les Illes, que hagin de ser
autoritzats per la Conselleria d'Educació i Cultura, però
nosaltres creim que, òbviament, ja que de manera gairebé
immediata la nostra Comunitat assumirà les competències
d'educació, és lògic que, si el Govern Balear ha d'assumir totes
aquestes competències, tots els materials curriculars en castellà
hagin de tenir el mateix tractament, és a dir, hagin d'estar
autoritzats prèviament per la Conselleria d'Educació i Cultura
i que, per tant, òbviament, hagin d'estar adaptats a la realitat
sociocultural, econòmica, ambiental, geogràfica, de les nostres
Illes. Pensam que és de sentit comú que, tant els textos en
castellà, els materials en castellà com en català, rebin el mateix
tractament. És curiós que sembli que només els textos en la
nostra llengua hagin de passar un filtre, aquesta autorització,
hagin de passar el filtre de vigilar, inspeccionar, que estiguin
adaptats, i, en canvi, els textos en castellà, tenen butlla, tenen
total impunitat per dir el que vulguin, poder parlar del que
vulguin.

Aquesta iniciativa ve perfecte, justament, amb la polèmica
que darrerament es produeix amb aquest famós decret sobre
humanitats que sembla que la Ministra Esperanza Aguirre vol
aplicar, amb el qual es vol, d'alguna manera, unificar tots els
materials curriculars i, especialment, l'assignatura d'història, i
que sigui una única història, la història d'Espanya, sense tenir
en compte els fets diferencials, plurinacionals del nostre Estat.
Lògicament, per part de moltes Comunitats Autònomes i dels
grups nacionalistes, ha rebut fortes crítiques, com és obvi, i
com és evident. Cada Comunitat té uns trets històrics,
geogràfics, culturals propis, la seva pròpia idiosincràsia i, per
tant, si hem de tenir un sistema educatiu propi, és lògic que
aquesta adaptació arribi no només als materials fets en català
sinó també als fets en castellà.

Per tant, en principi, res més. Crec que el fet que el
Parlament reclami el seu dret que les escoles i instituts
d'aquestes Illes tenguin textos en qualsevol llengua que
hagin de ser autoritzats i adaptats a aquesta realitat, és una
cosa òbvia i que no només hagin de passar aquest filtre els
textos en català.

Em fan notar una observació, un petit error, en el tercer
punt de la proposta d'acord. A la segona línia, on diu
Ministeri d'Educació i Ciència, actualment és Ministeri
d'Educació i Cultura. Si són tan amables els serveis de
transcripció de rectificar això.

Res més. El que es demana, per resumir, és, en el primer
punt, instar el Govern a regular el més aviat possible,
mitjançant decret, que els materials curriculars en castellà
que s'hagin d'utilitzar en escola i instituts de les Illes, hagin
de rebre un tractament d'autorització igual als editats en
llengua catalana.

En segon lloc, instar el Govern a incloure en aquest
decret la necessitat d'adaptació curricular d'aquests
materials a la toponímia oficial així com a les peculiaritats
socials, geogràfiques i culturals que configuren la identitat
de les nostres illes, tal com es demana en el cas dels editats
en català, per tal que puguin ser utilitzats per al seu ús
escolar.

En tercer lloc, pensam que una vegada que tenguem les
competències d'educació, la Conselleria hauria de revisar els
materials en castellà ja editats, revisar-los per tal de donar
un termini prudencial per a la seva adaptació. Pensam que
és demana una cosa de bastant sentit comú i esperam que
tendrà, com a mínim, el mateix èxit que ha tengut la
iniciativa que hem debatut anteriorment. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Abans de passar al torn de fixació
de posicions, agrairia als diputats que mantenen algunes
converses dins la sessió que guardin silenci per  respecte
tant als membres de la Comissió com als portaveus que han
de defensar les seves propostes. Moltes gràcies.

Passam al torn de fixació de posicions. Pel grup
parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el diputat Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per anunciar que donarem
suport a aquesta proposició no de llei amb els continguts
generals, sense entrar molt en concret en els tres punts.

