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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
comissió d'avui, i els demanaria, en primer lloc, si es
produeixen substitucions. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix Joan Marí i Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En primer lloc, abans de passar al primer
punt de l'ordre del dia, aquesta comissió vol agrair la presència
de l'Hble. Consellera de Presidència, Sra. Maria Rosa Estaràs
i Ferragut.

I passam al primer punt, perdó ... Digui, digui.

D'acord, gràcies.

Passam al primer punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a
preguntes. Començarem per la pregunta 2347/98, relativa a
l'aportació econòmica a la fira Didàctica 1998. Per formular la
pregunta té la paraula el seu autor, el Sr. Andreu Crespí i Plaza.
Té la paraula, Sr. Diputat. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2347/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aportació econòmica a la fira Didàctica
1998.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que la pregunta és prou
concreta al text escrit i deman que es transcrigui al Diari de
Sessions corresponent.

Quina ha estat l'aportació econòmica a la fira Didàctica 1998
per part del Govern de la Comunitat Autònoma o de les empreses
públiques que en depenen?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, puc contestar, no?

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Para el turno de réplica, tiene la palabra la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

El cost de participació del Govern balear a la primera
edició de la fira Didàctica 98, ha estat de 10 milions de
pessetes. Una participació que es desglossa la manera
següent: 5 milions a la Conselleria d'Educació i 5 milions a
la Conselleria de Treball. Bàsicament els 10 milions
aportats pel Govern balear varen ser per sufragar les
següents despeses: 4.714.200 per a despeses de participació
i 5.285.000 com a concepte de finançament de despeses
derivades d'organització general i activitats de la fira. Com
saben, els objectius que es perseguien per part d'aquesta fira
eren amplíssims, des de la sensibilització de tota la població
de les Illes del paper fonamental que té l'educació i la
formació per al progrés, el benestar i el futur de les nostres
illes, fina a objectius més concrets, adreçats especialment
als professionals de la nostra comunitat que treballen en els
sectors de l'educació i de la formació. Hi havia objectius
com donar a conèixer les noves tecnologies i la seva
aplicació, novetats editorials, iniciatives, experiències i
projectes a les Balears, en el que serien els àmbits educatius
i formatius, i, com saben, no tan sols hi havia la part
d'exposició, sinó també tota una part d'activitats
complementàries que d'alguna manera dinamitzaven aquesta
fira.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En turno de réplica, tiene la palabra el Sr. Andreu
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

De acuerdo.
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I.2) Pregunta RGE núm. 2632/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a subvenció del
llibre "Mis Memorias".

Pasamos a la siguiente pregunta, RGE núm. 2632/98, que
hace el Sr. Portella, que no está. Sí, sí que está, es que no le
veía. Tiene la palabra el Sr. Diputado.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entre les moltes facultats que
aquesta persona té, la de tornar invisible encara no l'ha
assumida, però ho continuaré intentant.

Aquesta pregunta fa referència a un llibre publicat, sembla,
per la Conselleria de Presidència, titulat Mis Memorias. Aquest
llibre va motivar, i la consellera de Presidència ho sabrà, una
forta polèmica a Eivissa, una polèmica motivada per la relació
política entre l'autor del llibre o els hereus de l'autor del llibre
amb el Partit Popular, són persones que ocupen càrrecs
dirigents del Partit Popular a institucions eivissenques, dins
l'organització, per la inversió milionària que sembla que va
suposar, per part del Govern, per editar un llibre en castellà,
quan el Consell Insular d'Eivissa dedica 500.000 pessetes
anuals a l'edició de llibres en català, i també pel cost del llibre,
que sembla ser que eren 4.000 pessetes/exemplar. Totes
aquestes qüestions, també el llibre va ser presentat en un acte
públic, amb l'assistència del president Jaume Matas, al qual la
família de la persona que va escriure aquest llibre Mis Memorias
va indicar que mai no oblidaria aquest regal que li havia fet el
Govern balear. Supòs que és una expressió que no s'ajusta a la
realitat, perquè supòs que el Govern balear no fa regals, sinó
que publica allò que creu oportú, però vaja, aquesta va ser la
definició d'aquesta aportació.

