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en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sr. President. Maria Binimelis substitueix...

(Tall d’enregistrament i conversa inaudible)

1) Proposició no de llei RGE núm. 5513/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a ordre pel qual es preveu la simultaneïtat en llengua

catalana i castellana en una mateixa aula.

EL SR.  PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en

la proposició no de llei RGE núm. 5513/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a ordre per la

qual es preveu la simultaneïtat d’ensenyament en la llengua

catalana i castellana en una mateixa aula. Per tal de defensar-la

intervé l’Hble. Diputat el Sr. Riudavets per un temps màxim de

10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

en primer lloc demanaria, si no hi ha inconvenient, una variació

en el redactat d’aquesta proposició no de llei. És obvi que va

presentada abans de dia 18 de setembre, dia en què ja ha sortit

publicada en el BOIB l’ordre a la qual es refereix la proposició.

En estar ja publicada no té sentit demanar la paralització de la

tramitació; per tant demanaríem que se substituís “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a

paralitzar la tramitació de l’esmentada ordre”, açò ho

substituiríem per: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a derogar l’ordre de 13 de setembre

que regula els drets dels pares, les mares o els tutors legals...”,

etc., és a dir, l’enunciat de l’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria als distints portaveus si existeix cap

inconvenient en el fet que es canviï.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Cap problema ni un.

EL SR. PRESIDENT:

Pot continuar.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Bé, aclarit açò entrem llavors en el

fons de la qüestió, i crec que hauríem de tenir ben clar que

aquesta mesura, presa per la Conselleria d’Educació i Cultura,

no és una decisió aïllada i té, com a mínim, dues vessants:

l’estrictament lingüística per una banda i les conseqüències

pedagògiques per l’altra.

Parlem primer, llavors, del tema lingüístic. El Govern ens

ha volgut vendre aquesta mesura com el reconeixement d’un

dret, el reconeixement d’una llibertat individual, però no ens

hem de deixar enganar per aquesta falAlàcia: a aquest govern,

els drets i les llibertats no li preocupen en absolut. Aquesta

ordre respon a una planificació acurada en el temps i en les

formes que té com a única motivació propiciar el retrocés de la

normalització lingüística a les Illes Balears, i açò no és una

afirmació gratuïta, és la conclusió lògica d’observar la

seqüència d’actuacions d’aquest govern al llarg del que portem

de legislatura. 

Repassem, llavors, aquestes actuacions. Juliol del 2003: en

un clar intent de menysvalorar la nostra llengua, de restar-li

prestigi social i de retrocedir en la normalització de la funció

pública, es rebaixa el nivell d’exigència de coneixements del

català per als funcionaris. Octubre del 2003: s’anuncia la

creació d’una televisió autonòmica que, incomplint la Llei de

normalització lingüística, emetrà també en castellà, és a dir, es

neutralitza una eina fonamental per a la normalització.

Novembre del 2003: als pressupostos es retalla el capítol

dedicat a política lingüística, la qual queda com una direcció

general purament cosmètica. Novembre del 2003: es tanca

SOM Ràdio, no perquè emeti de forma alAlegal, sinó perquè

emet 24 hores en català. Gener del 2004: s’anuncien mesures

per portar la castellanització a les aules; fins aquest moment ja

s’havia actuat en funció pública i mitjans de comunicació, ara

ja s’entra en el camp on la normalització lingüística és més

vital, l’ensenyament. Abril del 2004: el Govern nega el seu

suport a l’ambiciós pla de normalització lingüística del Consell

Insular de Menorca. Maig del 2004: s’abandona l’Institut

Ramon Llull. Setembre del 2004: s’anuncia l’ocupació de les

freqüències on emet TV3, un altre atac contra una eina

normalitzadora de primer grau. Setembre del 2004: amb

l’excusa de complir un article de la Llei de normalització es

crea un sistema de bilingüisme a les aules que no és altra cosa

que una passa més en la castellanització.

En definitiva, ningú no pot pensar que aquesta seqüència

sigui casual, és una estratègia planificada i fredament executada

amb l’única intenció de frenar el procés de recuperació de la

nostra llengua, un procés de recuperació que, si bé és cert que

l’anterior govern intensificà, no oblidem que provenia

d’anteriors governs del Partit Popular, que abans mai no havia

mostrat aquesta obsessió anti llengua catalana. Podrien haver

estat tebis, però no hostils. 

I sobre açò em permetran que desmunti una altra falAlàcia

d’aquest govern. Senyores diputades i senyors diputats,

l’anterior govern va ser acusat pel Sr. Matas no fa gaire

d’ikastolar l’ensenyament, demostrant, per cert, i dit de

passada, una total ignorància del que són les ikastoles i una

total ignorància del que és el molt bilingüe sistema educatiu

basc.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets, jo m’imagín que vostè voldrà que tengui

qualque relació amb la proposició no de llei que presenta, però

li demanaria que s’ajustàs a la proposició no de llei que està

presentada.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, jo crec que m’estic ajustant. Estrictament

estic parlant d’educació, del que s’ha dit sobre l’educació, el

que va dir el Sr. Matas en el debat de política general sobre

l’educació, i precisament és bàsicament en la línia del que

demana la proposició no de llei, i estic explicant per què.

EL SR. PRESIDENT:

Li demanaria que s’ajustàs a la proposició no de llei.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Ho intentaré. En aquest sentit, en aquest sentit l’anterior

govern, lluny d’aquesta ikastolació, l’anterior administració

educativa es va limitar a aplicar la normativa elaborada pel

Partit Popular: el Decret 92/1997 signat pel mateix Sr. Matas.

Aquest decret, conegut pel decret del 50%, garantia el

compliment del famós article 18 de la Llei de normalització

lingüística, garantia el coneixement de les dues llengües

oficials, garantia el seu ús a l’ensenyament, garantia les

adaptacions necessàries per als casos de pares que no

assumissin el projecte lingüístic de centre, i aquest decret firmat

pel Sr. Matas és el que aplicà el pacte de progrés. No aplicà un

decret propi, aplicà el decret del Sr. Matas, açò sí, amb una

ferma voluntat d’avançar però des del diàleg, la concòrdia i el

consens.

Però naturalment a aquest govern el seu propi decret, el seu

propi decret d’ensenyament, no li anava bé, necessitava crear

crispació, volia generar enfrontaments i ho ha aconseguit. Allò

que el president Cañellas va evitar durant tots els seus mandats

aquest govern ho ha propiciat i ho ha aconseguit, i és que

aquest govern el que pretén amb aquesta ordre, i no són

paraules meves sinó de l’ilAlustre sociòleg Salvador Cardús,

aquest govern pretén una autèntica “ulsterització”, fent

referència a l’Ulster irlandès, una “ulsterització” de les Illes,

una autèntica fragmentació lingüística i social del colAlectiu

humà que les conforma. 

I si això és greu més greu és encara l’altra vessant de la qual

els parlava abans. En la seva obsessió anticatalanista aquest

govern no dubta a posar en perill el procés d’aprenentatge dels

infants d’aquesta terra, i és que aquest invent, aquesta espècie

de solució màgica, aquesta mesura insòlita, posar dos

professors en llengua diferent dins una mateixa aula a fi

d’ensenyar alumnes en llengües distintes a la vegada, és com a

mínim una temeritat i al meu parer una barbaritat pedagògica.

El Sr. Matas, citant Ramón y Cajal, va dir en el seu moment

que els experiments amb gasosa. Senyores del Partit Popular,

jo els diria que els nostres infants no són gasosa, vostès no

haurien de gosar fer experiments amb ells. 

