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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i

en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta Maria Binimelis substitueix

Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sra. Presidenta, Valentí Valenciano substitueix Fèlix

Fernández.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Supòs que hi haurà més substitucions, donat que encara

falten moltes diputades i diputats.

I. Compareixença RGE núm. 3633/04, solAlicitada per

una cinquena part dels diputats membres de la comissió,

pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble.

Conseller d'Interior, per tal d'informar sobre una factura

presumptament manipulada.

Però si els pareix bé el primer que he de dir és que no hi

haurà la compareixença, el Sr. José María Rodríguez ha dit que

no hi podria assistir.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4103/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a discriminació i maltractament per qüestions de llengua.

Per tant, passaríem a la proposta del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a discriminació i

maltractament per qüestions de llengua. Té la paraula el seu

representant.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat mes de juny el Sr.

Bartomeu Mestre i Sureda feia pública una denúncia per una

sèrie de fets que va patir un ciutadà de les Illes Balears que va

ser maltractat i discriminat per alguns membres de la Guàrdia

Civil, amb l’única motivació d’exercir el seu dret a parlar en

llengua catalana, llengua oficial a la comunitat autònoma de les

Illes Balears. Em permetran llavors que faci una breu relació

dels fets succeïts, que per cert han tengut un cert ressò

mediàtic.

El passat dia 3 de juny un jove estudiant mallorquí, Antoni

Mestre Ramis, a l’hora d’embarcar a l’Aeroport de Barcelona

en el vol cap a Mallorca, havent passat ja l’arc detector de

metalls va ser abordat per membres de la Guàrdia Civil que allà

en fan la vigilància. Fins aquí ho podríem considerar tot

normal, de fet molts dels que viatjam sovint hem patit la petita

incomoditat que ens registren la borsa de mà i fins i tot, ens

escorcollen. La petita incomoditat es comprèn per mor de la

necessàries mesures de seguretat. Però allò que ja no és normal,

ni acceptable, ni justificable és allò que després va succeir. El

guàrdia civil que va registrar la motxilla del jove estudiant

mallorquí hi va trobar un inhalador, li va demanar, en castellà,

què era allò i el jove li va contestar en llengua catalana, com

era el seu dret, li va contestar que era un medicament

antialAlèrgic. “No te entiendo, háblame en español” va ser la

resposta. El jove s’hi nega, com era el seu dret, per la qual cosa

fou conduït a una habitació a part, allà on va ser escorcollat de

forma humiliant mentre l’insultaven i el vexaven. I li anaven

repetint que havia de parlar en castellà, tot açò amb mals modes

i prepotència. Se’l va amenaçar de denunciar-lo “por falta de

respeto a la autoridad”, li varen prendre les dades. En

definitiva, una situació que consideram lamentable.

Podria llegir-los senyores i senyors diputats la relació dels

fets amb les paraules concretes que es varen emprar, però no

voldria que aquells detalls, grolleries i insults quedessin

reflectits en el Diari de Sessions. Bé finalment quan ja gairebé

perdia el vol el varen deixar partir cap a Mallorca, però la cosa

tampoc va acabar aquí. A l’arribada a Son Sant Joan 2 altres

guàrdies civils l’esperaven, el varen tornar retenir i li varen

tornar demanar les dades. Al fina ja sí el deixaren marxar. Bé

senyores i senyors diputats, açò són els fets alleugerits açò sí de

totes les paraules barroeres, els insults masclistes i escatològics

que es varen dirigir a l’estudiant. 

Però aquí l’important són unes consideracions que pas a fer.