Nosaltres, a partir d'aquesta polèmica, volíem saber, a partir
d'aquesta polèmica, i també persones d'Eivissa que s'han
interessat perquè formulessin aquesta pregunta al Govern, sobre
la participació concreta i real del Govern en l'edició del llibre,
després també l'aportació econòmica, el preu per exemplar, que
és un poc el que interessa realment esbrinar, i també els criteris
per a l'edició d'aquest llibre. Una part d'aquesta pregunta ja pot
estar quasi contestada perquè amb posterioritat vaig rebre un
exemplar d'aquest llibre que jo desconeixia, i el pròleg d'aquest
llibre, cosa insòlita, perquè és la primera vegada que veig jo un
pròleg d'un llibre que és una instància del Govern balear, la
reproducció d'una instància del Govern balear, de la Sra. Maria
Rosa Estaràs Ferragut, dirigida a un descendent d'aquest senyor,
de Joan Marí, dirigida a ell, en la qual se li expressa l'interès
per la publicació del llibre. Ja és un pròleg un poc estrany, que
surti publicat a un llibre, però dóna un poc d'informació més
sobre la participació, però m'agradaria completar-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Para contestar, tiene la palabra la Sra. Consellera Rosa
Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. El Govern balear du editats tota
una sèrie de llibres, com a mandat del que va ser l'aprovació
per aquest parlament de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, que,
com saben, és la Llei de les comunitats balears assentades
a l'exterior. Concretament al seu article 9, hi ha un mandat
del legislador de la necessitat de fomentar l'edició de
publicacions dirigides a aquestes comunitats. En aquest
sentit, hem editat diverses publicacions, una va ser
Emigrants i (...) al Río de la Plata de Joan Buades, Maria
Antònia Manresa i Margalida Mas, que va ser en català; Así
emigraron los baleares a la Argentina, de la professora de la
Universitat de La Plata, Aina Llofre Cabello, que va ser en
castellà; L'emigració balear a la República Dominicana, que
va ser en català; ara ho dic de memòria, també vàrem fer un
llibre en relació a Cuba, de Miquel Segura; en fi, cada any
intentam editar dos o tres llibres dirigits especialment a les
comunitats balears a l'exterior, alguns en català, alguns en
castellà, és difícil decidir quina ha de ser la llengua, perquè
ho hem fet en català i les pròpies comunitats ens han
demandat que en aquest moment no tenen el nivell de
llengua, tot i que facin cursos de català, adient per poder
arribar a tota la població de segona i tercera generació, per
això feim alguns dels textos en castellà, els que estam
preparant enguany serà part en català i part en castellà. 

En compliment d'aquest mandat, vàrem tenir
coneixement d'una obra que havia escrit el Sr. Marí Tur i
vàrem pensar que era una bona possibilitat poder-la editar,
el fet que sigui pare, mare, germà, cosí d'un diputat, no ha
de llevar la seva importància, ni entenem que s'hagi de
polititzar el tema.

Vàrem demanar, i per això hi ha una instància meva,
dirigida al llibre Mis Memorias, sol•licitar l'autorització de
la publicació de les memòries, es tracta de les memòries
d'un emigrant a l'Argentina, i en aquest cas, hi va haver una
autorització per part de la família per poder publicar
aquestes memòries.

També, el que hem fet, a part d'aquest llibre que és molt
interessant, és que un escriptor anàs a les distintes, allà on
tenim comunitats, on hi ha hagut emigració, i agafar
testimonis directes de cadascun dels nostres emigrants. Ho
vàrem fer a Argentina, amb testimonis i petites històries, ho
vàrem fer també a Cuba, a Puerto Rico, a l'Uruguai, que són
testimonis directes, vivències personals de tots els
entrevistats, que normalment corresponien a la primera
generació.
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L'aportació del Govern balear, en aquest cas, ha estat una
primera edició d'1.987.615, que va ser de l'exercici 97, però
vàrem haver de fer una segona tirada, normalment amb motiu
de la celebració del Consell de Comunitats Balears a l'exterior,
sempre lliuram el llibre que hem fet en aquell moment, va ser
molt celebrat aquest llibre en el darrer consell de comunitats
balears a l'exterior, i vàrem haver d'abordar una segona tirada,
el cost de la qual fou de 915.200 pessetes. En total, entre
primera tirada i segona tirada: 2.902.281, o sigui que molt lluny
d'aquests 4 milions.