Però açò no és només una opinió d’aquest diputat que els

parla, és l’opinió de coneguts i prestigiosos pedagogs de les

nostres illes i de fora d’elles. Permetin-me que els llegeixi que

n’opina, a tall de mostra, un gran pedagog menorquí, i cit

textualment: “L’escola ha de facilitar contextos d’aprenentatge

globals i complexos, evitant tot intent de traducció simultània

o en diferit; és el context que ha de generar la comprensió, no

la traducció”, per acabar dient: “No necessitam dos professors

per ensenyar en dues llengües diferents a un mateix grups dins

la mateixa classe, evitant la segregació en aules diferents però

separant-los físicament entre la mestra que explica en català i

la que explica en castellà. Sí que necessitam professors de

suport, sí que necessitam professors que millorin l’atenció dels

fillets i les filletes, sí que necessita classes menys nombroses;

no necessitam traductors”. I és que a l’educació infantil els

infants necessiten un referent clar, un espai simbòlic clar, un

model lingüística clar, i aquest govern els aporta duplicitats,

interferències, dispersió, tot en aquest ordre.

Se li hauria de recordar al conseller que és conseller

d’Educació; se li hauria de recordar també que aquest

experiment tendrà un altre efecte clar: la pèrdua d’habilitats

lingüístiques dels infants de les Illes, tant en llengua catalana

com en llengua castellana, perquè no oblidem que tots i

cadascun dels objectius que fixa l’ordre a l’exposició de motius

es complien sense excepció, fins ara. Però no acaba aquí aquest

malson. Com diu el pedagog que he citat aquesta ordre

provocarà segregació: malgrat siguin dins la mateixa aula es

produirà inevitablement un procés de segregació a partir de la

llengua, i açò és tornar anys enrere, açò és tornar als guetos

lingüístics que durant anys els responsables educatius de molts

de colors han fet el possible i l’impossible per evitar.

Però, a sobre, ens enganen, aquest govern ens engana.

Hauríem de suposar que aquest experiment del Govern posat en

marxa sense consultar el Consell Escolar de les Illes Balears

s’hauria de dur a terme per personal format per a aquest repte,

professorat amb formació específica atenent la complexitat i les

dificultats que comporta. Idò no, han llançat l’experiment i

l’han adjudicat a professorat interí sense cap preparació prèvia,

professorat que ni tan sols no sabia a què anava destinat al

centre, professorat que pensava que comptaria amb una tutoria

normal. Una demostració més del poc que els importa

l’educació als responsables educatius, una demostració més que

l’únic objectiu és la castellanització amb un absolut menyspreu

per la coherència pedagògica.

Però ens continuen enganant i, si no, llegim l’ordre. En cap

moment, en cap dels articles de l’ordre no es diu que quan

l’experiment es generalitzi es dotarà de més professorat els

centres; al contrari, al seu article número 3 l’ordre assenyala

que les mesures consistiran en; atenció de suport individual per

part d’un mestre, preferentment del mateix cicle; atenció

pedagògica grupal dins el mateix cicle a càrrec d’un mestre de

suport; altres que el centre pugui considerar adequades. I tot

açò atenent a la disponibilitat del centre, és a dir, que ara han

posat dos mestres per aula als centres pilot, però després els

centres ho hauran d’assumir destinant a l’experiment gran part

dels seus migrats recursos, sense que l’Administració no hi

aporti més professorat. I açò voldrà dir, parlem clar, desatendre

els alumnes amb discapacitats, desatendre els alumnes amb

problemes amb problemes d’aprenentatge, desatendre els

programes d’acollida per a immigrants, les activitats escolars

complementàries, els desdoblaments. En definitiva, es pretén

obligar els centres a desviar els seus recursos per afavorir la

castellanització amb un absolut menyspreu als projectes

educatius, al professorat i a la pròpia comunitat educativa.

I després ens podran parlar d’imposició. El que sí queda

clar és que aquest govern sí que està imposant la
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castellanització als centres. I podria continuar; ja acabaré, però.

Podria aprofundir més sobre la barbaritat pedagògica de

l’ordre, sobre la inevitable segregació que suposarà, sobre els

objectius anti llengua catalana d’aquest govern.

No m’estendré més. Una reflexió final: des de l’inici de la

normalització lingüística, en els primers anys de l’autonomia,

i amb tots els consellers que hi ha hagut responsables d’aquest

camp s’havia avançat des d’una contínua tasca, més intensa en

unes èpoques, manco en altres, però sempre s’havia avançat des

del diàleg i el consens, sense imposicions i sense

enfrontaments. Aquest govern ha portat l’enfrontament, aquest

govern ha portat el conflicte, la crispació, la baralla, i per frenar

aquesta situació que consideram absolutament malsana, per

tornar al seny i a la concòrdia els deman, per això i per res més,

senyores diputades i senyors diputats, el seu vot favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Mixt té la paraula l’Hble. Dolça Mulet per un temps màxim de

10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és cert

que la posada en marxa d’aquesta mesura ha provocat a la

nostra comunitat un intens debat i, per què no dir-ho?, una

inquietud entre pares, mares, personal docent, sindicats, que ha

creat un poc de malestar. Ara bé, Unió Mallorquina confia en

la paraula del president del Govern, del Sr. Jaume Matas, quan

aquest assegura que el sistema educatiu de la nostra comunitat

garantirà en tot moment el compliment del nostre marc

normatiu vigent, com és que els alumnes surtin dels centres

escolars amb un coneixement màxim de les dues llengües

oficials de les Illes Balears.

Aquest va ser el seu compromís, del Sr. Matas, no tan sols

en aquest darrer debat de política general, sinó també a unes

altres intervencions i debats en què jo l’he pogut sentir.

Nosaltres confiam en la seva paraula, i per tant confiam que

aquestes mesures que ell ha posat en marxa en el Govern, el Sr.

Matas, tenen com a objectiu final que els alumnes

indistintament puguin dominar les dues llengües. Per tant el

meu grup votarem en contra, perquè el que nosaltres al final

volem és consensuar la llibertat de les persones i que el Govern

garanteixi que dins les escoles, dins el món educatiu, es

mantenguin les dues llengües oficials d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.

Sra. Rosselló per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup vull dir que

estam d’acord amb la proposició no de llei que ha presentat el

PSM-Entesa Nacionalista, i estam d’acord amb tots els

arguments que ha esgrimit el seu portaveu, perquè entenem que

aquesta ordre és una tornada enrere ja no només en els elements

lingüístics, jo crec que és una ordre pròpia del segle passat o de

fa dos segles, i en aquest sentit crec que s’haurien de sentir des

del nostre punt de vista avergonyits els que han fet aquesta

ordre.

Però a part de ser per temes lingüístics també ho són en

temes educatius, i per això el que nosaltres entenem és que

precisament qui ha manat aquesta ordre no sap el que significa

l’educació en el segle XX i en el segle XXI. I per què dic això?

Ho dic per una sèrie de raons que consider que són molt clares

o que pensava que dins una democràcia, entre cometes,

consolidada, estaven molt clares. L’educació precisament el

que ha de pretendre és la integració dels infants, en aquest cas,

dins el que és una societat en la qual conviuen i que permeti un

coneixement de tot el que és el seu entorn, el seu entorn a nivell

culturals, a nivell ambiental, a nivell lingüístic, i en aquest

sentit, per tant, intentar una bona integració dins l’àmbit social

que els permeti ser persones per al futur.

Resulta que amb aquesta ordre el que es fa és desintegrar.

Jo crec que això és una qüestió que -ja ho ha dit el Sr.

Riudavets- no hi pot haver cap pedagog que pugui donar suport

a una ordre d’aquest tipus, quan en realitat el que s’ha de fer,

precisament i en els primers anys sobretot educatius, és intentar

que l’alumnat, que els infants tenguin un referent clar i donar-

los la possibilitat perquè aquest referent estigui el més

consolidat possible, el més clar possible, i que això els permeti

que no té res a veure amb poder aprendre dues llengües o tres

alhora, però evidentment no imposant de la manera que

s’intenta fer en aquesta ordre.