No només li donarem suport sinó que felicitam la
presentació d'aquesta proposta. Quan nosaltres vàrem estudiar
el decret conegut com a decret de mínims, sobre el foment i l'ús
i l'ensenyament de la llengua catalana a l'ensenyança no
universitària, vàrem considerar una sèrie de punts que hem
presentat en una proposició no de llei davant plenari, amb
esmenes a uns vint punts, i no vàrem captar aquesta
circumstància en la qüestió d'utiltizació de material didàctic, de
llibres, a les escoles.

No ens vàrem adonar d'aquesta qüestió i, amb aquesta
proposició no de llei, que presenta el grup Mixt i, en aquest cas,
Els Verds, s'incideix en una qüestió tan important com les altres
i amb raó i sentit comú. Per tant, hi donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant a aquesta proposició no de
llei presentada pel Sr. Balanzat, el nostre grup també considera
que és una proposició no de llei raonable, necessària, i fins i tot,
jo diria, molt oportuna en el moment en què ha estat presentada
i en el moment que ara la debatem. Molt oportuna per diverses
raons, em permetré esmentar-ne quatre: perquè vivim,
actualment, aquests darrers temps, una època d'una certa cacera
de bruixes en referència als llibres de text, en una comunitat
autònoma que ens és molt pròxima, tant geogràficament com
lingüística i cultural, ens referim al que fa el Govern del País
Valencià on fins i tot s'han atrevit a prohibir llibres de text tan
sols perquè deien allò que han dit i diuen una i mil vegades
totes les universitats del món, que és una cosa tan reconeguda
i tan inqüestionable, com que la llengua pròpia de Catalunya,
Balears i el País Valencià és la mateixa.

Segona raó de l'oportunitat d'aquesta proposició no de llei:
perquè el Govern balear, suposadament, té un interès, des de fa
temps, i jo diria que un interès accentuat, per la qüestió dels
llibres de text, val a dir que de vegades ha donat peu que es
pogués sospitar que el seu interès era molt més de cara a la
galeria que un interès real, tots sabem que des de fa moltíssims
d'anys, el Govern balear, en rodes de premsa dels seus
responsables, fins i tot a nivell de pressuposts que s'aproven en
aquest parlament, ha destinat partides importants,
suposadament, a l'elaboració i edició de llibres de text que
tenguessin uns continguts adaptats a les característiques i a la
vegada a les necessitats, diríem, d'aprenentatge que
correspondrien als alumnes de les nostres illes. La veritat és que
jo crec que si féssim balanç, deu anys després que
probablement aquesta necessitat va ser diagnosticada i per part
dels responsables polítics del Govern balear es va començar a
dir que s'invertiria en recursos econòmics per fer possible que
se solucionàs aquesta problemàtica, el balanç, creim que seria
prou esquifit. Crec que se n'ha parlat molt més, d'aquest tema
que coses s'han fet per solucionar-lo, probablement ha
interessat més dir que es faria que fer-ho.

Una tercera raó que explica l'oportunitat d'aquesta
proposició no de llei és perquè el Govern balear en parlar de
llibres de text fins ara sempre ho ha fet d'una manera
unilateral. Sembla que els ha preocupat moltíssim si a les
nostres escoles s'usaven llibres amb un lèxic que pogués
incloure alguns mots d'altres zones dialectals de la llengua
catalana, o que incloguessin algun tema que no fos
pròpiament balear; en canvi, mai no han manifestat la
mínima preocupació davant el fet fàcilment constatable en
molts de casos que a determinats centres de les nostres illes
es puguin utilitzar llibres que no diuen absolutament res
sobre les Illes Balears, o que fins i tot expressen
inconveniències i inexactituds científiques a l'hora de parlar,
per exemple, de la nostra llengua, cultura i realitat.