Però, en definitiva, jo li puc fer una relació de totes les obres
que anam editant any rera any, cada any, i a més crec que és
una tasca important, i totes aquelles vivències d'emigrants, com
pot ser aquesta i moltes d'altres, o testimonis directes, que
existeixin, està bé que es facin adreçar al servei de comunitats
balears a l'exterior, perquè crec que és una manera de donar
compliment a aquest article 9 de la Llei 3, de 15 de juliol del
1992.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En turno de réplica, tiene la palabra el Sr. Diputado.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest diputat coneix totes les
obres que ha editat la conselleria sobre comunitats balears a
l'exterior, per interès personal segueix aquestes obres i realment
hi ha una diferència de contingut entre aquestes obres anteriors
i el llibre que tractam en aquesta pregunta. No serà 4.000
pessetes/exemplar, però gairebé 3.000 pessetes per exemplar el
cost d'aquest llibre, i, pel que ens ha dit ha estat distribuït a
comunitats a l'exterior, per tant desmenteix la informació que
sortia que aquest llibre era regalat a persones d'Eivissa en gran
quantitat, a les persones que ho sol•licitaven, que és una
informació que ha sortit als diaris, que per part de la família
regalava aquest llibre a persones d'Eivissa de forma gratuïta.
Per tant, queda desmentida una informació que hi havia
publicada als diaris.

Els consells insulars tenen les competències en promoció
cultural, i el Govern té aquesta part de la Llei de comunitats
balears a l'exterior, i aquesta llei li permet l'edició d'una sèrie de
publicacions. Amb açò quedaria respost aquesta contradicció
entre política dels consells insulars i política del Govern. Però
jo sí que pos en dubte que aquest llibre sigui un llibre en la seva
globalitat, de l'exterior, de fet, hi ha mig llibre, fins a la plana
180, que fa referència a l'etapa immigrant de Joan Marí, com a
personatge històric, i que dóna la seva biografia o autobiografia
sobre l'etapa (...); després hi ha una segona part, que és gairebé
la meitat del llibre que conta, des de la vertent nacional, la
Guerra Civil, estableix una apologia de l'Aixecament contra la
república, estableix una sèrie de definicions de les persones de
la república, els rojos, zona roja, bárbaros, etc., etc., estableix
una sèrie de definicions; hi ha una etapa que és tot el seu procés
polític dins el franquisme i tal; i després també hi ha una
darrera etapa que algun diari d'Eivissa que m'han fet arribar va
publicar, que era una espècie de manual de l'especulador
immobiliari. I és cert, també hi és açò present, perquè, clar,
com a testimoni històric és important, però aquest llibre té
diverses facetes, i una primera part que, com ja li dic, sí que
podria entrar dins aquestes publicacions, però una segona part,
ho trob un poc difícil. Diu, en aquesta darrera etapa: "Como
quiera que por aquellas fechas se empeñaba el cargo de alcalde
y a la vez el de secretario de la Hermandad de Labradores y
Ganaderos, al estar nuestro café de San José en pleno
rendimiento, todo ello me proporcionaba muchas oportunidades
de contacto con muchos de los forasteros que visitaban nuestro
típico pueblo, y todos aquellos contactos pronto me harían ver el

valor que iban a alcanzar muy pronto las tierras,
fundamentalmente aquéllas que estaban situadas en el litoral;
así que no tardaría en tantear los precios de algunas, a las que
iría echando el ojo". Home!, des del poder, l'especulació
immobiliària en terra, açò és un poc el que explica, i a més
ho explica amb tota sinceritat en unes 50 pàgines, tot el
procés. És important per saber quins han estat els
moviments especulatius i els mecanismes del poder a l'hora
de posar en marxa els moviments especulatius.

