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EL SR. PRESIDENT: Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui
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i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

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

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí President, Xisco Molina sustituye a Joan Font.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Sí Sr. President, Diego Guasch substitueix Simó Gornés.

LA SRA. COSTA I SERRA:

I Pilar Costa substitueix Patricia Abascal.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6783/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a jubilació anticipada.

EL SR. PRESIDENT:

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

la proposició no de llei RGE núm. 6783/04 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a jubilació

anticipada. Per tal de defensar-la intervé l’Hble. Sr. Riudavets

i té la paraula per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El motiu

d’aquesta proposició no de llei és bastant senzill, el que es

pretén és fer sentir la veu d’aquest Parlament, el Parlament de

les Illes Balears, en una temàtica que avui per avui és motiu

d’una certa preocupació per als ensenyants de les nostres illes

i en general per a tots els de l’Estat espanyol. Per poder

esbrinar l’abast d’aquesta proposició cal fer si més no un breu

repàs dels antecedents i de la situació actual.

El mes d’octubre de 1990 se va aprovar la Llei Orgànica

General del Sistema Educatiu, la coneguda LOGSE, que

establia a la seva disposició transitòria novena que els

funcionaris dels cossos docents, deia textualment: “podrán

optar a un régimen de jubilación voluntaria durante el periodo

comprendido entre los años 1991 y 1996, ambos inclusive,

siempre que reúnan todos y cada uno de los requisitos

siguientes...”, i aquí establia tres requisits bàsics, estar en actiu,

haver complit 60 anys i tenir acreditats 15 de serveis efectius a

l’Estat. La motivació d’aquesta possibilitat de jubilació

anticipada per a tots aquells ensenyants que així ho creien

convenient, naturalment, i consideressin que havien d’avançar

la seva jubilació, per motius personals, de salut, etcètera. Però

com he llegit, inicialment la vigència d’aquesta possibilitat de

jubilació anticipada era només de 5 anys. Va ser l’anomenada

jubilació LOGSE que acaba inicialment el 1996.

Però bé, si aquesta era la previsió inicial, després la

vigència de l’esmentada disposició transitòria ha estat

prorrogada diverses. Així la Llei orgànica 9/1995, de 20 de

novembre, de participació, avaluació i govern dels centres

docents, va allargar el termini, deia, a tot el temps fixat per a

l’aplicació de la LOGSE. El temps que la Llei 66/1997, de 30

de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre

social va ser establert el temps d’aplicació de la LOGSE en 12

anys. És a dir, que aquesta primera pròrroga finalitzava l’any

2002. Però l’article 52 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre,

també deia a la llei d’acompanyament, llei de mesures fiscals,

administratives i d’ordre social, va allargar el termini per 4

anys més. En definitiva, actualment la possibilitat de jubilació

anticipada dels docents finalitza el setembre de l’any que ve,

sent enguany el darrer any per solAlicitar-la en principi.

Per altra part la LOCE, la Llei Orgànica de Qualitat de

l’Educació, aprovada el desembre del 2002, no va derogar, és

cert, l’aplicació de la mesura encara vigent, però tampoc va

introduir en el seu articulat cap referència a la jubilació

anticipada dels ensenyants. Així mateix, els pressuposts

generals de l’Estat del 2005 no preveuen, no han pogut

preveure una pròrroga, entre altres motius perquè no hi ha

hagut llei d’acompanyament. Idò en aquests moments ens

trobam que si no se legisla al respecte, aquesta mesura que hi

havia de què els ensenyants poguessin acollir-se a la jubilació

anticipada, açò acabaria l’any que ve amb la conseqüent

preocupació per a tots aquells ensenyants que en feien comptes

acollir-se i no saben si ho podran fer.