En primer lloc ningú té dret a tractar vexatòriament a una altra

persona. Les actuacions policials, siguin les que siguin, no

poden humiliar la dignitat de la persona i molt manco no es pot

insultar i vexar a un ciutadà per utilitzar la llengua catalana,

oficial tan a Catalunya com a les Illes Balears. Voldria suposar

que açò és un cas aïllat, però malauradament sé si bé no és

quotidià tampoc és una situació insòlita, que podríem parlar

dels joves que tornaven d’acampada d’Arbúcies. I aquests fets

contravenen el nostre ordenament jurídic, a més de ser una

clara violació dels drets humans, reconeguts internacionalment

que emparen la dignitat de la persona. Però no oblidem tampoc

que el Parlament de les Illes Balears representa el poble de les

Illes Balears i per tant, aquest Parlament té el deure de defensar

a tots i cada un dels ciutadans d’aquestes Illes i molt més

encara quan clarament es vulneren els drets reconeguts per les

nostres lleis. No diu la Constitució que les llengües de l’àmbit

estatal diferents del castellà seran objecte d’especial respecte

i protecció? No diu el nostre Estatut d’Autonomia, en el seu

article 3.1, que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears

tendrà juntament amb la castellana el caràcter de llengua

oficial? I en el punt 2 que tots tenen el dret de conèixer-la i

usar-la i ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma?

Açò diu el nostre Estatut i açò o similar diu també el de

Catalunya. 

Estam parlant llavors d’un pronunciament d’aquest

Parlament contra uns fets inadmissibles, però també estam

parlant de la defensa del nostre Estatut, de la defensa dels drets

dels nostres ciutadans, denunciants un fets que de condemnar-

se poden passar de ser una excepció a ser una norma. Com a

representants del poble de les Illes Balears tenim l’obligació de

pronunciar-nos contra l’agressió a la nostra llengua, en els

nostres drets i als propis ciutadans amb la seva dignitat. És una
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qüestió de llibertats públiques i el Parlament de les Illes Balears

ha de defensar les llibertats dels seus ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds el Sr. Ramon té la

paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé per dir que des del

nostre grup donam suport a aquesta proposició. Entenem que

per part dels funcionaris de l’Estat és necessari el respecte a la

dignitat i als drets lingüístics de tots els ciutadans. Creim que

avui en dia això encara no està garantit, sabem que s’intenten

donar passes endavant en aquest sentit, però avui en dia encara

no està garantit. En tot cas no podem entrar en l’exactitud de

les qüestions denunciades, nosaltres no tenim coneixement

suficient per entrar en això. Però com que els punts de la

proposició no de llei són prou clars, per una banda demanar

que es depurin responsabilitats, jo crec que és una qüestió

lògica i normal davant d’aquestes denúncies fets i per altra part

s’insta tots els funcionaris que respectin els drets lingüístics.

Per tant, el nostre grup està d’acord absolutament en aquests

dos punts de la proposició que presenta el PSM i li donarem

suport votant a favor aquesta proposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Costa té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé en primer lloc dir que quant a

la filosofia de la proposició no de llei que avui se’ns presenta

per part del PSM, evidentment la compartim íntegrament, cap

ciutadà d’aquestes illes pot ser discriminat per raó de llengua,

això atemptaria no només contra el nostre Estatut, sinó a la

pròpia Constitució. Si bé també voldria manifestar que la

proposició no de llei que data de 10 de juny, per tant, ja han

passat uns mesos, o molts de mesos des de què es va presentar,

s’han donat passes per tal de corregir fets que com ha dit el

portaveu del Grup del PSM hem de deixar clar que són casos

aïllats i per tant, no caure en la generalització, si bé fins i tot

aquests casos aïllats s’han de denunciar i evitar que es tornin

produir.

Però efectivament des de què es va presentar aquesta

proposició no de llei a dia d’avui han succeït actuacions per

part de l’administració de l’Estat, en aquest cas tan de la

Delegació del Govern aquí a les illes, com la pròpia Delegació

del Govern a Catalunya, allà on de forma conjunta es varen fer

manifestacions i comunicats oficials allà on es rebutjaven d’una

forma generalitzada qualsevol acte de discriminació per raó de

llengua, o d’haver utilitzat en aquest cas la nostra llengua

pròpia, la llengua catalana.

Per altra banda també dir, probablement tal vegada perquè

no conec amb tanta exactitud el contingut dels fets i com han

succeït, tal i com les ha relatat el portaveu del PSM i sense

posar, ni molt menys, en dubte que tot això ha succeït així.