I finalment, quarta raó, perquè des de la setmana passada
hi ha una polèmica política, també una polèmica científica
entre els historiadors, sobre el ja famós projecte de decret
del Ministeri d'Educació, un decret que té com a objectiu
modificar l'ensenyament de les humanitats en el cicle de
l'Ensenyament Secundari Obligatori. Creim que aquesta
proposició no de llei contribueix, és transformable en una
espècie de manifestació de reivindicació d'un dret que té
aquesta comunitat autònoma, i que des del nostre punt de
vista el projecte de reial decret d'alguna manera posa en
perill, que és de poder definir i concretar aquells continguts
bàsics que determina el decret de l'any 1991; creim que la
competència per concretar aquells continguts bàsics
genèrics i detallar-los correspon a les comunitats
autònomes...

EL SR. MARÍ I TUR:

Sra. Presidenta, jo li faria una petició; que el Sr.
representant del PSM està sortint del tema de què és objecte
aquesta proposició no de llei.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta, evidentment crec que és una
interpretació del Sr. Marí, que evidentment no compartesc;
no estic sortint gens ni mica del tema, sinó que estic parlant
del que hem de parlar, que és una proposició no de llei que
parla de llibres de text i de continguts de llibres de text.
Aleshores, jo el que crec, creim el nostre grup, que fer un
acte d'afirmació del dret de la Comunitat Autònoma a
decidir, a vetllar, per dir-ho d'alguna manera a supervisar, i
en darrer terme decidir sobre el contingut que han de tenir
els llibres de text de les nostres escoles, jo crec que és una
cosa que s'aconsegueix amb aquesta proposició no de llei,
i, com deia, és una manifestació que en aquest moment és
útil, perquè està en qüestionament, tant a nivell d'invasió
que pugui representar de les competències que determinava
l'ESO, com fins i tot la mateixa naturalesa dels continguts
que s'hi poguessin introduir.

Per totes aquestes raons, per quatre raons que
especialment fan oportuna aquesta proposició no de llei, el
nostre grup, com és lògic, donarà suport a aquesta
proposició no de llei del Grup Mixt, presentada pel Sr.
Balanzat. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Socialista en principi estam d'acord amb aquesta
proposició no de llei, encara que ens agradaria fer alguna
puntualització, especialment en el referit al primer punt, el qual
entenem que probablement no estigui massa clar, i intentaré
explicar-ho. En la distribució competencial que hem pogut
examinar, dins els estatuts d'autonomia en l'àmbit de l'educació,
estableix tres tipus, tres "categories" de comunitats autònomes.
L'apartat a) diu "comunitats autònomes que han assolit la
competència plena sobre regulació i administració de
l'ensenyament", l'apartat b), que seria el cas de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, "comunitats autònomes que han
assolit la competència del desenvolupament legislatiu i
execució d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat"; en aquest
sentit, probablement, segons l'article 11.10 de l'Estatut
d'Autonomia, hi hauria un petit, està clar que és lleugerament
diferent en el que és relatiu a aquests primers quatre apartats.
En qualsevol cas, sí que després de la LOGSE, la Llei
d'ordenació general del sistema educatiu, tots vostès sabran que
varen aparèixer dos reials decrets, el Reial Decret 1006 i 1007,
el Reial Decret 1006 sobre la regulació del continguts mínims
de l'ensenyament primari, i el Reial Decret 1007 dels continguts
mínims d'ensenyament secundari, i de vegades jo pens que s'ha
d'assolir el que hi ha, no inventar, que a vegades a tothom ens
agrada inventar, o almenys especular, en el bon sentit de la
paraula. Aquests dos reials decrets estableixen un currículum,
decrets de mínims de currículum, que respon a la filosofia de la
Logse que ha de ser un currículum obert, no intervencionista,
i en aquest cas estableix que l'Estat d'aquest currículum, per dir-
ho d'alguna forma, té competències en un 50, i les comunitats
autònomes podrien tenir competències fins a un 45%. Aquesta
és la realitat tal com està, en aquesta situació, i realment la
filosofia de la Llei, tal com nosaltres l'entenem, és que el propi
professorat, els centres i els alumnes puguin ser part i fer
currículum, ells mateixos, és a dir que no hi hagi nivell
d'intervencionisme, amb la qual cosa segur que vostè està
d'acord, amb aquesta filosofia.

