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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió d'avui. Els demanaria, en primer lloc, si es
produeixen substitucions. No?

(Intervenció inoïble)

Gràcies, Sr. Ramon. No hi ha altra substitució? 

Llavors sotmetria al parer dels diputats si feim una alteració
de l'ordre del dia, a petició del Grup Parlamentari Popular, i
faríem en primer lloc la compareixença del conseller de Cultura
i llavors faríem les preguntes, si no hi ha inconvenient per part
dels grups. No? Tothom assenteix.

II.1) Compareixença RGE núm. 322/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura per tal d'explicar i
concretar els projectes de normalització lingüística referents
a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera per a l'any 2000.

Procedirem al debat del que era el segon punt de l'ordre del
dia que és el primer, relatiu a la compareixença RGE núm. 322/00,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Conseller
d'Educació i Cultura per tal d'explicar i concretar els projectes de
normalització lingüística referents a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera per a l'any 2000.

Ens acompanya el conseller d'Educació i Cultura que té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, passaré a informar sobre la qüestió que ha originat
aquesta petició de compareixença.

Bé, uns dels objectius jo diria centrals de la Direcció General
de Política Lingüística és que totes les actuacions que es
duguin a terme, en la mesura que sigui possible abastin la
totalitat de les Illes. Per tant, en dissenyar qualsevol activitat,
un dels principals punts que es tenen en compte és el de la

possibilitat que siguin destinatàries de l'actuació cadascuna de
les diferents Illes Balears. 

Prova d'aquest plantejament és que des del mes de
novembre ençà, per exemple, bona part de les còpies de
pelAlícules en català aconseguides s'han projectat a sales de
totes les Illes. Una de les manifestacions d'aquesta línia
d'actuacions, per exemple, és l'estrena simultània de la pelAlícula
infantil Els fills del bufador de vidre a Eivissa, Mallorca i
Menorca. Va ser una estrena d'aquesta pelAlícula en català a les
tres illes a la vegada. 

Des del mes de desembre, per exemple, a Menorca s'han
projectat les següents pelAlícules: Rudoph, El jaguar, La vida
és bella, James Bond, concretament la titulada Amb el món no
n'hi ha prou, Els fills del bufador de vidre, Els sense nom. Això
ha representat un total d'espectadors de projeccions de cinema
en català a Menorca de 3.557 espectadors, i val a dir que
algunes de les pelAlícules que s'han pogut projectar en català a
Menorca, per exemple, no s'hi han pogut projectar a Mallorca
perquè dins la dinàmica de la distribució de les còpies existents
en català l'estrena a Mallorca havia de coincidir amb l'estrena a
tot l'Estat i totes les cintes estaven copades.

A Eivissa, des de l'estrena de Rudoph , que va ser el mes de
novembre, també una pelAlícula infantil, s'han projectat El
jaguar, La vida és bella, (...), La música del cor, Els fills del
bufador de vidre i Agnes Brown, i a Eivissa això representa
8.314 espectadors. A Formentera s'hi han estrenat dues
p elAlícules, Els fills del bufador de vidre i s'hi ha estrenat
Tarzan en català, cosa que, per exemple, no va ser possible a
Menorca i a Eivissa perquè la distribuïdora es va negar al fet
que hi hagués dues còpies per a les Illes Balears, només va
voler que n'hi hagués una. A Formentera hi ha hagut un total
de 805 espectadors.

Això pel que fa referència al tema del cinema.

En aquest mateix sentit s'ha d'entendre la itinerància de
l'exposició Lúdic, jocs en català, que ha circulat per Mallorca,
per Menorca, per Eivissa i ara s'està plantejant la possibilitat de
traslladar-la a Formentera; o per exemple la organització
semidescentralitzada de les jornades sobre normalització
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lingüística de les administracions públiques, algunes sessions
de les quals es feren a Menorca i a Eivissa i d'altres a Mallorca.

Després podem esmentar el recull de normativa lingüística
que s'ha distribuït per totes les Illes i que és un recull integrat
per la Llei de normalització lingüística, el Decret 100/1990, en el
qual es regula l'ús de la llengua catalana per part del Govern, i
el Reglament de normalització lingüística dels tres consells
insulars, el Reglament de normalització lingüística dels tres
consells insulars. 

D'altra banda, com poden considerar, és un objectiu
absolutament bàsic de la Direcció General de Política
Lingüística la coordinació amb els consells insulars; creim que
és una manera de rendibilitzar al màxim les iniciatives i les
inversions materials i de personal que es realitzin, la
coordinació amb els consells insulars, i fins ara ja han participat
en diverses iniciatives i, a més a més, ha estat un objecte tractat
a les dues reunions que fins ara hi ha hagut entre els
responsables de cultura dels consells insulars i els
responsables d'Educació, Cultura i Política Lingüística del
Govern. I un botó de mostra concretíssim d'aquesta voluntat
d'implicar els consells és que vostès hauran vist que s'ha fet
una modificació dels estatuts del consorci per al foment de la
llengua catalana. Aquesta modificació dels estatuts s'ha fet en
un doble sentit: D'una banda, per donar cabuda en el consorci,
si així ho volien, als consells insulars, els tres consells insulars
han manifestat la seva voluntat d'incorporar-se a l'equip
directiu, no sé quin nom té exactament, ara, a la junta directiva
del Cofuc, i després una altra modificació que s'ha introduït -ho
dic a títol informatiu encara que no vengui a compte en relació
al tema d'aquesta compareixença- és perquè el Cofuc ha deixat
de ser exclusivament un instrument per al foment de la llengua
catalana i també s'ha convertit en un instrument per a la
projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

Pròximament a Eivissa, en colAlaboració amb l'Ajuntament i
el Consell, s'obrirà un centre d'autoaprenentatge de llengua
catalana que s'integrarà amb la resta de centres a la xarxa
interinsular que poc a poc hi ha voluntat d'anar construint amb
els dos centres de Palma, la possibilitat d'un tercer centre a
Palma en conveni amb l'Ajuntament, en aquest moment en
parlam, el centre d'Eivissa, així com un altre centre
d'autoaprenentatge en el municipi de Calvià, que també es farà
en colAlaboració amb l'Ajuntament de Calvià i, evidentment,
supòs que vostès capten que si es fa a Calvià, a Eivissa i a
Palma és perquè es consideren aquest es zones com a zones
necessitades d'una especial atenció en matèria de foment del
coneixement, de l'ús, de la llengua catalana.

Després, una de les campanyes estrella, que poc a poc
s'anirà veient més, que impulsarà la Direcció General de Política
Lingüística durant l'any 2000, serà la campanya de foment de
l'ús del català en el comerç, i es farà extensiva a totes les Illes
gràcies a la coordinació d'esforços entre la Direcció General i els
consells insulars, una coordinació d'esforços que passa també
per un repartiment de responsabilitats dins aquesta àrea
genèrica de foment de l'ús del català en el comerç. Com a
preàmbul d'aquesta campanya s'han pogut veure cartells de
rebaixes a botigues de totes les Illes gràcies a la colAlaboració

dels consells i dels ajuntaments. Jo particularment he tengut
ocasió de veure'n a Menorca, a Eivissa i a Formentera, a més a
més de veure'n a Mallorca. 

Una altra cosa que està impulsant la Direcció General és el
Pla coordinador de normalització lingüística de l'administració
local i, com és lògic, té en compte en tot moment, tant en la
seva fase de disseny com en la seva fase de promoció,
l'administració local del conjunt de les Illes. A la vegada
mantenim la convocatòria de les proves de la Junta Avaluadora
de Català a l'illa de Formentera i proposam que un representant
d'aquesta illa, que fins ara no n'hi havia cap, s'incorpori a la
comissió territorial de la Junta Avaluadora de Català per tal que
pugui fer-ne el seguiment des del cor mateix de la Junta
Avaluadora. També, mitjançant la connexió a la xarxa es pretén
que tots els assessors i tècnics de normalització lingüística, tant
els del Govern com els dels consells i els ajuntaments, estiguin
interconnectats, intercanviïn documentació, experiències,
consultes, etc., i també es preveu fer actuacions per incrementar
la presència del català en els mitjans de comunicació de les
quatre illes, que és una iniciativa que ben aviat possiblement es
concretarà en una proposta que es durà al Consell de Govern.