Per altra banda dic que amb elements educatius, perquè

aquesta ordre per a nosaltres incorre dins tota una sèrie de

contradiccions gravíssimes que per una part -ja ho he dit-

genera una segregació i una desintegració, però a més genera

precisament una pèrdua de la qualitat educativa, i per què?,

precisament perquè només diu, només imposa el que ha de fer

el centre però no fa res a canvi. És a dir, per preservar un dret

suposadament individual, que és un dret individual d’un

individu que s’hauria de veure si no afecta el dret individual

dels altres pares i les altres mares que precisament duen els

infants a aquella classe, a part d’això el que fa és precisament

dir que s’ha de fer així però no posa en absolut cap proposta

per fins i tot dur endavant totes les actuacions que emanen

d’aquesta ordre.

Entram dins allò que diu que haurà de dur les adaptacions

necessàries; que, a més, el que haurà de fer serà totes les

condicions psicopedagògiques, en les millors condicions

psicopedagògiques; que s’han de donar tots els mitjans al seu

abast; i resulta que el que fa d’aquesta manera és obligar els

centres a fer tot una organització dels seus recursos educatius

en funció d’un com a suposat dret individual que s’ha de dur a

terme. Nosaltres entenem que això anirà en detriment sobretot

del que és donar una bona educació als infants, de donar uns

referents que han de tenir els infants, sobretot en aquesta edat,

i que el suposarà serà precisament una pèrdua de qualitat
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educativa perquè fa impossible precisament que es pugui

atendre la diversitat que té un centre, des d’alumnes

d’integració, des d’altres necessitats educatives especials que

hi pugui haver, a sobre considerar la llengua com un element

precisament, més que de diversitat, com una necessitat

educativa especial. 

Nosaltres creim, per tant, que aquesta ordre és una ordre

que s’hauria no només de paralitzar sinó, evidentment, estudiar-

la seriosament per part fins i tot, com dic, de persones que

sàpiguen de la matèria, perquè hem vist que els interessos

particulars i sobretot partidistes del Partit Popular estan per

sobre del que suposen, com deim, els drets educatius que en

aquest moment tenen o poden tenir totes les persones

d’aquestes illes. Creim que, a part de ser una clara tornada

enrere, suposa, com dic i torn repetir, posar vertaderament en

perill el que pot ser no només un model lingüístic sinó un

model organitzatiu i psicopedagògic dins un centre; que això

només afavoreix la segregació, mai la integració; que només

afavoreix totalment el que és crear una distorsió als infants que,

a més, entendran que la llengua és un element discriminatori,

que la llengua és un element en el qual es considera fins i tot

que hi ha unes necessitats educatives especials que s’han de

cobrir, i per tant generarà que hi hagi una si no idea, com a

mínim que es contempli que uns alumnes o els seus pares,

perquè volen que s’aprengui una llengua determinada, idò seran

segregats i seran tractats de manera diferenciada.

Per tant nosaltres creim que això és molt greu, que fins i tot

qüestiona els principis bàsics del que ha de ser una educació

amb igualtat, amb llibertat, amb responsabilitat, amb

democràcia, que el més lògic és evidentment seguir un model

clar, referencial, i sobretot que els alAlots i les nines que

aprenen en aquesta edat a escriure i a llegir, idò ho poden fer i

ho han de fer amb un model que sigui clar, i que això per res no

invalida la finalitat a la qual sí que està obligat el Govern i tots

de l’administració educativa, que ha de ser que en acabar l’ESO

coneguin el català i el castellà. Això ningú no ho posa en dubte,

i evidentment és una finalitat que s’ha d’aconseguir i que hi ha

d’haver tots els esforços perquè sigui així: un coneixement del

català i del castellà una vegada acabada la secundària

obligatòria. Però aquest invent que ha fet el Govern del Partit

Popular amb aquesta ordre és realment, des del punt de vista

pedagògic, una aberració, i des del punt de vista lingüístic i

democràtic consider que és una tornada enrere que no s’havia

vist mai dins cap govern, no només d’aquestes illes, que com

ja s’ha dit molt bé anteriorment sempre, si més no, no s’havia

impulsat però tampoc no s’havia estat hostil, que amb aquesta

ordre el que s’intenta és segregar, desintegrar precisament els

alumnes en qüestió de llengua.

Jo crec que això és molt seriós. Aquí no hi ha hagut una

anàlisi profunda del que pot significar aquesta ordre sobre una

classe; m’agradaria que molts de vostès anassin a una escola a

fer escola i ho fessin en aquestes condicions i amb una ordre

com aquesta, i veurien que és impossible; més que, si més no,

impossible, genera unes dificultats de tot tipus que evidentment

el que fan és precisament el que he dit al principi: una

desintegració major entre els alumnes, a més una pèrdua de

referents clars del que suposa l’aprenentatge de la lectura i

l’escriptura, i sobretot genera una distorsió enorme respecte a

les millors condicions psicopedagògiques del centre.

Jo crec que en aquest sentit valdria la pena, com dic, que no

només es retiràs sinó que es fes un estudi profund per part

d’experts en la matèria, perquè poguessin realment fer veure

que aquesta ordre, i a més vull recordar que és una ordre que si

més no ara en aquest moment s’està fent en deu centres una

experiència, qualsevol pare o qualsevol mare pot demanar a un

centre qualsevol que s’apliqui aquest decret, amb la qual cosa

crec que si qualsevol pare o qualsevol mare, és a dir, diputat o

diputada que estigui aquí es troba en una situació d’aquestes,

idò evidentment veuria les dificultats que això pot suposar no

només a nivell del centre sinó a nivell de distorsió, també, del

grup al qual pot acudir el seu fill o la seva filla.

Per tant nosaltres entenem que estam totalment d’acord amb

la proposició no de llei del PSM i esperem que hi hagi més

seny a la Conselleria d’Educació i que evidentment aquesta

ordre es retiri i sigui analitzada com pertoca, no des del punt de

vista polític i partidista sinó des del punt de vista pedagògic,

que és allà on realment s’ha de fer la feina dins educació. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Consellera Rosa

Maria Alberdi. Diputada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, començo per dir que el Grup Parlamentari Socialista

donarà suport a la proposició no de llei presentada pel Grup

PSM-Entesa Nacionalista amb la seva modificació. I tot d’una

passaré a explicar els arguments; ho faré molt breument perquè

em sembla que ja s’han donat molts de motius, però ho faré

d’una forma breu que sostenen la postura del nostre partit, la

majoria dels quals, a més, la majoria dels arguments, s’extreuen

precisament de la mateixa formulació de l’ordre.

En la seva introducció -de l’ordre- es recorda d’una forma

molt encertada que la Llei de normalització lingüística reconeix

el dret dels alumnes a rebre el primer ensenyament en la seva

llengua, o sigui, castellà o català, i com molt bé vostès saben la

Llei de normalització lingüística la van promulgar el 1986, o

sigui, fa 18 anys, i els primers plantejaments de l’argumentació

vénen en forma de preguntes perquè, no s’ha respectat en

aquests 18 anys aquest dret? Hi ha hagut problemes i queixes

per aquesta manera que teníem aquí d’ensenyar la llengua, o el

mètode utilitzat fins ara s’ha demostrat eficaç? 

En aquest sentit l’altre dia ens recordava a la Comissió no

Permanent de finançament de l’educació i la sanitat el Sr.