En qualsevol cas, aquests dos decrets de mínims, que he
comentat, sí que cal ressenyar que els continguts mínims estan
establerts per reial decret. La versió catalana l'ha de fer la
Conselleria. Altres continguts, que no són els continguts
mínims, els haurà de fer tant en català com en castellà la
Conselleria, això està talment; i uns altres materials curriculars,
que són els que jo feia esment ara, haurien de ser produïts, per
dir-ho d'alguna forma, pel propi centre, pel propi projecte
educatiu del centre, projecte educatiu que garanteixi els drets de
l'alumne, la llibertat de càtedra, etcètera; i això una mica és
l'estat de la qüestió, des del punt de vista normatiu, des del
nostre punt de vista.

Una altra qüestió és el debat si els textos són obligatoris.
Realment els llibres de text no està dit enlloc que siguin
obligatoris; i un cosa, com vostè sap perfectament, és
material curricular, i una altra cosa són llibres de text. Els
llibres de text fonamentalment estan, en síntesi i en teoria la
LOGSE té la pretensió d'oblidar els llibres de text, i a més
utilitzar els llibres com a consulta, no com a llibres de text,
que més o menys no deixa de ser una cosa bastant més
acotada.

Salvant aquestes petites precisions de llibre de text i
material curricular que apareixen a la proposició no de llei,
sí que també val la pena recordar, una vegada situat la
LOGSE els dos reial decrets, que la Llei de normalització
lingüística, com s'ha dit anteriorment, explícitament a
l'article 26 diu que "el Govern de la Comunitat Autònoma
ha de promoure l'elaboració de material didàctic necessari
per fer possible l'ensenyament de i en llengua catalana", i hi
dedicarà les partides pressupostàries corresponents. Ja s'ha
dit que aquestes partides pressupostàries més bé han estat
minses, per no dir una altra expressió més forta. El que sí
està clar és que hi ha una normativa genèrica, hi ha una
regulació. Nosaltres entenem que probablement no faria
falta aquesta regulació, sí que la Comunitat Autònoma ha
d'autoritzar el llibres, com s'ha fet esment en aquest cas. El
que sí que creiem, és que dins la filosofia d'un currículum
obert, el primer apartat dels tres quedaria d'una manera una
mica dubtosa, perquè el que instam és al Govern a regular.
No sabem realment, des del nostre punt de vista no tenim
clar si el Govern pot regular els materials curriculars del
castellà ara mateix, tenint en compte aquests dos reials
decrets que hi ha; i com que no ha sabem, permeti'ns que
ens abstenguem en aquest apartat.

Sí que estam d'acord amb el segon i el tercer, que són
des del nostre punt de vista molt més clars, que són incloure
la necessitat d'adaptació dels topònims. Això està claríssim,
ja s'havia d'haver fet, i la veritat és que el felicitem per
aquesta proposta; i el tercer apartat, que en el procés de
traspàs de competències està clar que és important la revisió
i la consulta de les autoritzacions atorgades, així que
entenem que... Probablement proposam al primer punt, si
vostè està d'acord, quan diu "instar el Govern a regular el
més aviat possible mitjançant decret els materials
curriculars en castellà que hagin d'usar-se en les escoles i
instituts de les Illes, hagin de rebre un tractament
d'autorització igual als editats en català", referint-se al marc
competencial establert en les lleis, o dir una expressió com
"sense perjudici del marc competencial que hi hagi en
l'àmbit de reials decrets", o estatal. Això seria una possible
transacció, si està d'acord; i en qualsevol cas, aquesta es la
nostra postura. Gràcies, Sra. Presidenta.
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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. Sol ser costum, pel que hem sentit,
que acollint-se els diputats i diputades a qualsevol tipus de tema
que aquí es pugui tractar, s'incloguin altres temes, que
evidentment són importantíssims i transcendents, com ha set la
intervenció del representant del PSM. Jo crec que són tan
importants que per això m'he permès la llibertat de dir-li que
això no formava part de l'ordre del dia d'avui, però sí que crec
que pot formar part, si ho estimam adient els grups polítics,
objecte d'un tema monogràfic per a una futura comissió, o tal
vegada pel Ple. Naturalment, m'estic referint a aquest reial
decret que està preparant el Ministeri d'Educació i Cultura
referent a l'estudi d'humanitats. Però com es vulgui que aquest
reial decret ja ha rebut crítiques des d'aquí i ara mateix, jo em
vull dirigir al proposant d'aquesta proposició no de llei, del
Grup Mixt, el Sr. Balanzat, que en el que fa referència, per
exemple, a allò que el Ministeri d'Educació i Cultura vol exigir
que tots els estudiants espanyols coneguin, que tengui
l'amabilitat en el seu torn d'intervenció d'explicar-me dels
quatre capítols d'aquest nou llibre d'història d'Espanya i dels
seus 23 apartats, que em digui en quin d'ells no està d'acord, i
quin capítol d'ells creu que els estudiants espanyols no tenen
l'obligació de conèixer. M'agradaria molt, ja que s'ha introduït
aquest tema, i abusant de la generositat de la Sra. Presidenta,
que en la intervenció propera del Sr. Balanzat ens digui
exactament quin capítol trauria d'aquest reial decret referit a
història que està preparant el Ministeri.