Aquestes són, poc més poc menys, les coses que s'aniran
desenvolupant en el ben entès, com he dit, que allò que és
substancial i important de la meva intervenció és el punt de
partida, diríem, filosòfic de tota l'activitat de la Direcció General,
i és procurar en tot moment que gairebé la totalitat d'iniciatives
que s'impulsin repercuteixin sobre el conjunt de les Illes i,
segon, procurar que aquestes iniciatives i aquestes actuacions
estiguin el màxim de coordinades amb els consells insulars i
també, en la mesura que sigui possible, amb els ajuntaments,
bàsicament amb els ajuntaments a través dels mateixos consells
insulars. Creim que aquests són els dos punts bàsics de les
iniciatives i creim que, respecte a situacions anteriors, hi ha
hagut avenços relativament espectaculars, per exemple en la
temàtica del cinema, que és una temàtica que per ventura no té
una importància diríem transcendental a nivell de canvis
d'actituds i d'ús de la llengua perquè evidentment és una petita
gota, el cinema en català, però creim que té un valor diríem
emblemàtic en la mesura en què pot contribuir a transmetre a la
societat el missatge que en un territori tan difícil com és el món
del cinema també s'hi pot anar fent una mica de camí, amb el
llançament d'aquesta manera del missatge que en tots els
àmbits, per difícils que siguin, es pugui anar fent camí.

Evidentment tots els convenis que firmarem pròximament -
ahir en vàrem firmar un que jo valor com a important, que és
amb les dues principals entitats de crèdit de les Illes Balears,
que manegen un volum de clients que gairebé és tan gran com
la mateixa població de les Illes Balears, entre 700 i 800.000
clients tenen cadascuna d'aquestes dues entitats de crèdit, que
són la Caixa de Balears, Sa Nostra, i la Caixa de Pensions, un
conveni que lògicament també afecta totes les seves oficines
de totes les Illes Balears, i així pretenem anar-ho fent amb el
pròxim conveni que firmarem amb l'autoritat portuària, amb
l'Administració de Justícia, etc., etc., per tal -repetesc-
d'entendre que totes les Illes se n'han de veure afectades i
beneficiades, i això sempre partint d'un principi que és el
següent: Si feim una lectura correcta de la Llei de normalització
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lingüística veurem com l'obligatorietat i, per tant, la
competència d'invertir i d'impulsar la normalització lingüística és
responsabilitat de totes les administracions públiques de les
Illes Balears. Així com per exemple hi ha un repartiment
competencial clar, nítid, jo diria que dràstic, en determinades
matèries entre les diferents institucions de les Illes Balears, en
el cas de la normalització lingüística la lectura correcta de
l'Estatut jo crec que ens du a interpretar que totes les
institucions, de l'ordre polític que siguin, són competents i
tenen l'obligació de treballar en aquest àmbit. Aleshores
nosaltres, com a Govern, el que volem fer és aportar la nostra
quota d'esforç i de pressupost en aquesta qüestió i,
evidentment, per treure més rendiment als recursos econòmics
i personal que s'hi impliquin, coordinar amb les altres
administracions les activitats i les iniciatives.

Bàsicament aquestes serien les coses que crec que podrien
donar resposta a aquesta solAlicitud d'informació feta per quatre
diputats del Grup Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Escoltat el conseller, procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els diputats
i els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions. Si algun grup ho demana... Si no
continuaríem la sessió. Podem continuar la sessió? Molt bé.

Per tal de formular preguntes o observacions començaríem
pel Grup Parlamentari Popular, que ha estat el que ha demanat
la compareixença, per un temps màxim de 10 minuts. Sr. Marí, té
la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, voldria
començar agraint aquest canvi d'ordre que hi ha hagut, però la
veritat és que si haguéssim sabut que la resposta del conseller
havia de ser tan minsa no hagués estat necessari. Realment, Sr.
Conseller, jo, nosaltres esperàvem quelcom més d'aquesta
resposta seva, sobretot quan vénen d'un conseller nacionalista
i que l'hem vist molt poc convençut a l'hora d'explicar-nos com
pensa aquest govern de progrés portar endavant per a aquest
any 2000 la normalització lingüística.

Quan governava l'anterior equip, idò érem molt, molt, molt
sovint objecte de duríssimes crítiques quan del català es
parlava i, realment, no veim que hi hagi hagut un gran canvi.
Per tant, o és molt difícil fer un canvi dins la nostra societat, o
allò que feia l'anterior equip de govern no devia estar tan mal
fet, quan moltes de les coses que vostè ens ha dit aquí són una
continuïtat, alguna novetat sí que hi ha però també molta
continuïtat.

Jo no dubt que portar en James Bond a les nostres illes en
català és quelcom transcendent. Per cert, ens agradaria saber
què ha costat aquesta campanya de cinema, quant ha costat
aquesta campanya de cinema. També ens agradaria molt saber

què ha costat aquest espai Lúdic de normalització del català.
Ens agradaria, al Grup Popular, poder disposar, i estam segurs
que vostè ens ho farà arribar, d'aquest recull de normativa
sobre normalització lingüística, i també, pel que fa als centres
d'autoaprenentatge, ens agradaria, amb la resposta si li és
possible ara i si no per escrit, que hi hagués una detallada llista
dels llocs i les ciutats allà on es pensen portar endavant
aquests centres d'autoaprenentatge.

Quant a la Junta Avaluadora de Català, una altra
continuació d'allò que nosaltres ja havíem començat i que, per
cert, vostè és molt lliure de portar-la de la manera que li sembli
més adient. Nosaltres tan sols voldríem ser portaveus ara i aquí
d'un sentiment especialíssimament d'aquella gent a qui és més
difícil poder aprendre a llegir i a escriure en català, i estic
parlant, naturalment, de professors. Quan nosaltres n'érem
responsables, eren molts els professors que venien a nosaltres
a dir-nos que ells tenien molt d'interès en poder accedir als
nivells de català, però que moltes voltes se'ls feia pràcticament
impossible perquè era tan difícil quasi quasi -mutatis mutandis-
com si es volguessin aprovar unes oposicions a notaria; parl
amb coneixement de causa: li puc enviar proves de llicenciats,
evidentment universitaris, que els ha estat totalment impossible
poder accedir al nivell C de català. Si vostè vol algun nom i
algun cas, en particular li donaré, perquè no es tracta de fer
posar en ridícul a persones que s'han esforçat per poder accedir
a aquest certificat que s'exigirà a tots els professors del
coneixement del català. Una vegada més, Sr. Conseller, si m'ho
permet, creim que hem de fer conèixer el català per l'estimació,
no per la imposició.

Compartim amb vostè els projectes de subvenció als mitjans
de comunicació i li demanam que ens doni, ara o per escrit el dia
que vostè ho disposi, un llistat de mitjans de comunicació
esmentats per vostè amb la quantitat econòmica amb què se'ls
ajuda i en quines condicions, tant als mitjans, evidentment, de
Menorca, d'Eivissa, de Formentera, si n'hi hagués, com
evidentment a Mallorca.

Ens ha estranyat molt que no parlàs vostè dels plans pilot
de normalització lingüística que varen fer arribar als altres
ajuntaments quan vostè ha esmentat els ajuntaments. Aquest
plan de normalització lingüística en els ajuntaments, val a dir
que amb més o manco èxit, almanco a les illes d'Eivissa i
Formentera, es va portar endavant, encara que haguéssim
d'escoltar en aquesta mateixa sala, en aquesta mateixa Sala
Verda, algunes mentides que deien que els sous que hi havia
per al Pla pilot de normalització lingüística s'havien emprat per
canviar teulades d'esglésies. Com que es va dir aquí i com que
ho va dir un diputat evidentment no del Grup Popular, jo vull
recordar aquella mentida que deu constar, a més, en el Llibre
d'actes d'aquesta comissió, i també dir que malauradament
alguns plans de normalització lingüística i uns pannells que
costaren 6 o 700 mil pessetes, encara deuen dormir dins algun
magatzem d'algun ajuntament no governat precisament pel
Partit Popular. Si a vostè li interessa saber quins són aquests
ajuntaments i no vol fer-ho directament, el Grup Popular amb
molt de gust li donarà el nom d'aquests ajuntaments, perquè
vostè i nosaltres estam interessats els primers en el fet que el
català arribi a tots els racons.
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Ens ha estranyat molt, Sr. Conseller, que no esmentàs per a
res el que per a nosaltres és el món més important on ha de
viure, reviure i conviure el català, que són els centre d'educació,
no sabem si és perquè vostè pensava que no s'havia de
contestar aquesta tarda o bé perquè és tan important que vostè
ho deixa perquè un altre dia nosaltres li facem una pregunta
sobre com està el català en aquesta comunitat autònoma i si
tots els instituts i les escoles i escoletes compleixen la
normativa. Ja sabem que potser vostè dirà que ho compleixen
més que quan nosaltres estàvem en el Govern, però amb allò de
usted más a nosaltres, a mi en concret, no m'hi trobarà, i estic
segur que vostè tampoc. 