Com açò, com a part històrica sí, encara seria més
convenient dins un altre tipus de llibre, però no com a
comunitats balears a l'exterior, crec jo, i per altra part, vostè
sabrà que hi ha multitud de treballs i llibres, de memòries,
de biografies, sobre emigrants, emigració, persones que han
emigrat i que han tornat. A mi m'agradaria saber els criteris
objectius a l'hora que aquesta conselleria determini gastar 3
milions de pessetes en aquest llibre, quins són?, perquè no
té gaire partida per a comunitats balears a l'exterior, em
sembla que anualment són 15 milions que hi ha, entre
transferències de capital i transferències corrents, vull dir
que és una part important del pressupost anual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. En turno de contra réplica, tiene
la palabra la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, no conculca
cap competència del consell insular, perquè el consell
insular forma part també, com una institució activa, del
Consell de comunitats balears a l'exterior, amb la qual cosa,
diguéssim, tot el que es decideix en aquest consell té la
participació de totes i cadascuna de les institucions.
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És petició del Consell balear i també ho recull la mateixa
llei, que tots aquells testimonis directes dels emigrants, bé
perquè ho diguin directament, com ha passat amb el llibre de
l'Argentina o amb el cas del llibre de Cuba, o bé perquè hagin
pogut escriure unes memòries, que aquests testimonis es
recuperin i que aquests testimonis romanguin vius a través d'un
llibre, amb la qual cosa, sempre que s'adreça a la conselleria el
testimoni d'emigrants, el testimoni directe, es fa un estudi entre
tots els que cada any rebem. Després s'ha de separar això, que
és un tipus de testimoni del testimoni literari i científic, per
exemple el llibre Emigrants i (...) al Río de la Plata, de Joan
Buades, Maria Antònia Manresa i Margalida Mas, és totalment
científic, en canvi el llibre de Miquel Segura en relació a
testimonis de l'Argentina, és tipus novel•la o tipus narració, de
totes les peticions que rebem, atesos els nivells pressupostaris,
intentam editar cada any de dos a tres llibres màxim per poder
anar completant aquesta biografia que ens deia l'article 9.

Va arribar a les nostres mans les memòries, les va examinar
en aquell moment el gabinet tècnic, encapçalat pel cap de
departament, i va estimar oportú poder donar aquesta ajuda.
Normalment arriben, cada any, no més de 2, 3, 4 publicacions,
i els criteris són que la Comissió Tècnica, encapçalada pel cap
de departament i expert en aquests temes, pugui decidir quins
són els més adients. En qualsevol cas, quan una obra no s'ha
pogut, i fent aquest equilibri entre narrativa i estudi científic,
passaria a l'any següent.

Dir també, aquests són els criteris que són bàsicament
tècnics, i dir també que la història de l'emigració, ara que m'ha
tocat viure-la un poc més de prop, recull, quan és un testimoni
directe, una part que té molt a veure amb el país que el s'ha
acollit, en aquest cas Argentina, que seria la primera part,
l'experiència de deixar la terra pròpia i anar a una terra
d'adopció, però després també recull molts d'aspectes històrics
del moment que es viu l'emigració. Record ara el llibre de
Cuba, hi ha ..., o al llibre de l'Argentina, hi ha múltiples
referències a la Guerra Civil nostra i un poquet com veu
l'emigrant aquell plantejament, uns ho veuran des d'un caire,
uns altres des d'un altre, però crec que és important com a
document històric. La segona part és un poquet el que envolta
l'emigrant més que el fet de l'emigració, que seria la primera
art, el moment històric que envolta l'emigrant i com vivia
l'emigrant; el que passa és que en el llibre de relats, es dibuixa
això amb una historieta de vint pàgines, i en aquest cas abasta
tot un llibre, aquesta és l'única diferència. Però s'ha volgut, a
través d'aquest llibre, veure a través dels ulls del Sr. Marí, com
vivia ell l'emigració i s'ha d'agafar amb aquest respecte que eren
els seus ulls, i probablement un altre emigrant ho veuria d'una
altra manera, però aquesta és la gran riquesa de l'emigració.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Consellera. Antes de pasar al siguiente punto,
despedimos a la Sra. Consellera, agradecemos su presencia.
Muchas gracias.

I.3) Pregunta RGE núm. 4132/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a institut d'educació secundària
d'Eivissa.

Respecto de la tercera pregunta del orden del día, la
RGE núm. 4132/98, del Sr. Crespí i Plaza, se comunica que
se ha recibido escrito de la conselleria de Presidencia, RGE
núm. 5024/98, mediante el cual se manifiesta la no
asistencia a la sesión de la comisión del conseller de
Educación, Cultura y Deportes, que la tenía que contestar,
a causa de compromisos anteriormente concretados, y se
solicita su aplazamiento. De manera que esta pregunta
queda aplazada para la próxima sesión.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1181/98,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
publicació de la relació de llocs de feina bilingües als
centres d'educació secundària.

Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la
proposición no de ley RGE núm. 1181/98, del Grupo
Parlamentario Socialista, que queda retirada a propuesta del
grupo proponente.

Con lo cual, sin ningún otro punto, se levanta la sesión.
Muchas gracias, señores diputados.



510 CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS / Núm. 31 / 25 de novembre del 1998



CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS /  Núm. 31 / 25 de novembre del 1998 511



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