I ja cenyint-nos en el que hauria hagut de ser el tema d'avui,
vull dir que com a conseqüència del procés d'assumpció de
transferències en matèria educativa, correspondrà a la nostra
comunitat autònoma l'elaboració i l'aprovació de plans,
programes d'estudi, currículums, orientacions pedagògiques que
desenvolupin i complementin els ensenyaments mínims
establerts per l'Estat, així com l'aprovació de llibres de textos i
materials didàctics que s'hagin d'utilitzar a les Illes Balears, per
la qual cosa consideram que actualment no és necessari instar
el Govern a realitzar una tasca que ja preveu la pròpia llei.
D'altra banda, i fent una referència molt encertada a algun altre
grup polític d'aquesta Cambra, que, amb coneixement de causa,
s'ha expressat molt bé, fins que es produeixi el traspàs de
transferències correspon al Ministeri d'Educació i Cultura
atorgar les autoritzacions dels llibres de text en castellà en base
als currículums vigents actualment. És per aquests motius que
no donam suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc em referiré, en
primer lloc vull agrair al grup d'Esquerra Unida i del PSM
el seu suport total a la iniciativa i a tots els seus punts, i en
segon lloc vull dir al grup Socialista que, en principi, no hi
ha inconvenient en afegir aquesta clàusula de respecte -
diguem-ho així- al marc competencial o al marc legislatiu.
Evidentment, jo no he pretès, en absolut, saltar-me cap
normativa vigent. Per tant, no hi ha inconvenient en assumir
això, perquè crec que, a més, no desvirtua en absolut
l'essència de la proposta. Per tant no hi ha problema.

Pel que respecta el Sr. Marí Tur, ell diu que no hem de
parlar aquí -perquè no és objecte d'aquest debat- del famós
decret de la Ministra Aguirre, però després diu que en vol
parlar, perquè jo li expliqui en què estic d'acord i en què no
hi estic. Evidentment, no li donaré aquesta satisfacció, al Sr.
Marí Tur, perquè respectant els seus mateixos desitjos, no
he de parlar aquí d'un tema que no és l'objecte d'aquesta
proposta. En qualsevol cas, com ell mateix ha dit, pot ser
objecte d'una ponència, o d'una comissió específica per
tractar aquest tema. Estaré encantat de participar-hi.

Per tant, em cenyiré a la iniciativa objecte. He cregut
entendre -i si no ja em rectificarà- que d'alguna manera diu
que això és el MEC qui ho ha de fer i que, en primer lloc, si
no ho he entès malament, tot el material curricular ja el farà
el Govern. Bé, jo crec que no és incompatible el fet que, per
un costat... A més, sembla una mica contradictori, primer
diu que ho farà el Govern i llavors diu que és el MEC qui ho
ha de fer. Al final, no queda molt clar qui és que ho ha de
fer i qui ha d'exigir aquestes adaptacions curriculars i
aquestes autoritzacions. Jo crec que, des del Parlament, hem
de demanar tenir unes competències educatives de primera
categoria, i si resulta que les competències que tendrem en
educació són limitades i ja hem de començar a renunciar a
tenir segons quines atribucions, que quedaran en mans del
Ministeri d'Educació, anam malament. Dolentes seran
aquestes competències.