El Grup Popular l'únic que pretén amb aquesta demanda de
compareixença que vostè ha fet és tenir un seguiment de com
està el català a la societat de les illes petites de Menorca,
Eivissa i Formentera; com està a Mallorca, ho tendrem en una
altra oportunitat, però no voldria que veiés vostè, com em va
"tatxar", si la paraula existeix, l'altre dia en el Ple que les meves
actuacions quan demanaven quelcom per a Eivissa eren
patètiques, perquè de patètic no en té res, sinó que és la mala
situació en què, per culpa d'uns i dels altres, es troba el català.

I acabar dient que nosaltres, i jo en concret, em pensava que
arribats vostès i en concret vostè a la responsabilitat màxima
del català, aquí hi hauria una revolució cultural comparable a
aquella social i universitària del maig del 68, i encara,
malauradament, aquesta revolució pacífica no ha arribat. Compti
amb el nostre esforç en aquesta revolució perquè el català es
compleixi d'acord amb el que estableix la normativa d'aquesta
comunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller, contestarà individualment o
contestarà globalment? No, com vostè vulgui, pot contestar
globalment al final de totes les intervencions o contestar
individualment després de cada una.

Molt bé. Per tant, continua el torn d'intervencions. Pel Grup
Parlamentari... No, aniria en primer lloc Esquerra Unida i
Ecologista; Sr. Ramon...

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, per agrair aquí la presència del
conseller, l'explicació que ha dat sobre allò que es fa en el camp
de la normalització lingüística i de com això repercuteix en cada
una de les Illes. Lògicament, si el Partit Popular l'anima a fer més
coses encara no serem nosaltres que direm el contrari sinó que,
evidentment, l'animarem també perquè faci més coses, perquè
totes les coses que es facin -ja dic- repercuteixin en cada una de
les Illes, i aquest grau d'acord que sembla que hi ha aquí, ja que
veig molt interessat i jo crec que ho diu sincerament el
representant del Partit Popular, seria bo, i jo l'anim, que des de
la conselleria faci tot el possible perquè això sigui així, perquè
hi hagi realment un acord, un consens amb tots els grups
polítics en totes les actuacions i no només les que es

produeixen dins aquesta comissió parlamentària, perquè si no
aconseguim que també els partits polítics en tots els moments
tenguem una conducta correcta, altres accions que es puguin
fer no donaran massa bon resultat. 

Acabam de passar una campanya electoral en la qual s'ha
utilitzat per combatre l'adversari, per estigmatitzar-lo, el fet que
utilitzàs el català en els actes electorals. Això dóna una mostra
de com està la situació social i política i que realment es fan
declaracions, acords, fins i tot es publiquen lleis o normatives
que no es traslladen al comportament habitual dins la societat.

Per tant, la feina que té per davant és molt, molt important,
ja dic, i per acabar tornar-lo a animar perquè faci el màxim
d'actuacions possibles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, volem agrair la presència del conseller de Cultura del
Govern de les Illes Balears en aquesta demanda de
compareixença que han fet quatre diputats del Grup
Parlamentari Popular, una demanda de compareixença que, com
és clar, el Grup Parlamentari Popular té tot el dret del món a
presentar, però que nosaltres també consideram que tenim el
mateix dret a considerar-la del tot desencertada, tot i que les
explicacions que ha donat el conseller ens satisfan plenament
en el sentit que entenem que el que s'està demanant des del
Grup Parlamentari Popular és saber quins són els projectes de
normalització lingüística per a l'any 2000 per a Menorca, Eivissa
i Formentera. Si no ho hem entès malament, aquests quatre
diputats han exclòs la majoria de la població catalanoparlant
d'aquestes illes sense fer cap tipus de referència a l'interès que
puguin tenir per l'illa de Mallorca, cosa que ja ens sembla un
mal inici, contrastat, això sí, en la resposta que ha donat el
conseller quan ens ha parlat del fet que el seu objectiu, des de
la Direcció General de Política Lingüística, és fer actuacions que
abastin la totalitat de les Illes Balears. Ens sembla molt més
correcte això que no intentar veure parcialment quina és la
problemàtica de la normalització lingüística en el conjunt de les
Illes Balears, com sembla que fan els quatre diputats del Grup
Parlamentari Popular que han presentat i signat aquesta
demanda de compareixença.

Aleshores nosaltres, des del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, consideram molt lloables aquests dos objectius
que ens ha marcat des de la Conselleria de Cultura i Educació,
primer en relació a l'abast general de la totalitat de les Illes
Balears pel que fa a les actuacions i, segon, pel que fa
referència a l'intent i a la voluntat de coordinar amb els consells
insulars respectius la polítiques lingüístiques que es considerin
més adients a cadascuna de les Illes.
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Creim que no hi ha ningú que sigui més cec que qui no hi
vol veure ni més sord, i mai tan ben dit en matèria lingüística,
que qui no hi vol sentir. Les explicacions que ens ha donat el
conseller el conseller de Cultura i Educació, d'Educació i
Cultura, han estat explícites, claríssimes, i des del nostre punt
de vista no s'assemblen en res a la política lingüística que va
ser duta a terme per l'anterior govern d'aquestes illes. La mostra
que ens ha fer respecte a les projeccions de pel Alícules en
català, simultàniament, fins i tot a Menorca algunes projeccions
més que a Mallorca, o a Formentera algunes projeccions més
que a Menorca i a Eivissa, fan palès que la política lingüística
de l'actual govern de les Illes Balears s'assembla ben poc per no
dir en res a l'anterior. També pel que fa a les exposicions
itinerants a totes les Illes, les jornades de normalització
lingüística a totes les illes, el recull de normalització lingüística
per a totes les illes. 

Voldríem remarcar també, pel que ens ha dit el conseller, el
foment de l'ús del català en els comerços de totes les illes, i el
Pla coordinador de normalització lingüística de l'Administració
local de totes les illes. La presència del català en els mitjans de
comunicació de totes les illes i el conveni amb caixes d'estalvi
de totes les illes.

La nostra valoració respecte a l'aportació que ha fet el
conseller en aquesta demanda de compareixença és que s'ha
avançat molt, ja, i s'ha avançat molt ràpidament respecte dels
esforços minsos que s'havien fer per part de l'anterior govern
balear. Per això volem encoratjar el conseller a continuar amb
aquesta política lingüística perquè entenem que els projectes
que s'ha marcat per a aquest any 2000 per a les illes de
Formentera, Eivissa i Menorca superen en molt el que s'havia
fet abans i, a més a més, creim que redundarà en benefici del
conjunt de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Pons té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Val la pena fer, primer de tot, una
reflexió de veure que és la normalització, una normalització
lingüística, qualsevol que sigui, i per què ve determinada. Des
del nostre punt de vista no ve determinada per l’esforç que es
pugui fer a les escoles o a una administració pública, sigui la
que sigui, i pot tenir totes les benediccions i parabéns que
vulguem aquí, sinó que ve mesurada pel grau d’utilització que
té per part de la ciutadania del lloc. És a dir, quina és la
utilització que es fa del català a totes les illes, quina és la
utilització que feim del català per la vida normal com a
ciutadans, quina és la utilització que feim a les relacions de
tipus comercial, econòmic o laboral o administratiu que es fan
en aquestes illes, quin és el grau de rebuig que pot tenir per un
nombre important d’habitants dels ciutadans d’aquestes illes
que no tenen el català com a llengua mare i quin és, fins on es
pot exigir a una administració pública i en aquest cas al Govern

de la comunitat autònoma, no només a l’Hble. Conseller, sinó
jo crec que en aquest projecte està tothom involucrat, quin és
l’esforç que es fa, perquè la utilització de la llengua nostra deixi
de ser una pràctica estranya per ser una cosa normal que
determina o que s’utilitza per a la vida normal dels habitants.