Damià Pons que l’Institut Nacional de Qualitat Educativa, en

els estudis que va fer, demostra que els alumnes que tenen

educació bilingüe saben més bé la llengua castellana que els

que tenen educació unilingüe, i això ho demostra aquest

institut, que és un institut a nivell nacional. Però jo precisament

venc de donar classes, he estat professora diversos anys a la

Universitat de Sevilla, i quan vaig arribar a les Illes Balears i

vaig començar a donar classes a la UIB una de les coses que em

va cridar més l’atenció és que els alumnes de la UIB, els
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mallorquins, de cognoms mallorquins, que utilitzaven el

castellà l’utilitzaven amb molta més correcció i amb moltes

menys faltes gramaticals que els alumnes que jo tenia a Sevilla,

que feien moltes faltes de verbs i d’hacs, sobretot, perquè les

aspiren.

Torno a l’argumentació. He dit aquesta cosa perquè

coincideix concretament amb aquesta cosa que ha demostrat

molt més bé que jo l’Institut Nacional de Qualitat Educativa, i

si la resposta a aquestes dues preguntes que jo feia, si durant

aquests 18 anys s’ha demostrat eficaç això, durant aquests 18

anys no hem sabut respectar aquest dret?, l’hem sabut

respectar? Si la resposta a aquestes dues preguntes és que no hi

ha hagut problemes, o importants, almenys, i que el mètode

s’ha demostrat eficaç, està clar que l’ordre es planteja amb un

altre objectiu que té poc a veure amb l’ensenyament de la

llengua.

He llegit l’ordre amb molta atenció totes les informacions

donades des de la conselleria ha les qual jo he tingut abast, i

crida especialment l’atenció la manca d’argumentació

pedagògiques que sostenen aquest projecte. Es parla de fer

efectius, o sigui, l’única argumentació es que es parla de fer

efectius drets que ja ho són, és a dir, que en aquests 18 anys ja

ho són, i com que no hi ha arguments pedagògics que

sostinguin el que vol ser una proposta pedagògica queda

claríssim que la proposta pedagògica no ho és, és una proposta

política, i això no la fa menys respectable, en absolut; el que la

fa insostenible és precisament la falta d’argumentacions

pedagògiques que la justifiquen i la incoherència amb la

situació real de l’ensenyament de les llengües a les Balears i

àdhuc amb les línies pedagògiques i també polítiques que el

Partit Popular ha defensat al llarg de molt temps, perquè han

estat governs de PP els que han fet la pràctica totalitat de la

normativa en què es basa l’ensenyament de la llengua a la

nostra comunitat. 

La llengua -confio en el fet que hi estaran d’acord- ha de

servir perquè cada persona pugui desenvolupar les seves

potencialitats sentint-se integrada a la seva comunitat i podent-

se comunicar de forma eficient. La Conselleria d’Educació no

dóna cap dada en aquesta ordre ni en les seves declaracions que

justifiqui que la seva proposta va per aquest camí. Ans al

contrari, es justifica l’experiència en noms d’uns drets que ja es

compleixen i s’endega una eina que el que fa és contradir

aquest objectiu que diuen que pretén, una eina que contradiu la

intenció expressada que els alumnes no podran ser segregats

per motiu de llengua, i el govern del PP no argumenta ni una

sola vegada com evitarà això. Tot al contrari, proposa una

experiència que tot indica que això és precisament el que

aconseguirem: segregar per motius de llengua, segregar dintre

l’aula per racons, diu la mateixa ordre, per racons dins l’aula,

i també en el pati i a la vida quotidiana. Desintegrar, arraconar,

crispar...

Perquè no volem res d’això, que no està passant a la nostra

comunitat educativa, que de cap manera no passa, votarem a

favor de la proposició no de llei presentada pel PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del grup

parlamentari té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors

diputats. Tan malament ens ho heu pintat que serà molt mal de

fer aixecar els ànim d’aquesta sala, tan negra i tan apocalíptica

ha resultat aquesta ordre del conseller d’Educació.

La setmana passada va sortir una notícia a La Vanguardia

que deia el següent: “El Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya falla que la Conselleria d’Educació ha de demanar

l’idioma familiar a la primera matrícula”, i els llegiré un

extracte del que diu aquesta notícia: “El Tribunal Superior de

Justicia de Cataluña ha anulado la resolución de la

conselleria y la obliga a que pregunte a los alumnos cuál es su

idioma habitual. Entiende el Tribunal que ésta no es una

cuestión baladí, pues con esta pregunta se puede garantizar el

derecho a recibir la primera enseñanza en el idioma que se

escoja. Éste, en realidad, es el fondo del asunto, y aunque en

realidad el litigio no es por esta causa, y así se explica en la

sentencia, los magistrados sí que hacen consideraciones al

respecto. De esta forma se explicita que aquí se cuestiona -obr

cometes- el desarrollo de lo legalmente previsto conforme a los

valores y principios constitucionales -tanc cometes- y al

respecte se recuerda que -obr cometes- la jurisprudencia

constitucional ha reiterado la doctrina de que ni la

Constitución ni el convenio europeo consagran derechos

meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, una

cuestión también consagrada por el Tribunal Europeo de

Derechos Humanos. Así, la inclusión en el impreso de

preinscripción del derecho de los niños a recibir la primera

enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el

castellano, coadyuvará al más eficaz cumplimiento de la

obligación de la Administración de garantizar este derecho”.

Repetesc: “La jurisprudencia constitucional ha reiterado

la doctrina de que ni la Constitución ni el convenio europeo

consagran derechos meramente teóricos o ilusorios, sino

reales y efectivos”. Interpretació, què vol dir això? Allò que

hem anat repetint una i altra vegada des del Grup Parlamentari

Popular, els drets merament teòrics i ilAlusoris als quals se

refereix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya són “els

drets de la llengua catalana” que, com no ens cansarem de dir,

no existeixen. En canvi els drets reals i efectius són els que es

refereixen exclusivament als ciutadans, el dret a utilitzar una

llengua, a aprendre una llengua, a dirigir-se a l’administració

amb una llengua. Parlam per tant, de llibertats individuals, de

drets individuals i en cap moment estam sacrificant llibertats ni

drets individuals, que sí existeixen, a drets ilAlusoris d’una

llengua, d’una pàtria o de qualsevol entelèquia metafòrica que

s’imagini.

La notícia continua i de qualque manera la notícia ens

trasllada a un escenari que aquí ja coneixem i que basta llegir

la proposició no de llei que ha presentat el PSM per veure que

les reaccions són molt paregudes. Què ens trobam?

Associacions de pares i sindicats de professors que ressusciten

una vegada més el fantasma de la segregació lingüística,

apelAlant sempre criteris pedagògics i científics, com sempre,

pedagògics i científics. Mirin, jo faré un judici d’intencions
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aquí i dic que ho faig, tothom en fa però no ho diuen, però jo

dic que ho faré. Tan en aquesta proposició no de llei com a la

resolució que va presentar fa una setmana en el debat de

l’autonomia el PSM va definir aquesta ordre com una clara

distorsió en el procés d’aprenentatge dels infants. I la resolució

que varen presentar la setmana passada s’hi va referir com a

desistir d’experiments antipedagògics. 

Mirin, ja sabem que vostès avui per avui ja estan a la

defensiva, no gosen dir que vostès el que volen fer és negar la

llibertat i el dret que tenen els pares dels alumnes a triar la

llengua que a educació infantil o a primària vulguin per als seus

fills. Per tant, ho han de revestir, ho han de vestir amb aquests

bé..., vaja amb aquests ornaments pedagògics o científics.