Jo crec que, des del Parlament estam legitimats per
demanar i per exigir que tenguin el mateix tractament tots
els materials curriculars -per cert, li vull dir que no he vist
en cap moment que es parli de llibres de text, sempre es
parla, en la meva iniciativa, de materials curriculars. Per
tant, jo crec que hem d'exigir tenir unes competències de
primera categoria, i si no les podem tenir, les hem d'exigir.
Per això tenim el Parlament, crec que és lícit poder-ho fer i
crec que tenim tot el dret del món a tenir plena sobirania en
aquesta Comunitat Autònoma per decidir quins són els
materials curriculars més adequats. A més crec que els tres
punts de la meva iniciativa no entren en contradicció, en
absolut, amb la normativa que hi ha tant a nivell d'àmbit
estatal com la que s'hagi fet, fins ara, a nivell d'Estatut
d'Autonomia etc. No hi ha cap contradicció, simplement
demanam és que tenguin la mateixa equiparació els
materials que s'hagin de fer en castellà que els que s'hagin
de fer en català, perquè si no és així, i si no s'accepta -
sembla que el Partit Popular no ho vol acceptar-, el PP està
reconeixent que entram en unes competències d'educació en
les quals per fer les coses en català s'ha de demanar permís,
s'ha de demanar, per favor, que ens deixin fer això en català
i, en canvi, tot el material i tota l'educació en castellà tendrà
via lliure per fer i dir el que vulgui. Crec que això fa que no
puguem estar d'acord amb això, no volem tenir unes
competències de segona categoria, volem tenir totes les
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competències en educació, i volem tenir-les al mateix nivell
que tenen altres comunitats. Per tant, no podem acceptar els
arguments del Sr. Marí Tur. Res més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Balanzat. Demanaria si accepta, com a
autor de la proposició no de llei, la modificació que el grup
Socialista demanava per al primer punt.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Crec que, amb la meva intervenció, ha
quedat palès que accepto aquesta transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

De totes maneres, els voldria recordar que, perquè  hi hagi
aquesta modificació, els altres grups no s'hi haurien d'oposar.
Ho accepten? Sr. Marí?

EL SR. MARÍ I TUR:

No, Sra. Presidenta. No ho acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tant, no hi haurà la
modificació d'aquest primer punt de la proposició no de llei i
ara pertocaria la intervenció, en torn de contrarèplica, per part
del grup parlamentari Popular, del diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. La meva intervenció tendrà dos
apartats. El primer apartat, naturalment, si tots els altres grups
polítics s'acullen al fet de poder criticar el Govern quant al real
decret que prepara, el nostre grup vol aprofitar la generositat de
la Presidenta, i vol defensar el Govern que, curiosament,
sortosament, té el mateix color polític del meu grup.

El Sr. Balanzat, com a professor o mestre que és, deu haver
vist, milers de vegades, que a les primeres pàgines de tots
els llibres de text, hi ha una nota petita, allà on és pot llegir
-si està en castellà- "Este texto está autorizado por el
Ministerio de Educación y Ciencia". Això és el que diu la llei,
els textos que estan en castellà estaran autoritzats pel
Ministeri d'Educació i Ciència, i els textos que estan en
català i que s'empren en aquesta Comunitat estaran
autoritzats per la Conselleria de Cultura. Això és el que s'ha
de fer, i és lògic. Qualsevol persona, qualsevol podria
escriure un llibre de text i, perquè fos amic del director del
col•legi corresponent, o de l'institut pertinent, o del
professor que impartia aquella assignatura, jo agafaré aquest
llibre de text i que els alumnes aprenguin les barbaritats que
jo hagi pogut escriure. Evidentment, hi ha una purga, que
s'ha de fer, i és una purga, per dir-ho d'alguna manera,
científica. Hi estarem o no d'acord, però el que s'ha fet fins
ara és això.