Segons el nostre coneixement, el Grup Socialista, deim,
primer de tot que ha augmentat el nombre d’habitants de
Menorca i d’Eivissa que utilitzen el català com a instrument de
comunicació d’idees i sentiments, que no només és una llengua
marginal quant a familiar o quelcom de caire, fins i tot, folklòric,
perquè cada vegada està més present a activitats de tipus
econòmic, encara que és en aquest indret, juntament amb la
justícia o la utilització del català a actes documentats o a la
quantitat de cinema que es veu per part del corrent de la
població, o per les hores que la majoria de mitjans, tan parlats
com escrits, utilitzen aquesta llengua. Aquí hi ha els grans
desavantatges i les grans mancances, i no és a través
d’actuacions de tipus legal, o a través de lleis de normalització
lingüística, o a través de reglaments que canviarem aquest
sistema. La dignificació i l’augment d’utilització de la llengua
catalana no és només un fet de tipus legal, sinó que ha de ser
un compromís per part de tots els que creim que tenim dues
llengües, tenim la immensa fortuna de tenir més d’una llengua,
açò determina moltíssim, fins i tot la facilitat que puguem tenir
de comunicació amb altres persones d’altres nacions, però
també és un compromís de tots, qualsevol conselleria pot fer,
amb els millors desitjos, pot prendre mesures, pot afavorir
certes pràctiques com les del cinema, per exemple, que són
lloables, però és el compromís de tota la ciutadania el que pot
augmentar notablement la utilització, la presència del català en
la vida normal que aquest ciutadà, en aquestes illes, que no és
només a les escoles, no és només un instrument de cultura,
sinó que és un instrument, ha de ser un instrument de relació
amb totes les pràctiques, siguin administratives, econòmiques,
de lleure, d’esbarjo, d’esport, que tenim tots els que vivim aquí.

Per tant, jo durant aquests vuit mesos crec que la política de
normalització lingüística que ha dut el Govern és correcte,
sempre es podria demanar més, perquè per demanar mai no és
mal any, però hem de tenir en compte que serà a través de molts
d’anys, i segurament no bastarà aquesta legislatura ni la
pròxima, per fer igual el que en aquest moment no ho és, la
pràctica del castellà a moltes de les manifestacions humanes és
clarament ..., la llengua catalana clarament està en
desavantatge, i açò només es pot corregir si hi ha un
compromís de la ciutadania, no perquè se li imposi des d’un
ajuntament o des de la conselleria. Jo crec que els esforços que
ha fet, que fa, i l’exigència del català a les escoles, i açò sí que
ho crec, almenys a Menorca per coneixement, són correctes,
perquè no s’han utilitzat mai com una arma per anar en contra
de, sinó com un instrument per anar a favor de, i així ho ha
entès la majoria dels ciutadans i és cosa comuna el que abans
era extraordinària, que és la pràctica del bilingüisme passiu. De
cada vegada es troba com la cosa més normal, i ciutadans que
han estat educats i han nascut en llengua castellana, que quan
parles amb ells intentes parlar en castellà, i et diuen, “no, no,
vostè parli en català, que jo ja ho entenc, el que passa és que
no m’atrevesc encara a expressar-me”. Aquestes
manifestacions que es produeixen de cada cop més són un
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exponent claríssim que anam guanyant territori, que anam
guanyant terreny, de cada vegada les posicions són més
sòlides i no es necessita, la qual cosa seria un error, crear una
mena d’enemistat entre una cultura i l’altra, les dues són
compatibles, històricament ho han estat i no tenen per què
deixar-ho de ser. Per tant, jo crec que el comportament i la
política que s’ha dut des de la conselleria és correcta.

I he de manifestar, per últim, la meva estranyesa, perquè jo
em pensava que la compareixença era per analitzar i conèixer
quina era la política de normalització lingüística del Govern
actual, jo del passat no em puc pronunciar perquè no era en
aquesta santa casa, i Déu ens alliberi de fer judicis en fals. De
totes maneres, Sr. Conseller, jo l’anim que continuï pel camí que
ha començat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller, pot contestar, en voler.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Damià Pons i Pons):

Gràcies. Bé, he de confessar que, a mi, em produeix una
satisfacció que el Sr. Joan Marí trobi poc allò que nosaltres
començam a fer en política de normalització lingüística, i esper
que sigui capaç de convèncer tots els companys del seu grup
parlamentari, la totalitat del seu partit, les institucions
municipals a les quals el seu partit té majories de govern i, fins
i tot, que sigui capaç de convèncer el Partit Popular que
governarà l’Estat i que també des de l’Estat pot fer polítiques
lingüístiques molt afavoridores de les llengües no castellanes
de l’Estat. Confii que de les seves paraules podem esperar tot
això.

Evidentment ell em diu que es pensava que jo parlaria molt
de temps. Jo he parlat el temps absolutament imprescindible i
necessari per, de manera esquemàtica, oferir una informació
sobre el que hem fet fins ara. Em diu que troba que és poc. A mi
em sap molt de greu però resulta que estic produint al Sr. Marí
unes insatisfaccions permanents, perquè..., realment em sap
greu que estigui defraudant les seves expectatives sobre mi en
particular i sobre una conselleria que, com diu ell, està dirigida
per un nacionalista. 

Ara bé, a mi el que no m’acaba de convèncer, ja, és que al
final allò que no fa en Damià Pons i la Conselleria d’Educació i
Cultura serveixi per santificar allò que molt manco varen fer els
consellers que em precediren. Jo crec que hem de ser capaços
d’exigir, però també quan exigim hem de tenir una mica de
memòria i hem de saber des de quina legitimitat exigim, i jo li he
de confessar, Sr. Marí, que m’agradaria fer moltes més coses en
normalització lingüística, i estic convençut que quan la màquina
hagi arrencat del tot en farem moltes més, però també és ver que
jo allò que no faré serà ignorar mai les meves limitacions, les
limitacions de la conselleria. Una primera limitació
importantíssima és la pressupostària: dedicam molts pocs
doblers a normalització lingüística, des del Govern, molts pocs
doblers. 

La normalització lingüística té costos importants i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té unes finances molt
malaltes, molt febles, i això repercuteix sobre tots els sectors. En
qualsevol cas, si feim una anàlisi comparativa del que han estat
aquests vuit mesos en relació al que varen esser els 16 anys
anteriors del Govern popular, jo estic segur que ja guanyam.
Imagini vostè què serà quan als vuit mesos afegim 15 anys i
quatre mesos més. Aleshores la victòria serà tan absolutament
aclaparadora que serà difícil que trobem una pissarra on poder
posar els gols d’uns i dels altres.

Vostè em diu que li semblen poques coses, poques coses
però que, amb tots els paràmetres de comparació que puguem
establir, són clarament superiors als anys anteriors. Els anys
anteriors a Menorca i a Eivissa hi havia la pelAlícula Disney en
català, enguany hi ha hagut set pelAlícules a Menorca i a Eivissa
i tres a Formentera.

Del tema dels centres d’autoaprenentatge, enfront d’una
administració anterior que gairebé havia desatès del tot
aquelles zones en les quals es fa més necessària una
intervenció una mica intensa com són les zones
fonamentalment de Palma, d’Eivissa i litoral de Mallorca, aquest
govern hi està creant una xarxa de centres d’autoaprenentatge
i li he dit els seus noms: Palma, Calvià i Eivissa en un primer
moment.

M’ha esmentat el tema del nivell C de català. Clar, vostè a
vegades em sembla que té algunes contradiccions, d’una banda
sembla que res no li basta i de l’altra sembla que és excessiu, i
així em parla d’un nivell C de català que gairebé resulta
impossible d’aprovar. Jo aquí li voldria dir dues coses: d’una
banda, que el contingut de les proves del nivell C de la Junta
Avaluadora de Català va ser fixat en l’època en què el Partit
Popular governava, i jo li diria que aquesta és una de les coses
que varen fer bé, la Junta Avaluadora de Català, i sobretot la
varen fer bé perquè la varen posar en mans de bons
professionals que són els que des de fa molts d’anys hi fan la
feina, i li voldria dir una cosa, que el nivell C de català tampoc
no deu ser tan impossible d’aprovar quan -jo ara no tenc xifres-
el deuen haver aprovat 4 o 5 mil milers de persones que se
suposa que han estudiat per aprovar-lo i l’han aprovat, per tant
tan difícil no deu esser.

Vostè em parla de l’estimació i no imposició. Jo crec que
efectivament la llengua del país ha de ser una llengua estimada,
però també és evident que la llengua d’un país té dret a ser,
diríem, “fomentada, promocionada”, no sé si vostè interpreta
que això són sinònims d’imposada però, clar, en el sistema
educatiu en un moment determinat s’imposa l’ensenyament de
la llengua catalana com prèviament s’havia imposat
l’ensenyament de la llengua castellana o de les matemàtiques...
Per tant hem d’anar alerta a no utilitzar la paraula imposició que,
curiosament, sempre s’acaba utilitzant només per a la llengua
catalana, mai per a la llengua castellana. Per tant, estimar
moltíssim, però evidentment també regular, decretar, ordenar,
que és el que fan els governs, i precisament una de les mesures
més recents que ha adoptat aquest govern és, d’una vegada
per totes i després de moltíssims d’anys de parlar-ne, i després
de més de dos anys de demanar-ho al govern anterior en el
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Parlament, ha promulgat una ordre de catalogació de totes les
places de les Illes Balears com a places bilingües, que era una
mesura absolutament imprescindible si de veritat es volia
facilitar la normalització lingüística en l’àmbit de l’ensenyament.