Mirin, ho diguin ben clar, els ho diguin als pares

castellanoparlants d’aquestes illes, o a aquells que parlen

català, però que volen que els seus fills també aprenguin en

castellà l’educació infantil. Els ho diguin ben clar, nosaltres no

estam d’acord en què vostès tenguin aquest dret, que vostès

tenguin aquesta llibertat que el seu fill pugui aprendre en

castellà, que utilitzi el castellà com a llengua vehicular

d’aprenentatge. Els ho diguin així de clar, no ho revesteixin en

experiments antipedagògics o processos d’aprenentatge dels

infants, siguin clars. 

L’article 18 de la Llei de Normalització Lingüística és

contundent: “els alumnes tenen dret a rebre el primer

ensenyament...”, que és d’allò que es tracta aquí, aquí s’està

parlant del primer any que s’imposa aquesta ordre amb un pla

pilot a educació infantil i progressivament, si el pla pilot...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, li demanaria que guardés una mica de silenci,

vostè ja ha tengut el seu torn. Si és tan amable.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Si el pla pilot va bé progressivament s’anirà aplicant en els

pròxims anys. Però estam parlant d’educació infantil, del

primer any d’educació infantil. I en aquell casos que no tenguin

educació infantil, aquells alAlots que no hagin passat per

educació infantil i passin directament a primària, el primer any.

L’article 18 de la Llei de Normalització Lingüística és ben

clar: “els alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament en

la seva llengua, sigui la catalana, sigui la castellana. A tal efecte

el Govern ha d’arbitrar les mesures adients de cara a fer efectiu

aquest dret”. És clar i contundent “de cara a fer efectiu aquest

dret”. “En tot cas els pares o tutors poden decidir en nom de

llurs fills aquest dret, instant les autoritats competents perquè

sigui aplicat adequadament”. Per tant, queda clar que això són

drets als quals els pares, els ciutadans hi tenen dret. Per tant, no

són falAlàcies, això són drets, reconeguts pels tribunals,

reconeguts per la Constitució, reconeguts per l’Estatut

d’Autonomia, reconeguts per la Llei de Normalització

Lingüística. Els agradi o no això és així.

Incidiré en els aspectes més aviat eufemístics que aquí

s’utilitzen per negar aquest dret. Antipedagogia ens diu,

perdonin jo als pedagogs nacionalistes no els entenc, almanco

no entenc els vaivens. A l’any 86 ens varen fer creure, a mi

entre els quals, que... sí, sí no rigui Sr. Riudavets, és així, que

per a un millor aprenentatge els alAlots havien d’aprendre en la

seva llengua. Ara resulta que fa uns quants dies va venir aquí el

Sr. Damià Pons i apelAlava un institut estatal dient que els

alAlots castellans havien d’aprendre en català perquè així tenien

més destresa per aprendre llengües estrangeres. O sigui, no em

parli de pedagogs. Ja sé que hi ha pedagogs que estan disposats

a sacrificar el seus criteris...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, sigui tan amable de guardar un poc de silenci

el temps que el Sr. Font...

(Continua la remor de veus)

Li costa tant contenir-se durant una temporadeta? 

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Però li diré més, el Govern també té pedagogs, sí senyor...

(Remor de veus)

Sí, sí té pedagogs. Estam parlant de primer ensenyament,

què vol dir de primer ensenyament? Em perdonaran, ja sé que

molts de vostès són pedagogs, n’hi ha que no ho som, però

altres diputats no ho som i un poc de pedagogia no ens ve

malament. Primer ensenyament, període inicial educatiu de

l’infant en l’àmbit escolar en l’etapa de l’educació infantil, o si

és el cas, en el primer cicle de l’educació primària que li permet

aconseguir la integració escolar i l’adaptació progressiva en el

context educatiu. L’objectiu prioritari del primer ensenyament

és per tant, afavorir amb respostes educatives la integració a

l’escola i la socialització amb els iguals. Es tracta de fer la

transició família-escola. És a dir, s’entén el primer ensenyament

com una prolongació de la família, sense traumes i procurant

l’acollida en la llengua catalana o castellana. Per tant, veim

efectivament, el Govern sap perfectament del que està parlant.

Parlen aquí de l’altre eufemisme, segregació lingüística.

Mirin, basta llegir l’ordre per veure que efectivament no és un

dels objectius del Sr. Conseller, és que ho diu. Article 3, apartat

F: “els alumnes que rebin aquestes mesures no podran ser

segregats per motiu de llengua i es mantindran inserits en el

grup/classe de referència. Així mateix no s’han de veure

afectats quant a les oportunitats de consecució dels objectius

educatius del currículum propi de l’etapa”. Seguesc, G

“sobretot dins l’educació infantil aquestes actuacions, a part

d’alguna excepció, es desenvoluparan dins l’aula, amb més

d’un professional docent i vendran ordenades de menor a major

atenció -estam parlant aquí de l’atenció a la diversitat, materials

didàctics adaptats, suport docent progressiu i temporal,

activitats comunes a la llengua vehicular del grup/classe, entre

d’altres”.

Article 3, apartat D, estam parlant del següent: “en relació

a l’apartat anterior l’atenció docent específica serà d’un mínim
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de 6 hores setmanals i un màxim de 16". És a dir, no estam

parlant de tota l’activitat escolar, estam parlant de 6 a 16 hores

a definir pel centre de l’horari setmanal dels alumnes de

referència. Continua: “en tot cas sempre s’haurà de respectar

l’aplicació del Decret 92/1997 quant a l’ús del mínim del 50%

de català com a llengua d’ensenyament i comunicació”. És a

dir, estam parlant de 6 a 16 hores respectant sempre el Decret

de mínims. Per tant, jo crec que tota l’apocalipsi i tot (...) crec

que està de més. Una ordre per cert, encaminada, com ha dit

molt bé la Sra. Mulet a què a final de l’etapa primària l’alumne

aconsegueixi el domini, llegir i escriure, de les dues llengües.

I ja per acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Efectivament ja per acabar, acabaré amb una preciosa cita.

“El destí t’ha fet un regal, dues llengües, conserva aquest

tresor, potser algun dia algú et dirà no ets un veritable A i

potser un altre et dirà no ets un veritable B. Riu-te’n i digués

som un veritable A i B, tens dos òrgans per entendre el món, el

present, el passat i el futur, els desitjos, els projectes, els

records”. Això està extret d’un decàleg de la minoria alemanya

a Hongria. Aquest és el camí que ha de seguir el nostre Govern,

el del bilingüisme com a riquesa, des d’un enfocament

utilitarista, enterrant odis i rancúnies. I mesures com aquesta

per a la llibertat i des de la llibertat tendran tot el nostre suport.

La nostra més sincera enhorabona cap a aquest ordre del

conseller de Cultura.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Vol fer ús de la paraula per

contradiccions el grup proposant? Sr. Riudavets, té un temps

màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí. Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Primer agrair el suport del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds

i del Grup Parlamentari Socialista a aquesta proposició no de

llei. Només una referència al Grup Mixt, vostè Sra. Mulet ens

ha dit que acceptaven que aquesta ordre havia creat malestar,

però que confia en la paraula del Sr. Matas. Jo li dic que no hi

confiï tant perquè ha creat un malestar innecessari perquè si

vostè el que diu és que pretenen el màxim coneixement de les

dues llengües, açò ja hi era ara sense cap malestar, abans

d’aquesta ordre. I també diu que pretenien el consens, no hi ha

hagut en absolut consens, no amb els grups polítics, amb la

comunitat educativa que és la que l’ha d’aplicar.

Quant a l’exposició del Sr. Font, que jo he de reconèixer

que dins la seva retòrica grandiloqüent i amb cites celebres de

manual, de vegades m’hi perd, no trob l’agulla entre tanta palla.

Jo des d’un primer moment sabia que parlaria d’aquesta

sentència de Catalunya, el que no ha dit ell és que ja va anar al

Tribunal Constitucional la immersió lingüística catalana i el

Tribunal Constitucional, per cert a iniciativa del diputat Sr.