Per tant, no diguem que s'ha de demanar permís per als
llibres en català i per als llibres en castellà no importa,
perquè senzillament no és veritat.

Referent al tema del real decret, ja que el Sr. Balanzat no
m'ho vol dir, jo li diré, perquè tal vegada els meus
companys de grup no ho coneixen, jo vull pensar que els
altres ho coneixen. Aquest capítol de la història que tots els
estudiants han d'aprendre té quatre grans apartats amb 23
capítols cadascun. Evidentment, ara no els llegiré, però si
algú hi té interès són aquí. Ho vaig treure d'un diari que va
sortir aquests dies, però, com que sabia que sortiria en
aquesta comissió, ho vaig retallar.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sra. Presidenta, una qüestió d'ordre, si em permet. Haurà
d'obrir un torn de paraula de tots els grups parlamentaris
sobre aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Acabi, Sr. Marí. La mateixa qüestió s'havia obert abans,
i jo he callat. Simplement ho he recollit, i s'ha continuat
parlant. Jo només deman tenir el mateix dret que havien
tingut els meus companys abans.

De qualsevol manera, acabo. No acceptam aquesta
proposició no de llei. El Govern, que amb molt esforç i
molta dedicació, ha aconseguit les competències, les
exercirà plenament a partir de dia 1 de gener. Gràcies, Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, per un minut, el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per denunciar que el
Sr. Marí Tur diu mentides i està manipulant la meva
intervenció. Jo no he dit en cap moment que els llibres en
castellà o els llibres en català no hagin de ser autoritzats per
l'autoritat acadèmica. L'autoritat acadèmica haurà de ser la
Conselleria d'Educació i Cultura d'aquesta Comunitat, no el
director de torn d'un institut o el mestre. Per tant, vull que
quedin clares les mentides i manipulació del Sr. Marí Tur per
cercar excuses de mal pagador. El Sr. Marí Tur diu que el
MEC, és a dir, que des de Madrid s'ha de decidir quins són els
llibres en castellà, els materials que s'han de treballar en
aquestes illes. Aquest és l'amor a la nostra terra, l'amor a la
llengua catalana que demostra el Sr. Marí Tur. Crec que és
evident. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passarem... Per
què em demana la paraula, Sr. Crespí?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo demanaria la paraula perquè constarà en el llibre de
sessions una intervenció del Sr. Marí -també ha intervingut el
Sr. Pons- sobre un projecte de decret. Els altres grups no hem
tengut la possibilitat de posicionar...

EL SR. LLETRAT:

Si em demanar assessorament jurídic, li puc donar, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tal vegada donaríem la paraula al Sr. Lletrat perquè pugui
fer aquesta intervenció.

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta. Aquí hi ha un debat d'una proposició no de
llei presentada pel grup parlamentari Mixt. Hi ha hagut una
contestació, rèpliques i contrarèpliques. En la contrarèplica, per
part d'un diputat, s'ha dit que estam introduint qüestions noves.
La Sra. Presidenta ha donat un minut per contestar aquestes
qüestions noves. No procedeix obrir un debat sobre altres
temes, perquè cal recordar, Sra. Presidenta, que debatem la
proposició no de llei 4621/97.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Amb tots els respectes a l'opinió del Sr. Lletrat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Crespí, lamento haver-li de retirar la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Vull que consti en acta la meva protesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí, però comprengui que ens hem
ajustat perfectament al reglament d'aquest Parlament.
Gràcies.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Discrepo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, per tant, una vegada conclòs el debat d'aquesta
proposició no de llei, i entenem que hi ha hagut sol•licitud
o intenció per part del grup parlamentari Socialista de fer
votació separada. Sr. Tejero, el seu posicionament.

EL SR. TEJERO I ISLA:

No fa falta, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No fa falta? Moltes gràcies. Passam, per tant, a la
votació dels tres punts 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 de
8 vots a favor, vots en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Atesa la votació, queda
rebutjada aquesta proposició no de llei 4621/97.

Acabat l'ordre del dia, i no havent-hi més assumptes a
tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies, senyores diputades
i senyors diputats.
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