Evidentment jo vaig interpretar que la seva compareixença
no feia referència a l’educació, vaig pensar que l’educació era
un àmbit diferent en el qual ja no parlàvem pròpiament, per
ventura, de normalització lingüística sinó que parlàvem d’una
altra cosa però, bé, en podem parlar un altre dia, el dia que
vostè vulgui. Ara, una cosa que feim ara i l’estam fent d’una
manera molt seriosa a través del servei d’inspecció i a través del
servei d’ensenyament de català, és fer una avaluació
precisament de tots els projectes lingüístics de centre, el grau
de compliment dels projectes lingüístics de centre aprovats pels
consells escolars, quins són els centres que encara no tenen
projecte lingüístic per tal de demanar-los que el facin, i això
sempre amb una perspectiva de fer realitat el compliment d’una
normativa, d’una legislació que l’anterior govern va promulgar
i que jo des del primer moment m’he marcat com a una fita el
seu compliment durant els primers anys, com a mínim, de
l’actual període de govern.

Em parla en un moment determinat de plans pilot. Jo li he de
dir que els plans pilot, talment com varen ser executats i
concebuts, seran objecte d’una reconversió i passen per aquest
punt que jo he dit, que és el Pla coordinador de normalització
lingüística de l’administració local, que amb una implicació de
l’administració local es farà una feina absolutament orientada
cap a la normalització lingüística. Volem intentar evitar que els
plans pilot siguin, com varen ser en l’anterior legislatura, i això
ho sé cert perquè ho vaig poder comprovar com a parlamentari
en múltiples ocasions, una espècie de calaix de sastre a través
del qual el govern del Partit Popular canalitzava a determinats
ajuntaments uns recursos econòmics per tal que els dedicassin
a coses diverses. Record perfectament -devia ser el 98- quan hi
va haver una compareixença i el conseller, devia ser el conseller
Ferrer, va exposar com s’havien gastat aproximadament uns 300
milions de pessetes: hi sorties des d’aules d’educació infantil
a Sa Pobla fins a una gran quantitat d’activitats de promoció
cultural, perquè en realitat una diferència substancial que hi ha
entre aquest govern i l’ant erior és que aquest govern dedica els
pocs doblers que té a normalització lingüística, uns 300 milions
de pessetes, a fer normalització lingüística, no a fer promoció
cultural, cosa que sí majoritàriament feia l’anterior govern, que
donava subvencions dins el calaix o dins el paquet de la
normalització lingüística per -repetesc- fer promoció cultural

Nosaltres, això, no ho farem i, per tant, els plans pilot seran
objecte de reconversió, s’ajustaran absolutament els recursos
econòmics destinats a les colAlaboracions amb l’administració
local a projectes de normalització lingüística i no trobaran a la
partida de normalització lingüística, quan vostès demanin
comptes en un moment determinat, cap tipus, cap tipus de
desviació, cap activitat de promoció cultural.

En definitiva, Sr. Marí, m’alegra moltíssim que li semblin poc
les coses que feim, confii que sigui capaç de transmetre a tot el
seu grup parlamentari i als grups socials que donen suport al
seu partit que realment es fa poc, i que els convidi, els inciti a

demanar-nos més, perquè a mi que hi hagi una opinió a les Illes
Balears que ens demani més és una cosa que en tot moment
m’afalagarà. M’estim molt més que diguin que en Damià Pons
ha fet massa poc que no que ha fet massa; això voldrà dir que
la societat de les Illes Balears vol que la normalització
lingüística avanci però, malauradament, no és precisament dins
l’àmbit polític que el seu partit pot representar on aquestes
voluntats de normalització lingüística se solen manifestar amb
més freqüència, sinó que més aviat hi solen aparèixer moltes
vegades els entrebancs.

D’altra banda, en parlar de normalització lingüística no
podem ignorar tota una sèrie de realitats, realitats que van
lligades al creixement demogràfic per immigració que s’ha
produït aquests darrers deu anys a les Illes Balears, a
l’existència d’una normativa estatal que en determinats casos
no ha afavorit les Illes Balears a l’hora, per exemple, de
configurar un determinat mapa de mitjans de comunicació i
tampoc, evidentment, no podem ignorar inèrcies històriques
que encara continuen essent presents dins el cap de molts de
ciutadans i que es tradueixen en fets que malauradament no
arriben a allò que el Sr. Pons, del Grup Socialista, esmentava,
que era la pràctica del bilingüisme passiu, que és una pràctica
positiva en la mesura en què permet que aquell que és usuari
del català en relació amb un castellanoparlant no abandoni el
català, cosa que és el comportament relativament majoritari de
la població de les nostres illes, és a dir, totes aquestes coses
estan molt interioritzades dins la població i, evidentment, no
serà gens fàcil que tirin endavant.

Ara bé, repetesc, i ja per acabar en relació a la intervenció
del Sr. Marí, s’han adoptat tota una sèrie de mesures, per
exemple en l’àmbit educatiu, que ja seria bo que s’haguessin
adoptat temps enrere i són el punt de partida de tota una sèrie
de mesures d’impuls de la llengua catalana a l’àmbit educatiu i
a l’àmbit social que s’aniran produint els propers temps. 

Els processos de normalització lingüística no són processos
de resultats ràpids ni immediats, això ho sap tothom, i a més a
més en unes circumstàncies sociolingüístiques com les que
tenim a les Illes Balears i especialment a algunes zones de les
Illes Balears; per tant és evident que vuit mesos és un temps en
el qual, si es vol ser rigorós, no pot ser un temps suficient per
fer balanç, i evidentment jo confii que l’increment progressiu de
les iniciatives que impulsarem permetrà que el balanç, poc a
poc, pugui anar essent visible i a la vegada pugui anar essent
un balanç, per dir-ho d’alguna manera, que decanti la situació
lingüística cap a un increment progressiu de la llengua catalana
i esper que aleshores vostè ho celebrarà com ho celebraré jo.

Gràcies.

Respecte a les... No?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí. Perdoni.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
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Respecte a les intervencions dels altres representants, vull
agrair una mica el seu missatge de fons jo diria que compartit,
amb matisos perquè lògicament cada grup probablement té
unes fites diferents com a objectius finals en relació a la
normalització lingüística, però agrair-los la seva solidaritat, per
dir-ho d’alguna manera, amb el projecte de fer avançar la
normalització lingüística des de l’acció del Govern.

És evident que convé molt que la normalització lingüística,
com ha sortit aquí, sigui percebuda no com a una
responsabilitat d’un departament determinat d’una conselleria,
sinó que la normalització lingüística ha de ser obra de tot un
govern, obra de totes les institucions i, a la vegada, obra de
tota la societat, i evidentment dins aquest context, en el qual la
normalització lingüística obliga tothom, jo crec, i ho he dit així,
que el Govern, i jo diria que totes aquelles persones o
institucions que funcionen a nivell social com a models de
referència, han de tenir una actitud exemplificadora en termes
d’actuacions lingüístiques per tal que aquestes actuacions
exemplificadores siguin percebudes pels ciutadans com a
missatges que els conviden a afegir-se també a la normalització
lingüística. A posta és tan important que els partits polítics en
lloc de fer fum facin llum, que procurin no alimentar els
prejudicis lingüístics per tal de treure’n avantatges polítics, en
aquestes eleccions hi ha hagut grups que han intentat fer això,
i això evidentment és molt poc exemplificador i des del meu
punt de vista molt condemnable.