Quadras, trob que era diputat del Partit Popular i el Tribunal

Constitucional la va avalar totalment. I l’únic que diu aquesta

sentència és que s’ha de demanar la llengua, ara de l’aplicació

no en ratlla.

Ratllem de més coses. A veure senyor, ha acabat dient vostè

odis i rancúnies. Perdoni, odis i rancúnies ni a l’etapa anterior,

ni esper que en aquesta. Mai l’hem volguda fomentar, esper que

vostès tampoc, allò que sí vostès han fomentat és crispació i

abans no n’hi havia. 

Ratllem de què no és un objectiu la segregació, faltaria més

que un Sr. Conseller d’Educació, encara que moltes vegades no

ho sembla, volgués que la segregació fos un objectiu. Faltaria

més! Però és la conseqüència inevitable. Jo li vull dir que

l’aplicació de l’article 18 de la Llei de Normalització

Lingüística ja va ser aplicat en grups separats dins aules i no va

funcionar. Tampoc funcionarà d’aquesta manera per açò, per la

segregació. Però vostès no n’aprenen i no n’aprenen perquè no

en volen aprendre. Vostè m’ha dit que ratllés clar, jo li ratllaré

molt clar. Jo vull que els alumnes, és allò que nosaltres vàrem

fer quan nosaltres governàvem, sàpiguen les dues llengües com

saben a l’educació primària, com ho fèiem, però sense

crispacions, perquè les crispacions les han creades una darrera

l’altra vostès.

Jo els parlaré ben clar, vull que sàpiguen la meva llengua

però també que sàpiguen el castellà i és en allò que nosaltres

sempre hem lluitat, però sense crear malestar dins la comunitat

educativa, des del consens i aplicant un decret que vostès

havien fet, un decret que ho garantia en base a l’acceptació

d’un projecte lingüístic consensuat pels centres. Cosa que

vostès mai han acceptat, la imposició és l’única cosa que saben

fer.

M’ha dit que ratllés clar, jo també li deman que ratlli clar

perquè no ens enganen, ens coneixem. Vostès ratllin clar i

diguin clarament que voldrien les classes en castellà i com a

mínim un poquet de català, per què? Per què sàpiguen llegir

rondalles i entendre les ximbombades? Açò és allò que vostès

voldrien, no ens enganem...

(Remor de veus)

I n’hi ha més. Experiment antipedagògic. És un experiment

antipedagògic i no ho diu un pedagog nacionalista, precisament

el que li he citat de nacionalista res. Ho diu un pedagog i no és

el (...) de la pedagogia perquè hauria d’informar de tota

l’actuació de la conselleria, cosa que no hem vist per res en

totes les actuacions que hem vist fins ara. No es pensi Sr. Font

que per molt d’inflar el globus ens arribarem a creure que tenen

raó, no en tenen i per una senzilla raó. Tot allò que crea

crispació, la crispació que han creat vostès, està abocat al

fracàs i l’únic que em sap greu és que el fracàs no serà el de

vostè, serà el del sistema educatiu i dels infants de les illes que

a partir d’ara sabran menys català, però també sabran menys

castellà.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets.

Passam a la votació de la proposició no de llei RGE núm.

5513/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 7, vots en contra 10.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

5513/04.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5590/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, sobre

oficialitat de les llengües a Europa.

Passam ara al segon punt que consisteix en la proposició no

de llei RGE núm. 5590/04, relativa a oficialitat de les llengües

a Europa presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Per defensar-la intervé per part del Grup PSM-

Entesa Nacionalista l’Hble. Diputat Sr. Riudavets per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com tots

vostès saben el passat 14 de setembre es donà a conèixer que

el Govern de l’Estat havia demanat, segons declaracions del

ministre d’Afers Exteriors Sr. Moratinos, a la resta de socis de

la Unió Europea una reforma del règim lingüístic d’aquesta. La

seva intenció, segons l’escrit que va adreçar a la Comissió

Europea, era que el reglament lingüístic de la Unió Europea

reconegui l’estatut de llengües oficials a la Unió per al català,

gallec, basc i el valencià. I vet aquí llavors el problema perquè

el Sr. Ministre, o bé demana que una llengua sigui oficial dues

vegades, o bé desconeix que el català i el valencià són la

mateixa llengua, malgrat siguin denominacions diferents.

Ara ja ens deixam de bromes, ens tornam trobar davant una

decisió que pot suposar, esper que no suposi a la llarga, però si

segueix així pot suposar una passa més en el trencament de la

unitat de la nostra llengua i açò ens afecta a nosaltres, ciutadans

de les Illes Balears que tenim com a llengua pròpia la llengua

catalana, a la que tenim el deure de preservar i defensar.

Esper i desig que la proposta del Sr. Moratinos hagi estat un

error perquè no vull creure que tengués la deliberada intenció

de propiciar la fragmentació de la llengua que parlam els

ciutadans de les Illes Balears, de Catalunya i amb la

denominació de valencià a València. Des del PSM sempre hem

defensat la unitat de la llengua i sempre hem rebutjat qualsevol

tipus de secessionisme lingüístic, perquè d’això es tracta.

Equiparar dins la Unió Europea català i valencià com si fossin

llengües diferents és un cop mortal a la unitat de la llengua i és

que català i valencià no són dues llengües diferents sinó que

són dos noms distints que corresponen, que es donen a una

mateixa llengua. I això no ho diu només el PSM, ho diu

l’Institut Joan Lluís Vives que agrupa la pràctica totalitat de les

universitats del domini lingüístic català, incloent-hi les

valencianes, la Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I,

Universitat Miguel Hernández, Universitat Politècnica de

València i Universitat de València. I on és present també la

nostra Universitat de les Illes Balears. I què diu l’Institut Joan

Lluís Vives? Textualment: “l’Institut referma el criteri

universalment acceptat amb la comunitat científica que, tan si

rep el nom de català com el de valencià, es tracta d’una mateixa

llengua”.

Però recaptem més opinions i recaptem-les a la pròpia

Comunitat Valenciana, al País Valencià i escoltem l’Institut

Interuniversitari de Filologia Valenciana. “És un fet conegut

que la comunitat científica internacional reconeix la unitat dels

parlars catalans, valencians i balears, (parlars, no llengües), que

acadèmicament s’identifiquen amb el nom genèric de llengua

catalana. Les actuacions que intenten presentar-los de facto

com a llengües diferents atempten contra el respecte mínim a

l’autoritat científica, a la història i a la cultura. I és que hem de

tenir ben clar que la diversitat onomàstica, les formes diferents

d’anomenar una mateixa llengua responen a tradicions

històriques perfectament respectables, però que no poden servir

d’excusa per a la secessió lingüística”.

Un exemples potser deixaren més clara la qüestió, per si no

hi està abastament. En el Regne de Bèlgica hi ha tres llengües

oficials: francès, alemany i flamenc. El flamenc, malgrat de dir-

se flamenc, no és una altra cosa que el neerlandès, l’holandès

i ningú ho posa en dubte fins el punt que Holanda i Bèlgica

tenen signats convenis al respecte. Dues denominacions per a

la mateixa llengua. Però fixem-nos fins i tot en el castellà, la

Constitució espanyola diu: “el castellà és la llengua espanyola

oficial de l’Estat”, però miri per on la Constitució del Panamà

i altres països sud-americans diuen que la llengua oficial és

l’espanyol, no el castellà. Dues denominacions per a una

mateixa llengua. Què ens semblaria que ara demanéssim a

l’ONU que el castellà i l’espanyol fossin oficials de les Nacions

Unides? Ens assemblaria una bajanada i una barbaritat perquè

espanyol i castellà són la mateixa llengua. La mateixa bajanada

i la mateixa barbaritat que demanar a la Unió Europea

l’oficialitat del català i del valencià, perquè són dues

denominacions per a una mateixa llengua.