Crec que existeixen els mecanismes pertinents i que s’han

desenvolupat en aquests cas els expedients administratius

corresponents, tan a Catalunya com aquí a les illes, que

acabaran en la resolució que hagi de ser, depurant aquestes

responsabilitats en cas de què hagin existit i per tant, sense

prejutjar els resultat final.

I quan el segon punt de la proposició no de llei del PSM,

allà on diu “que s’insti el Govern perquè es donin les

instruccions oportunes als funcionaris perquè respectin els drets

lingüístics”. No només hi estam d’acord sinó que això ja s’ha

fet. És a dir, des de les illes, des de la Delegació del Govern de

les Illes s’ha enviat ja una circular a tots els funcionaris en la

qual se’ls recorda els drets dels ciutadans d’adreçar-se en la

llengua pròpia, en la llengua catalana, a qualsevol funcionari i

a més, que en cas de què el funcionari en qüestió no pogués

contestar o atendre en la llengua pròpia es busquessin els

mecanismes o les persones que sí ho puguin fer. Per tant, dir

que alguna d’aquestes passes i afortunadament jo crec que

podem dir que ja s’ha notat un canvi a la Delegació del Govern

en aquest sentit. Avui mateix els mitjans de comunicació

recullen les paraules del Delegat del Govern el Sr. Socias ahir

mateix, allà on demanava a les forces de seguretat de l’Estat

que s’impliquin en l’ús del català.

I bé, finalment demanaríem al grup proposant, sabem que

és difícil, però donat el temps que ha passat en aquest sentit,

que retirés la proposició no de llei, si bé volem deixar clar i ben

manifest i ho torn reiterar, el nostre suport evidentment a què

no existeixi cap discriminació en drets lingüístics, en qüestions

de la utilització de la nostra llengua, de la llengua catalana.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot voldria fer referència

a què el Grup Parlamentari Popular creu que s’han de lamentar

totes aquelles discriminacions que per raó de llengua suposin

menyscabar els drets dels ciutadans de les Illes Balears i que

s’ha de seguir fent feina, s’ha de seguir treballant per tal de

conscienciar en tots els àmbits per tal de què es faci complir la

llei allà on pertoqui i que els ciutadans puguin exercir els seus

drets lingüístics en tots els àmbits allà on sigui pertinent.

La segona qüestió que volia plantejar és que al nostre grup

ens agradaria tenir un poc més de coneixement de causa, saber

exactament com es varen produir aquests fets. Per l’informació

que hem pogut recaptar ens sembla en algunes qüestions

imprecises i com sempre creim que el més convenient seria

poder confrontar realment les actuacions que varen tenir lloc i

que varen afectar aquest ciutadà per poder contrastar amb
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suficient criteri les causes i els fets que varen succeir entorn

d’aquesta actuació.

També vull dir que entenem que, almanco de la proposta

d’acord, el primer punt l’entenem com extemporani, com a fora

de lloc, en el sentit de què si s’han de depurar responsabilitats

no correspon a aquest Parlament, en aquesta cambra dir-ho,

sinó que en afectar una entitat..., a una altra administració com

és l’Estat creim que l’Estat té els mecanismes adients per tal de

depurar aquestes responsabilitats en el cas de què s’haguessin

produït. Per tant, el Grup Popular li anuncia, almanco el vot

contrari, un no al punt primer.

Respecte el punt segon, és cert que avui mateix surten unes

declaracions del Delegat que no fan més que seguir unes

declaracions que ja havia fet en el mes de juny arrel de què

hagués mantingut una entrevista amb aquesta persona i s’havia

compromès a una sèrie de qüestions. Nosaltres creim que ha de

ser precisament el Delegat del Govern el que ha de donar les

explicacions pertinents per tal de clarificar aquests fets i saber

realment quin ha estat el fons de la qüestió. El Delegat, torn

insistir, segons consta almanco en els mitjans de comunicació,

no ens consta que s’hagi fet oficialment, va donar instruccions

als funcionaris públics, a la Guàrdia Civil, als cossos i forces de

seguretat de l’Estat per tal de què aquests drets lingüístics

fossin respectats. Per tant, el que proposa vostè en el segon

punt, sembla ser, dic sembla perquè torn insistir que no em

consta oficialment que s’hagi fet així, sembla ser que almanco

el Delegat del Govern va anunciar que es faria. Per tant,

almanco al segon punt li votaríem que sí, tot i que som

conscients de què tal vegada estava també fora de lloc perquè

molt probablement és una instrucció que ja s’ha complert.