D’altra banda, el Sr. Pons -i acabaré- deia al final del seu
missatge, que la dignificació i l’augment de l’ús de la llengua és
un compromís que ha de ser de tots els ciutadans. Jo crec que
això és així, és a dir, no hi ha processos de normalització
lingüística fets des del laboratori del Govern, per entendre’ns,
sinó que si no hi ha una implicació social no pot tirar endavant;
a posta jo crec que és important que des de les institucions, del
signe que siguin, es doni empenta, força, es colAlabori amb tot
el que sigui el moviment civil partidari de la normalització
lingüística que, a les Illes Balears jo crec que és un moviment
sociològicament important en aquests moments, i que hi hagi
una aliança entre aquestes institucions partidàries de la
normalització lingüística, aquells governants partidaris de la
normalització lingüística i aquests moviments cívics que també
es mobilitzen per aconseguir-la, i d’aquesta manera per ventura
aconseguirem anar canviant les coses, encara que és
evidentment que no és gens fàcil en un país on tenim el mapa
de mitjans de comunicació que tenim en termes lingüístics, on
tenim encara franges de població quantitativament molt
importants que no han estat objecte de cap invitació formal,
seriosa i intensa a la integració lingüística, i on evidentment hi
ha uns canvis socials acceleradíssims dins els quals la qüestió
lingüística no és una cosa aliena, sinó que és una cosa que
també en rep les conseqüències i els seus efectes. No podem
parlar de normalització lingüística i d’accions puntuals dins
aquest àmbit sense contextualitzar-ho, em sembla, dins aquest
mapa més general.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica, Sr.
Marí? Per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no vull amagar-li que li
agraesc molt el to que ha emprat vostè en la contestació, i
voldria que quedàs clar que almanco aquests quatre anys que
ens queda de treballar junts, tres, al Grup Popular en general i
en aquest portaveu en temes de cultura en particular, res no li
seria més satisfactori que compartir amb vostès que la nostra
comunitat autònoma tengués el català com a bandera, com a
identitat pròpia, i en aquest sentit sempre ens trobarà al seu
costat. Voldria també que quedàs clar que quan l’oposició li fa
recriminacions, no les hi fa més que complint la seva obligació,
i no hi ha cap altre intent més que el just de poder nosaltres
tenir la nostra presència política dins la societat. 

Posades aquestes premisses m’agradaria, però, recordar-li
que allò que vostè ha dit referent a la categoria C de la Junta
Avaluadora, vostè no pot aplicar un particular a un universal,
que eren aquelles coses que ens ensenyaven en filosofia, quan
vostè recordarà aquella llarga llista de bárbara, celaren, darí
i ferio, césare, camestres, festino, baroco, babalí (...) celantes,
dábitis, (...) morum, que era aquest joc que vostè ha volgut
emprar aquí i que jo no ho havia dit, i vostè ha caigut en un
parany que justament l’ètica deia que no hi havíem de caure. Jo
li he explicat un particular i vostè me l’ha traslladat a un
universal; no, jo no he dit que tots no poguessin assolir la
categoria C, jo li he manifestat, perquè crec que és la meva
obligació, una preocupació compartida a la nostra societat que
la Junta Avaluadora és massa exigent en els certificats que
dóna. 

Vostè té tot el dret que els professors, els jutges, qui sigui,
facin el que vostè estimi adient i, a més, em permeti que tengui
la llibertat de dir-li aquesta preocupació que hi ha entre els
professors, preocupació que no he pogut viure però que
sortosament tenc molts d’amics en aquest àmbit, perquè una
altra cosa amb la qual jugam amb avantatge vostè i jo, Sr.
Conseller, és que els dos som professors i, mutatis mutandis,
com deia abans, a vostè i a mi ens agradaria que els nostres
alumnes tenguessin una falAlera per a la nostra assignatura. El
mateix ens passa canviant els alumnes per la societat, però
vostè i jo acabarem el nostre mandat i la societat, que canvia
molt lentament, és molt difícil fer que el català, que és objecte
d’aquesta compareixença de vostè aquí, arribi amb la rapidesa
que nosaltres voldríem.

Vostè ha de compartir amb jo que som polítics i, per tant,
l’oposició ha d’intentar posar nervioses les persones que
comanden, i això és l’únic que nosaltres volem fer. M’agradaria
que em contestàs per escrit, si pot, si no m’obligarà a demanar-
li, els mitjans de comunicació, la subvenció que han rebut, des
de les clàssiques publicacions fins a les més darreres, com
aquesta publicació en llengua catalana que vostè deu conèixer
que es diu Quatre illes, que anam pel número 2 i que es publica
a nivell de tota la comunitat autònoma.
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I Sr. Conseller, vostè ha parlat de fer gols i que no sé
quantes pissarres necessitaria per no sé quants de gols que
vostè ens voldria fer, i no voldria més que, el gol, el féssim tots
en aquesta societat, si es pot emprar aquest vocabulari, perquè
canviàs els seus hàbits en la mesura del que és possible perquè
el català, el català, el català -ben clar ho tenim nosaltres, que es
diu català- formàs part de la bandera sociopolítica, sociocultural
de la nostra comunitat a la qual vostè serveix com a màxim
representant de l’educació i nosaltres intentam servir-la com a
màxims representants de l’oposició, però tots en el mateix camí.

Gràcies, Sr. President, i que els gols siguin avui per al
Mallorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Algú d’un altre grup vol fer ús del torn de
rèplica? No? Sr. Conseller, pot tancar el debat amb la
contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Simplement dues coses. Respecte al
tema dels mitjans de comunicació, jo he manifestat, si no ho
record malament, en la lectura que estam a punt de treure un
decret o una ordre de regulació dels ajuts a les publicacions
periòdiques en llengua catalana. En aquests moments encara no
existeix aquesta regulació, i des de... -ara acab- i des de la
Conselleria d’Educació i Cultura encara no s’ha donat a cap
publicació, ni una, cap tipus de subvenció; per ventura es pot
haver posat, en algun cas, una publicitat, però una línia de
suport de subvenció perquè és en llengua catalana encara no
existeix, sinó que la regularem pròximament i s’aplicarà en la
perspectiva de l’any 2000.

Respecte a la seva manifestació de voluntat al final, li puc
ben assegurar que jo, més enllà de ser d’un partit polític i fins
i tot d’una determinada ideologia en termes socials i econòmics,
crec que hi ha un fet que efectivament hauria de ser compartit
per la totalitat de les forces polítiques i la societat, que és allò
que podríem dir els mínims de país que a qualsevol país sol
esser un punt de trobada de totes les forces polítiques. És
inimaginable que a França tots els partits polítics no defensin
el francès, que a l’Estat espanyol no defensin el castellà els
partits d’àmbit estatal per damunt tot... Malauradament fins ara
a les Illes Balears jo he de confessar que crec que no hi ha
hagut aquest consens de tots els partits polítics i que el Partit
Popular històricament, i per desgràcia per a la llengua catalana,
no ha tengut l’actitud d’afavorir l’ús de la llengua catalana que
hauria d’haver tengut. A mi m’alegra molt que la vulgui tenir, i
li puc ben assegurar que seria la meva satisfacció màxima que
poguéssim avançar conjuntament tots els grups polítics
d’aquesta cambra, perquè és evident que si no convertim la
normalització lingüística en un objectiu de tota la societat no
ens en sortirem, perquè la llengua catalana evidentment està
molt tocada en molts d’aspectes a les Illes Balears, i dins aquest
segle XXI de globalització, de noves tecnologies, etcètera,
etcètera, les llengües d’àmbit restringit que a més a més no
tenguin unes grans estructures de suport polític, ho tendran

prou fotut, fins i tot aquelles llengües que tenguin estats propis
a darrere, com puguin ser Dinamarca, Noruega, etcètera, a
països en els quals comença a haver-hi veritable preocupació
per la seva pròpia llengua.

Per tant, si no convertim la normalització lingüística en un
objectiu absolutament compartit i estratègic del nostre país,
malament ens anirà; i a mi m’agradaria molt poder celebrar que
es produeix aquest fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Donam per acabada aquesta
compareixença.

I.1) Pregunta RGE núm. 4658/99, presentada pel Sr. Josep
S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estructura orgànica del Museu de Mallorca.

I.2) Pregunta RGE núm. 4659/99, presentada pel Sr. Josep
S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a estructura orgànica del Museu de Menorca.

I.3) Pregunta RGE núm. 4660/99, presentada pel Sr. Josep
S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a estructura orgànica del Museu d'Eivissa i Formentera.