Per altra part en aquest moment tots coneixem que s’està

redactant per part del Govern de l’Estat una nova llei, o una

nova normativa que modifiqui la llei actual. En definitiva, una

legislació que afectarà el sistema educatiu i de fet, en el

document titulat: una educación de todos y entre todos, allà on

fixen els criteris de debat en principi de la nova legislació,

s’explica en el darrer paràgraf del capítol 11 el següent: “por

último debe seguir manteniéndose la posibilidad de que los

profesores, a partir de unos determinados años prestados de

servicio y una determinada edad, puedan disfrutar de

oportunidades de jubilación anticipada”. 

Aprofitant llavors aquest moment en què el Govern de

l’Estat recapta l’opinió de la ciutadania per elaborar la nova

legislació educativa, la que he llegit abans. És un document allà

on se pretén que els ciutadans i les institucions diguin la seva

damunt tots i cada un dels temes de l’educació i en concret

esmenta la possibilitat de mantenir aquesta jubilació anticipada,

nosaltres com a grup parlamentari, consideram convenient que

el Parlament de les Illes Balears es pronunciï també al respecte

i ho faci en el sentit de demanar que aquesta nova legislació

que es fa a nivell estatal estableixi un sistema estable, no

subjecte a la incertesa constant de les pròrrogues, que abans he

esmentat, que possibiliti d’una vegada per totes la jubilació

anticipada (...) per als funcionaris docents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Mixt..., no hi ha ningú. Per part del Grup Parlamentari 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:
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Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres de manera molt breu

dir que estam d’acord en la proposició no de llei, per tant,

votarem a favor. Crec que efectivament s’ha generat en aquest

moment..., en aquest moment hi ha un buit respecte una qüestió

important per al colAlectiu de professors que poden estar

precisament pendents d’aquest tema i creim que seria bo que hi

hagués unanimitat, ja que en l’elaboració de la nova llei ja se

contemplava aquesta qüestió com un element important de cara

a què és una bona eina per a aquelles persones que ja duen

molts d’anys treballant i poden donar peu a l’entrada

precisament de professorat amb més ganes, més jove i creim

que és una bona iniciativa. Per tant, només dir que li donarem

suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Andreu Bosch

per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Estant en

el Govern de l’Estat el Partit Socialista, es va aprovar la Llei

1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema

Educatiu, la LOGSE. Efectivament a la disposició transitòria

novena, s’establia la possibilitat de jubilació anticipada dels

funcionaris docents que haguessin complert els 60 anys i en

duguessin 15 de serveis efectius a l’Estat. En aquesta disposició

es deia que podrien acollir-s’hi els funcionaris inclosos en

l’àmbit d’aplicació del règim de les classes passives de l’Estat

que formessin part del cos de mestres, els cos de professors

d’ensenyament de Secundària, de música i arts escèniques,

mestres de taller, d’arts plàstiques i disseny i el cos de

professors d’escoles oficials d’idiomes. També, amb caràcter

excepcional, s’hi podien acollir funcionaris que exercien la

funció inspectora. També s’especificava que s’havia de fer el

càlcul de la quantia de la pensió de jubilació i establia una

gratificació extraordinària per als funcionaris que es jubilessin

voluntàriament i que tenguessin acreditat un mínim de 28 anys

de serveis efectius.

Sens dubte el reconeixement del dret a poder deixar

l’exercici actiu de la docència en una professió com aquesta

d’educador, de relació directe amb els infants i adolescents, en

una tasca que requereix unes condicions plenes d’activitat física

i intelAlectual, amb una disposició d’ànim ferm i optimista, ha

de ser possible que aquell ensenyant que considera que ha

complert el seu cicle i ha retut els seus serveis a l’Estat, pugui

retirar-se dignament i deixar pas a noves generacions de

mestres i professors. També avui es fa més necessària que mai

la jubilació anticipada, des del moment en què s’ha estès

l’ensenyament obligatori fins als 16 anys i allà on el tracte amb

adolescents requereix de totes les energies i el saber fer dels

professionals de l’ensenyança. I que precisa també d’una nova

formació psicopedagògica, de la que sens dubte s’hauran de

dotar les noves fornades d’ensenyants. La LOCE va ser

indiferent a aquesta demanda i a aquesta necessitat, no la va

recollir en el seu articulat. Simplement la va ignorar.