Però no m’estendré més, a la nostra proposició no de llei

demanam que es rectifiqui, que es torni a formular, demanam

que es solucioni i solucions n’hi ha moltes. Des de la nostra

modèstia en podem proposar una, s’hauria de reclamar

l’oficialitat del català a Europa fent constar el següent: “la

llengua oficial a Catalunya, a les Illes Balears i amb el nom de

valencià al País Valencià és el català que demanam que sigui

oficial”. En tot cas demanam al Govern de l’Estat que

rectifiqui, que torni a formular la seva demanda davant la Unió

Europea i que no quedi cap dubte que català i valencià són una

sola llengua, dues denominacions per a una mateixa llengua.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Mixt té la paraula l’Hble. Sra. Dolça Mulet per un temps

màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé aquí

hem de diferenciar d’entrada dins aquest debat dos nivells, un

és el científic i l’altre és el polític-jurídic. Dins el científic

ningú dubta de la unitat de la llengua catalana i en aquest sentit

podríem dir que està acceptat i superat la unitat de la llengua

amb les seves diferents varietats segons els territoris.  Dins el

nivell polític o jurídic està acceptada la unitat de la llengua

catalana, però cada territori o comunitat autònoma on se xerra

es pot denominar de manera diferent. I això és el cas de la

Comunitat Valenciana allà on el seu estatut es refereix a la

llengua com a llengua valenciana. Hem d’entendre que aquesta

nomenclatura és purament jurídica o política, en cap cas afecta

a nivell científic.

Crec que el Sr. Moratinos quan el Ministeri d’Afers

Exteriors de l’Estat espanyol reivindica l’oficialitat de les

diferents llengües de l’Estat dins el marc de la Unió Europea

parla de, a més del castellà, el català, valencià, basc i gallec. I

fa aquesta distinció perquè a nivell jurídic, a nivell legislatiu

aquests són els noms que reben les llengües oficials dels

diferents territoris, d’acord amb els seus respectius estatuts

d’autonomia. Per tant, la referència és estrictament política i

jurídica, sense que es pugui pensar en una intenció de

qüestionar la unitat de la llengua catalana des d’un punt de vista

científic.

Per tant, en tot cas l’objectiu prioritari seria aconseguir que

tenguéssim el reconeixement d’aquesta oficialitat tan a l’Estat

espanyol com a Europa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Rosselló per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup dir que

donam suport a la proposició no de llei que presenta el PSM-

Entesa Nacionalista. Jo crec que no hi ha massa arguments a

afegir als que ja ha esmentat el portaveu del PSM. Només dir

que per part nostra que sempre defensarem la unitat de la

llengua catalana perquè entenem que no només és el més lògic

des del punt de vista científic sinó també des del punt de vista

polític. I en aquest sentit creim que emfatitzar i aprofundir en

la divisió entre català i valencià no du a res bo ni a res positiu

de cara a un coneixement més profund de la llengua, de cara a

tenir un coneixement millor d’aquesta llengua que alguns diuen

que defensen amb tant d’èmfasi.

També ens preocupa que prest puguem veure, degut a les

polítiques que es duen a terme aquí, que ja no parlem de català

i valencià sinó que també parlem de balear o no sé exactament

de què, tenint en compte la política que es pensa dur a terme

per part del Govern de les Illes Balears. Per tant, nosaltres

creim que aquesta proposició no de llei és encertada i en aquest

sentit plantejar-nos d’una manera clara, d’una manera ferma i

sense absolutament cap complexa que la defensa de la unitat de

la llengua catalana és defensar precisament una llengua que té

una entitat pròpia, que té un bagatge científic i cultura que ens

dóna la possibilitat de conèixer-lo amb major profunditat, de

poder traslladar-ho millor a les generacions futures. I en aquest

sentit creim que el més lògic és parlar de català, que és la

llengua que parlam tots, evidentment ningú nega que hi pugui

haver les variacions pertinents de cada lloc. 

Per tant, creim que és una proposició no de llei encertada i

li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu

Bosch per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc creim que és de justícia reconèixer els esforços del

Govern central perquè les llengües oficials de l’Estat espanyol

tenguin el seu reconeixement a la Comunitat Europea, esforços

inèdits fins ara. Aquest és el fet bàsic, s’estan donant passes

importants perquè a la Unió Europea es pugui emprar el català,

el basc i el gallec. S’ha de destacar l’anunci fet pel ministre

Miguel Angel Moratinos al President de la Comissió Romano

Prodi, manifestant el desig del Govern espanyol de què les

llengües oficials siguin reconegudes en el reglament de la Unió

Europea.

El fet però que el ministre reculli els noms de les llengües

que figuren als estatuts d’autonomia, català, valencià, basc i

gallec, indueix a l’error de creure de què es tracta de llengües

diferents i açò és el que ha generat la polèmica. Val a dir que

aquest fet ha estat aprofitat pels sectors més secessionistes del

Partit Popular del País Valencià per tornar desenterrar la guerra

de llengües. Es miri com es miri no hi ha cap dubte que el

català i el valencià són la mateixa llengua, no cal repetir

arguments ni l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ni de

l’Institut d’Estudis Catalans, ni tampoc de la Real Academia

Española, ni tan sols del Tribunal Constitucional. És clar per

tant, que no es tracta d’una qüestió científica sinó de posicions

polítiques per part d’aquells que neguen una relació cultura i

històrica que eixamplen l’horitzó més enllà de localismes.

D’altra banda ens consta que el Govern central està

estudiant la possibilitat d’arbitrar alguna fórmula per solAlicitar

el reconeixement del català i el valencià que satisfaci tan a

Catalunya com a la Comunitat Valenciana i és aquest objectiu

el que s’ha encarregat al Ministeri d’Assumptes Exteriors. Des

de la Generalitat de Catalunya han informat que el conseller en

cap té la constància que el Govern central rectificarà la seva

petició de reconeixement del valencià com a llengua oficial de
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la Unió Europea, juntament amb el català, el gallec i el basc.

Josep Bargalló ha afirmat que la fórmula català-valencià podria

ser una solució de compromís amb la polèmica suscitada sobre

el nom de la llengua per a la que el Govern espanyol ha

solAlicitat el reconeixement oficial de la Unió Europea. Hi

podria haver d’altres fórmules.

Per part del Grup Socialista no hi hauria inconvenient per

votar a favor la proposició no de llei del PSM-Entesa

Nacionalista donant que s’estan fent passes en aquest sentit. De

tota manera, si no hi ha inconvenient per part dels grups,

demanaríem substituir la paraula “rectificar” per “formular”,

donat que hi ha un grup de treball creat pel Ministeri

d’Exteriors encarregat de trobar la fórmula adequada per fer la

solAlicitud definitiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Simó Gornés per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Ens tornam trobar una proposta que

afecta la llengua, en aquest cas a la denominació que se li fa per

part de determinades persones que representen institucions.

Vagi per endavant que el nostre grup, ja estam cansats de

repetir-ho per activa i per passiva, no qüestionam en absolut la

unitat de la llengua, sigui com sigui que s’anomeni. A mi

sempre m’agrada recordar unes paraules d’un ex-president

d’aquesta comunitat autònoma quan deia que “el mallorquí,

menorquí, eivissenc i formenterenc eren les formes més polides

de català que ell coneixia”.