I procedirem al debat del punt segon, que és el primer de
l’ordre del dia, relatiu a preguntes. Respecte de les tres primeres
de l’ordre del dia RGE 4658, 4659 i 4660, relatives a estructura
orgànica dels museus de Mallorca, de Menorca, i d’Eivissa i
Formentera respectivament, els he de comunicar que el dia 13
de març proppassat es varen rebre els escrits del Govern RGE
1053, 1054 i 1055 respectivament, mitjançant els quals es
contestaven per escrit aquestes tres preguntes, per la qual cosa
quedarien decaigudes. No obstant això d’aquí, atès que tenim
el conseller d’Educació i Cultura a la sala, si vol manifestar o
comentar alguna cosa al respecte, ho pot fer.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Jo puc manifestar-ho en el cas que el
diputat que va formular la pregunta tengui interès que en
comentem alguna, si no, m’és igual.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Jo he rebut aquesta contestació avui,
té registre d’entrada d’ahir, i bé, només perquè quedi
constància que el que nosaltres demanàvem era l’estructura
orgànica del museu de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera on s’especifiquessin els departaments i seccions en
què estiguin organitzats, i la qualificació tècnica del personal
responsable de cadascuna, i les contestacions van en el sentit
d’aquesta darrera part només, se’ns especifica la qualificació
“tècnica”, del personal responsable de cadascuna. D’açò es pot
deduir que no hi ha estructuració orgànica dels diferents
museus, i bé, quedam així, diguem.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, si vol...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Jo la veritat és que ara mateix no li sabria dir amb rotunditat,
però tenc la sospita que la interpretació que vostè ha fet és la
correcta, vostè coneix tan bé com jo que els museus de les Illes
Balears estan en un estat de precarietat bastant lamentable
quant a dotació de recursos humans i tot això, i per tant és
bastant possible que hi hagi una estructura per dir-ho d’alguna
manera interna de departaments i de seccions, etcètera,
etcètera, gairebé inexistent. En qualsevol cas és la radiografia
real, de la qual es parteix, i que és la que es va heretar de l’Estat
en el moment en què es va acceptar la transferència, i que seria
desitjable, jo la veritat és que m’alegraria molt que la situació
anàs millorant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 4715/99, presentada pel Sr. Josep
S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a nombre de béns catalogats al Museu de Mallorca

Passaríem així a la quarta pregunta de l’ordre del dia, que és
RGE núm. 4715/99, relativa a nombre de béns catalogats al
museu de Mallorca. Per formular la pregunta té la paraula el seu
autor, el diputat Gornés, per deu minuts, Sr. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. A mi em sap greu dur preguntes tal
vegada excessivament tècniques a aquesta comissió, però quan
ens trobam amb preguntes que es varen formular dia 13 de
desembre i fins a les dates d’ara no s’han contestat, doncs
nosaltres consideram que, o almanco per a aquest diputat, és
important poder comptar amb aquestes respostes, i és per açò
que les duim a aquesta comissió, i deman en certa forma
disculpes als altres diputats per si entram en massa tecnicismes.

Nosaltres fèiem aquesta pregunta en relació al Reial Decret
620/1987, on s’estableix el reglament de museus de titularitat
estatal i del sistema espanyol de museus, a través del qual
s’estableixen dos tipus d’instruments de registre dels béns
mobles o de les colAleccions, per dir-ho en terminologia
museística, dels museus de titularitat estatal. Es diferencia entre
registre o inventari, que té com a finalitat identificar
detalladament els fons assignats al museu i els dipositats en
aquest, i conèixer la seva ubicació topogràfica, i tenen un ordre
cronològic d’entrada dels béns en aquest museu; i per altra
banda amb el catàleg, que té com a finalitat documentar i
estudiar els fons assignats al museu i els dipositats en aquest
en relació al seu marc artístic, històric, etcètera. El catàleg, en
definitiva, conté les dades sobre l’estat de conservació, els
tractaments que ha tingut el bé, la biografia si és d’un artista
conegut, bibliografia i altres incidències anàlogues relatives a
aquestes peces.

És a dir, ens trobam amb dos instruments realment diferents,
i la nostra intenció era saber en quin estat es troben de
consignació aquests dos instruments per part dels diferents
museus. Ens han respost dins termini, almanco per escrit, les
dades que fan referència al museu de Menorca i al museu
d’Eivissa, i aquesta que fa referència al museu de Mallorca
queda viva perquè no s’ha contestat en el termini, i com ja dic
és de dia 13 de desembre, i ha estat per açò que l’hem duta aquí,
perquè ens interessava completar de qualque manera el quadre
que hem pogut elaborar.

De les respostes, per altra banda, que se’ns han fet arribar
del museu de Menorca i del museu d’Eivissa, les posam un poc
en quarantena, perquè no sabem si realment s’han entès en
aquest sentit, no sabem si es coneix, podíem deduir de la
resposta del museu de Menorca especialment que no es coneix
la normativa vigent actualment, perquè se’ns contesta que en
el llibre de registre o d’inventari hi ha 32.000 peces, i en el
catàleg hi ha 32.000 peces. Açò vol dir que s’està al dia tant de
l’inventari com de la catalogació, i jo posaria realment en dubte
aquesta afirmació, perquè no té res a veure l’inventari, que és
més lleuger d’elaborar, que una catalogació que, com sap el
conseller, necessita d’un temps per a cada peça.

En canvi la resposta del museu d’Eivissa sí que sembla que
està més en consonància, ens diu que té registrades 17.722
peces, que en definitiva ens contesta per escrit el conseller,
d’aquests 17.722 ens diu que s’ha de tenir en compte que molts
de números corresponen a un lot gran de materials, i els
materials d’una determinada excavació i campanya, per tal de
facilitar-ne l’inventari, figuren en un sol número, encara que
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poden ser diversos centenars els fragments o peces
ingressades. És a dir, que no són només 17.722 objectes o béns,
sinó que es pot multiplicar per cent aquesta xifra, cosa que va
realment en consonància amb la realitat que tenim avui en dia.
I peces catalogades, 16.073, xifra versemblant, i nosaltres
pensam que encertada.

La nostra pregunta anava, per tant, cap a aquí, cap al museu
de Mallorca, si realment duu avançat aquest catàleg, que és un
instrument museístic dels més importants amb què compta
qualsevol institució museística, i saber en quin estat es troba
actualment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, pot contestar en voler.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, bé, és possible que les
respostes que ara li doni en relació amb el museu de Mallorca
vagin en la mateixa línia que les que li vàrem fer arribar per
escrit, i que no l’han satisfet especialment segons les seves
paraules les que fan referència al museu de Menorca, i jo li
voldria dir una cosa, i és que com comprendrà la Conselleria
allò que ha fet és demanar als responsables d’aquests museus
que ens responguessin la pregunta que vostè ens havia
formulat, com pot imaginar, i per tant pot haver passat que no
hi hagi hagut una comprensió adient de la seva pregunta,
perquè com és lògic tant vostè com jo ben segur que confiam
en la qualificació tècnica dels responsables dels tres museus
com perquè la seva resposta pugui ser acceptable.

En relació al museu de Mallorca vostè fa dues preguntes,
d’una banda el nombre de béns mobles registrats en el llibre del
museu de Mallorca, segons les informacions en data 31 de
desembre de 1999 hi havia exactament 27.087 peces; això el
nombre de béns mobles registrats, i evidentment, com és
comprensible que sigui així, tenint en compte la precarietat en
què viuen aquests museus, de catalogats n’hi havia bastant
manco, exactament n’hi havia uns 9.000, això sí, tots els
objectes en exposició, com no podia ser d’altra manera, estan
catalogats, i fins i tot la major part d’ells diríem publicats en
algun tipus d’edició. 

Per tant, 27.000 peces registrades i 9.000 peces catalogades
seria la resposta. Jo li demanaria que en el cas que vostè trobàs
que no se li ha respost exactament allò que vostè demanava,
formulàs la pregunta d’una altra manera, i jo em compromet,
com és lògic, a reclamar la resposta adient a la seva pregunta
als responsables dels museus.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Es dóna per satisfet?

I.5) Pregunta RGE núm. 4725/99, presentada pe l Sr. Josep
S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa

a tipus d'assegurança que cobreix l'edifici, col Aleccions i
persones del Museu d'Eivissa i Formentera.

I.6) Pregunta RGE núm. , presentada pel Sr. Josep S.
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
tipus d'assegurança que cobreix l'edifici, col Aleccions i
persones del Museu de Menorca.

I.7) Pregunta RGE núm. , presentada pel Sr. Josep S.
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tipus d'assegurança que cobreix l'edifici, col A l eccions i
persones del Museu de Mallorca.