I finalment només desitjar que si es posa voluntat per part

de tothom, nosaltres estam segurs de què es podrà avançar més

cap el respecte i l’ús de la nostra llengua en tots els àmbits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pot fer ús de la paraula per contradiccions el

representant Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En

primer lloc agrair el suport total d’Esquerra Unida-Els Verds i

també valorar la unanimitat en el fons que hi ha hagut dins

aquesta cambra. 

Em permetran contestar la representant del Grup

Parlamentari Socialista, vull dir que hi ha hagut un retard de la

proposició no de llei per la dinàmica pròpia del Parlament i que

no dubtam en cap moment que l’actual Delegat del Govern hagi

pres mesures en aquest sentit. Però allò que sí ens fa falta és un

pronunciament d’aquest Parlament perquè no podem obviar

que som els representants del poble de les Illes Balears i hi ha

hagut pronunciaments de la batlessa de Palma i hi ha hagut

pronunciaments d’altres entitats i crec que el Parlament de les

Illes Balears s’ha de pronunciar amb una línia de condemna

d’aquest fet, per molt que després posteriorment, cosa que és

comprovable i supòs que sí perquè ens ho ha dit la Sra. Costa,

que hagin pres mesures des de la Delegació del Govern. Creim

que és el nostre deure pronunciar-nos damunt aquest fet i tenir

una política clara com a representació del poble de les Illes

Balears d’allò que no transigirem en acceptar. En aquest sentit

no puc, vostè ho entendrà perfectament, retirar aquesta

proposició no de llei.

Quant el representant del Grup Parlamentari Popular, la

veritat és que no entenc molt bé aquest canvi de postura, li vull

recordar que en el moment dels fets el Sr. Rubio, aquí present,

declarava a premsa “en cap lloc del món és concebible que algú

sigui ultratjat per fer servir una llengua que és reconeguda com

a oficial per la legislació. Pens que aquesta casta d’incidents

són intolerables i aquest cas des del meu partit demanam que

l’autoritat pertinent prengui les mesures necessàries perquè no

torni passar. Davant d’aquest fet els representants de la Guàrdia

Civil són els que haurien d’evitar que això no tornés a passar”.

En definitiva demana depuració de responsabilitats, que és allò

que nosaltres demanam en la proposició no de llei, depuració

de responsabilitats que no tenim constància que s’hagi produït

encara.

De totes maneres supòs que vostè m’ha demanat, Sr.

Gornés, votació separada, li ho acceptaré sens dubte i si més no

vull quedar-me en què la filosofia d’aquesta proposició no de

llei que és que el Parlament de les Illes Balears reclama que

aquests fets no tornin a succeir, condemna aquests fets que han

succeït i fa prevaler que la nostra llengua pot ser usada en tots

els moments de la vida d’una persona dins la comunitat de les

Illes Balears, crec que aquest hauria de ser l’ensenyament que

en treim d’aquest debat.

Res més, simplement que crec que no podem obviar el

posicionament del Parlament davant d’allò que passa als

ciutadans de les Illes Balears, sobretot si tenim en compte que

estam tocant un tema que afecta les llibertats públiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Aquesta presidència entén

que hi haurà doncs dues votacions, en l’apartat 1 i en l’apartat

2. Si hi vénen a bé.

Vots a favor de l’apartat primer de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: 3, 9, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor del segon apartat de la proposició?

Unanimitat.
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En conseqüència queda rebutjat el primer punt i aprovat el

segon de la proposició no de llei.

I no havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió.
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