Però la qüestió, jo aquí vull agrair molt la intervenció de la

Sra. Mulet, crec que ho ha separat molt bé, estam parlant de

dos nivells, de dues formes. Una que la denominació de

valencià com a expressió de la llengua catalana ve derivada

directament de l’estatut que és la màxima norma per al qual es

regula aquesta comunitat autònoma. Vull recordar que aquest

estatut es va pactar en molts dels seus aspectes, ja sigui la

denominació de la llengua, l’escut, la bandera, etc., etc. És a

dir, que de qualque forma no es pot deslligar aquesta

denominació d’aquests altres aspectes als quals faig referència.

Per tant el nostre grup creu que aquesta denominació, que

al nostre entendre no atempta la justificació o la qüestió de la

unitat de la llengua, que deriva -com dic- de la norma

estatutària, s’ha de respectar, s’ha de respectar perquè és la

norma que regula els valencians, i de qualque forma que la

comunitat autònoma de les Illes Balears s’intenti ingerir en com

han de fer les coses a altres comunitats autònomes jo crec que

en aquest cas no és en absolut pertinent. 

De qualque forma s’intenta obrir un debat fals, un debat que

forma part d’aquesta campanya orquestrada de fer fum, de fer

renou sobre qüestions de llengua, creant estats d’opinió falsos

i que en res no afavoreixen l’objectiu que a tots ens mou, que

és millorar l’ús i el coneixement social de la nostra llengua.

Vull recordar que aquesta proposició no de llei deriva d’una

iniciativa de l’Estat espanyol, governat pel Partit Socialista

Obrer Espanyol. A mi m’ha semblat veure que la intervenció

del portaveu no ha entrat en el fons d’aquesta qüestió. Jo entenc

que la postura del Partit Socialista Obrer Espanyol és

complicada, però m’agradaria saber realment què pensen

d’aquesta qüestió, de l’actuació del seu ministre. Per cert, no ha

estat només el ministre Moratinos, sinó que hem vist un altre

exemple d’aquesta qüestió a la commemoració del Dia de la

Hispanitat amb el Sr. Bono, que també ha fet una referència

explícita a aquesta qüestió. Jo entenc que la postura del Partit

Socialista Obrer Espanyol ha de ser tèbia per la força i qui

hauria de donar explicacions totals i sinceres és aquest partit.

Per tant dins aquest argument, forçosament breu perquè la

veritat és que no he trobat fons per poder argumentar sobre una

qüestió que entenc que forma part d’un altre nivell i afecta

directament o indirecta una altra comunitat autònoma, que no

afecta aquesta comunitat autònoma i que nosaltres som

respectuosos amb les disposicions i amb els estatuts d’altres

comunitats autònomes, com no pot ser d’altra forma i com

voldríem que fossin respectuosos amb la nostra norma, per tant

no podem donar suport a aquesta proposta i la votarem en

contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. En primer lloc hauria de dir si

es fa seva la proposta del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Supòs que és, només per aclarir, substituir la paraula

“rectificar” per “formular”. No?

EL SR. PRESIDENT:

I els altres grups estarien d’acord amb aquesta transacció?

Sí. Té la paraula per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el suport

del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds i del Grup Parlamentari

Socialista dient, abans de res, que nosaltres valoram en molt

que per una vegada s’hagi introduït, s’hagi intentat, almanco,

introduir el català dins Europa; ho valoram en molt; en

voldríem molt més, però bé, també valoram la passa que s’ha

passa que s’ha fet. Dient-li rectificació per formulació de la

qüestió, és intentar-ho aclarir; per tant com he dit acceptam

aquesta esmena.

Quant al grup d’Unió Mallorquina no ha dit el sentit del seu

vot, però després de coincidir tan a bastament amb la

intervenció del Sr. Gornés que supòs que s’oposarà. I

contestaré a tots plegats perquè ha anat en la mateixa direcció,

intentant confondre, precisament, els dos plans en els quals

debatem. 

Aquí no debatem un argument politicojurídic, aquí debatem

un argument científic, perquè quan se’n va a Europa a dir-li que

es posi a nivell oficial una llengua no se s’està dient que a
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l’estatut posen aquella llengua, a l’Estatut de València li diuen

valencià. No, es diu: “Això és una llengua i per tant la volem

oficial”. Per tant aquí el que hem de tenir ben clar és una cosa:

que l’Estatut de València digui que la seva llengua és la llengua

valenciana no vol dir, ni ningú no reconeix que vulgui dir, que

la llengua valenciana és diferent de la catalana. Per tant si són

la mateixa llengua no té en absolut sentit que a Europa hagin de

fer traducció simultània, per exemple, de la mateixa llengua

dues vegades, que hagin de fer els documents en la mateixa

llengua dues vegades. És absurd i, l’absurd, el pagam, en

política, sempre s’arriba a pagar, introduir l’absurd dins el

discurs polític sempre s’arriba a pagar, que és el que han fet

vostès.

Miri, Sr. Gornés, estic d’acord en una cosa amb vostè: que

el mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer són les formes

més polides del català, en açò estic d’acord; en el que no estic

d’acord és que vostè ha dit que està cansat de repetir, estan

cansats de repetir per activa i per passiva que estan a favor de

la unitat de la llengua. Estan cansats de repetir-ho per passiva,

perquè per activa ni parlar-ne, per activa ni parlar-ne. No fan ni

una sola passa en aquest sentit; al contrari, se n’inhibeixen

sobre raonaments juridicistes, que no jurídics, que en el fons el

que amaguen és un desenteniment total d’aquesta problemàtica.

Si és una mateixa llengua i vostès ho accepten i diuen que ho

defensen, defensin-ho de ver. Va dir el Sr. Matas en el debat de

política general, precisament, que ja resultava ociós i fins i tot

molest haver de proclamar que creim en la unitat de la llengua

catalana. Jo crec que molest els ho és, però ociós no és des del

moment que vostès no són capaços ni de votar una obvietat

científica que simplement es tradueix en una denominació

diferent d’una mateixa llengua.

 A mi m’agradaria que els fessin votar el mateix sobre això

que els he dit sobre el castellà i l’espanyol. Segur que no s’ho

pensarien tant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, just una qüestió d’ordre respecte a l’esmena

in voce que ha presentat el Partit Socialista. Com que nosaltres

no tenim constància d’aquesta reformulació, no saben realment

si s’ha donat aquesta reformulació, no podem estar d’acord en

acceptar aquesta esmena in voce del Partit Socialista i

demanaríem que es votés el text original.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Sí, el que sí hi ha és un encàrrec en el ministeri..., com?, no,

que hi ha un encàrrec del ministeri per fer la formulació

definitiva de la proposta. Hi ha una carta dirigida del ministre

Miguel Ángel Moratinos al Romano Prodi en la qual manifesta

la voluntat de fer aquesta proposta. Ara hi ha d’haver la

proposta concreta amb la qual s’està estudiant la fórmula més

adequada per salvar els obstacles que en aquests moments hi

ha. Per tant la proposta jo crec que és vàlida en tant que no hi

ha la formulació definitiva.

EL SR. PRESIDENT:

En vista que hi ha un grup que no hi està d’acord, passaríem

a la votació del text tal com ha vengut.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, li hauria de demanar dos minuts de suspensió.

EL SR. PRESIDENT:

Per quin motiu?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Perquè voldria parlar amb el grup proposant. De fet crec

que en tinc dret, no?, si hi ha una transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Però és que la transacció no s’accepta.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

La transacció en tot cas l’he d’acceptar jo, però hi ha un

grup que s’hi ha oposat. A mi m’agradaria poder parlar amb el

grup proposant i intentar cercar una fórmula diferent.

EL SR. PRESIDENT:

Però és que si el grup en aquest cas no l’accepta..., l’ha

d’acceptar tothom.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Molt bé, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem a votació la proposició...

(Remor de veus i pausa en l’enregistrament)

Passaríem a votació la proposició no de llei 5590/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

LA SRA. LLETRADA:

7 vots a favor i 10 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

5590/04.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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