Per tant, passaríem a la cinquena pregunta, la sisena i la
setena, que ha manifestat la voluntat d’agrupar-les em sembla,
les tres preguntes que queden, que fan referència al tipus
d’assegurança que cobreixen l’edifici, colAleccions i persones
del museu d’Eivissa i Formentera, del museu de Menorca i del
museu de Mallorca, havia manifestat la voluntat d’agrupar-les,
no és així, Sr. Diputat? Per tant, les pot formular.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Agruparem aquestes tres preguntes,
perquè van en el mateix sentit. També es varen formular dia 13
de desembre, i també són de resposta tècnica, i per açò les
havíem fetes per escrit, per tal d’evitar als diputats una sessió
tediosa, diríem de qualque forma, i era perquè ens interessava
saber avui en dia quin tipus d’assegurança cobreix els edificis,
les colAleccions i les persones dels museus de tit ularitat
estatals, gestionats per la comunitat autònoma, entenent per
persones tant el personal funcionari o laboral que pugui fer
feina a aquestes instalAlacions, com per part dels visitants que
puguin gaudir de les instalAlacions en els espais públics que hi
ha destinats per fer aquest tipus d’activitats. I concretament era
açò, no puc desenvolupar més la pregunta perquè no dóna més
de si.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, pot contestar.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies. Jo crec que la seva pregunta també dóna origen a
una resposta que també serveix per descriure l’estat dels
nostres museus. En realitat, sembla ser que mai aquests museus
no han tengut cap tipus ni un d’assegurança especial,
evidentment el personal que hi fa feina té les assegurances
pertinents de seguretat social, etcètera. I respecte del tema de
procediment d’emergència que s’haurien d’introduir per si
passàs alguna cosa en aquests centres, lògicament allò que
hem fet nosaltres ha estat posar-nos en contacte amb la
Conselleria de Presidència, que és la que es cuida del patrimoni,
per dir-ho d’alguna manera, de la comunitat autònoma, i ens ha
dit que en aquests moments la Conselleria de Presidència té
notícia que la Conselleria d’Interior treballa en l’elaboració d’un
pla d’aquest tipus del que vostè demana, i per tant, si li sembla,
podem esperar un poc de temps més i demanar, ja sigui
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directament a la Conselleria d’Interior o a través de la meva
Conselleria d’Educació i Cultura en què consisteix aquest pla
d’emergències que pugui haver elaborat la Conselleria
d’Interior.

Respecte de tipus d’assegurances que cobreixin els edificis
dels museus de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, tant
pel que fa al contingut com al continent no hi ha cap tipus
d’assegurança, no hi ha cap tipus d’assegurança; i tampoc,
com li he dit, no hi ha cap tipus d’assegurança privada en
relació al personal que fa feina a aquestes instalAlacions.

Aquí, quan jo he vist la resposta avui, ho confés, el que
m’he plantejat és saber a veure si seria possible que la
comunit at autònoma de les Illes Balears, seria un dubte que
tenc i que el podem intentar aclarir, tendria algun tipus
d’assegurança global de tot el que és el patrimoni i els edificis
propis de la comunitat autònoma, que supòs que és possible
que sí, i en aquest cas s’inclourien aquests equipaments
museístics. Li he de confessar que en aquests moments no li
puc respondre això, però sí que li puc respondre que aquests
equipaments museístics no tenen cap assegurança específica
que cobreixi ni els edificis, ni el continent ni el contingut, per
dir-ho d’alguna manera.

Supòs que és un tema que s’hauria de resoldre, encara que
també és ver que a l’hora de plantejar el tema en relació al
museu de Mallorca, de Menorca o d’Eivissa, és evident que
l’assegurança que cobriria els possibles efectes negatius que
es produïssin sobre uns determinats béns, tenint en compte
que són béns que tenen un valor que està per damunt del seu
valor estrictament econòmic, la desaparició del propi bé
difícilment ve compensada per cap compensació econòmica que
pogués generar una companyia amb la qual haguessis
assegurat aquell bé.

Per tant, jo en aquests moments crec que hauríem d’aclarir
-jo estic disposat a fer l’esforç- a veure com ho resolen
normalment els museus que hi ha arreu del món a l’hora de
plantejar les assegurances dels béns museístics que estan
exposats. Jo tenc la sospita que pot resultar molt difícil trobar
fins i tot companyies asseguradores que puguin assumir, com
no sigui amb quantitats absolutament astronòmiques,
l’assegurança de determinats béns museístics, per les notícies
de premsa que de tant en tant sentim circular. Bé, però en
qualsevol cas ha estat una derivació de la seva pregunta, que
crec que parcialment li hem contestada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Aquestes tres preguntes les vàrem fer
dins una tanda de quasi 80 preguntes que intentaven tocar
diferents temes sobre l’estat dels museus de titularitat estatal
i gestionats per la comunitat autònoma, per tal de poder-nos fer
una idea global o el més aproximada possible de quin és l’estat
amb el qual ens trobam ara, i en què es poden millorar de cara

al futur. Per açò jo també he quedat sorprès, realment sorprès,
que vostè anunciï que no hi ha cap tipus d’assegurança, ni per
a les colAleccions ni per a les instalAlacions, perquè en definitiva
estam parlant d’edificis públics que tenen a exposició pública
béns públics, valgui la redundància. Jo tampoc no sé ara mateix
quin tipus d’assegurança tenen altres museus o altres
institucions museístiques semblants a les de la nostra
comunitat autònoma, però sí que sé que els museus de
Menorca, de Mallorca i d’Eivissa Formentera, dins les seves
disponibilitats pressupostàries i dins de la seva capacitat de
decisió cap a on s’han d’invertir els recursos que no s’hagi
previst, no sé si és des de la seva constitució o realment..., vaja,
no sé des de quan, no s’ha previst mai que no es puguin cobrir
danys ni a les persones ni sobretot a aquells béns que tenen
baix la seva custòdia, la veritat és que em sorprèn i em retgira de
qualque manera. Vostè diu que bé, que sí, que és difícil atorgar
un..., o que no ho pot compensar una assegurança la pèrdua
d’un bé, ja sigui per robatori o per destrucció, com per
desgràcia ha passat a museus d’aquesta comunitat autònoma,
i vull recordar només el famós plat de la llebre, que va
desaparèixer misteriosament del museu de Mallorca, i que des
de llavors no se n’ha tornat a saber res més.

Jo pens que, tot i que realment la pèrdua d’un bé d’aquest
tipus sigui irreparable i no sigui quantificable econòmicament,
i molt menys històricament, sí que s’ha de posar algun tipus
d’assegurança per a aquells béns més emblemàtics de les
institucions. Evidentment no podem pretendre que tengui el
mateix valor econòmic i històric un fragment de ceràmica x
devora un retaule gòtic o unes talles del segle XII, no es pot
comparar, amb la qual cosa jo crec que sí, que hi hauria d’haver
una discriminació respecte d’aquelles obres artístiques i
històriques més importants de la nostra comunitat autònoma,
que haurien de tenir aquesta cobertura, perquè jo ara record a
través del conveni amb l’institut de restauració, del llavors
anomenat Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, que tenia amb la comunitat autònoma, mitjançant el
qual aquest institut es feia càrrec de les restauracions
d’algunes obres, i sempre se’ns demanava que estiguessin
assegurades com a mínim pel trasllat. Era un punt de partida
que jo pens que val la pena reprendre de qualque forma, i bé,
no sé què dir-li, que hauríem d’esbrinar realment si la comunitat
autònoma a través de la Conselleria d’Interior, ha dit?, disposa
realment d’aquesta assegurança global per a tots els edificis, i
si no, pens jo que s’haurien d’arbitrar les solucions urgents per
solucionar aquest tema. I torn a insistir que pens que és més
una funció de les direccions dels diferents museus prendre les
iniciatives cap a aquest camí, que no de la direcció general
corresponent, de Cultura en aquest cas, que tuteli una qüestió
d’aquest tipus. És més una qüestió de tipus tècnic, de manual
de museòleg, tenir una cobertura d’aquestes característiques.

La veritat és que he quedat sobtat. No m’ho explic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per tancar la qüestió...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
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Aquí li voldria fer dos comentaris, Sr. Gornés: La situació
aquesta, que efectivament és bastant lamentable, no és una
situació d’aquests vuit mesos, sinó d’ençà que la comunitat
autònoma de Balears és competent en matèria de gestió
d’aquests museus, i probablement ja venien així traspassats des
de l’Estat. I després, la segona cosa que diu vostè, per ventura
té raó, però fins ara ha estat absolutament impossible que els
directors dels museus fessin una assegurança perquè, recordi
que ho vaig dir quan s’aprovaren els pressupostos de l’any
2000, que havíem posat 3 milions de pessetes per electricitat en
el museu de Menorca, que cada any en gastava 3 milions
aproximadament, i que els anys anteriors en tenia
pressupostades 300.000, i tot l’any vivia amb l’angoixa a veure
si li tallarien l’electricitat o no, perquè arribava a dur un deute
acumulat bastant considerable. Per tant, difícilment un director
que no poc pagar l’electricitat desviarà doblers que no té cap
a la contractació d’una assegurança. Jo crec que això explica la
situació.

En qualsevol cas és evident que aquesta sessió serveix
perquè com a mínim els diputats i les diputades de la Comissió
de Cultura ens facem càrrec en quines condicions estan els
nostres equipaments culturals, alguns dels quals tenen peces
absolutament extraordinàries i absolutament valuoses des del
punt de vista històric i cultural, però allò que hi ha és això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Esgotat l’ordre del dia, donaríem per acabada i aixecaríem la
sessió.
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