En el nou ordenament educatiu s’haurà de contemplar la

regulació de la jubilació anticipada, com altres aspectes que

atenyen directament al professorat. I en aquest sentit donarem

suport a la proposició no de llei del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista. De fet en el document per al debat que va

presentar el Govern socialista per a la reforma de la Llei una

educación de calidad para todos y entre todos, ja citada abans

pel diputat Sr. Riudavets, ja dedica un capítol als ensenyats

titulat: calidad y valoración de la profesión docente. Una de les

propostes diu textualment: “el Ministerio de Educación y

Ciencia negociará con el profesorado en las comunidades

autónomas un estatuto de la función pública docente que

regule el conjunto de los derechos y deberes de los profesores,

defina los perfiles profesionales adecuados para el servicio

público educativo y establezca los compromisos que se

contraen y las condiciones en las que se desempeña la

profesión”. 

En aquest estatut de la funció pública docent i pel que fa a

la jubilació, es podrien contemplar aspectes com la pròrroga

indefinida de les jubilacions que contemplava la LOCE, la

jubilació anticipada voluntària quan la suma dels anys de servei

més l’edat arribin a la xifra de 85. L’establiment d’un sistema

de jubilació a temps parcial similar al règim general de la

Seguretat Social. Actualització de les quanties de les

gratificacions de les jubilacions de la LOCE i jubilació forçosa

als 65 anys. Fons de pensions per tal de què no hi hagi

disminució retributiva en jubilar-se, etcètera. Naturalment i

com diu la proposta, aquest estatut haurà de ser objecte de

negociació amb les comunitats autònomes, ja que aquestes

tenen transferides les competències en educació. 

Per acabar dir que en relació a la jubilació anticipada, hem

tengut coneixement de què el Consell de Govern de les Illes

Balears, en sessió celebrada el passat 14 de gener, va adoptar

l’acord de mantenir un anterior acord del pacte de progrés, pel

qual s’augmentava l’import del complement autonòmic

addicional de les gratificacions extraordinàries, establertes per

la LOGSE per als funcionaris docents no universitaris, que

optin a la jubilació voluntària anticipada. Celebrar per una

banda que es mantengui aquesta gratificació al professorat i el

reconeixement implícit a aquesta actuació del pacte de progrés

i de la LOGSE. I lamentar a la vegada que no s’hagi

incrementat, d’acord amb l’augment del cost de la vida, per als

anys 2005 i 2006. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Anna López

per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Estam davant d’una proposició no de llei presentada pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i que no faré patir al Sr.

Riudavets, la votarem a favor. Però abans també m’agradaria

remarcar el que s’ha dit aquí i també fer notar que el Grup

Popular vol ser coherent, m’explicaré. Com molt bé han

exposat el Sr. Riudavets i el Sr. Bosch, la Llei 1/1990, de 3

d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, LOGSE,
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establia a la seva disposició transitòria novena la possibilitat de

què els funcionaris dels cossos docents d’acollir-se a la

jubilació anticipada. Inicialment, l’esmentada disposició

transitòria, fixava la vigència per només un període de 5 anys,

per tant, fins el 1996. Així i tot, aquest període fou

repetidament prorrogat, la darrera vegada el desembre del

2002, per la Llei 24/2001, de mesures fiscals, administratives

i d’ordre social i que estableix o establia una nova pròrroga per

a un període de 4 anys, a partir del 4 d’octubre del 2002.

Aquesta pròrroga no ha finalitzat, seria fins el 2006. Crec que

estava previst la solució, sempre he pesant que era per una

qüestió d’equilibris financers del propi Ministeri d’Economia

i Hisenda espanyol, sinó no haguessin fet pròrrogues.

Aquesta situació de provisionalitat realment s’ha discutit

diferents vegades a reunions de la mesa sectorial de personal

d’educació a Madrid. També consider que el Parlament de les

Illes Balears no pot aliè, com diu vostè Sr. Riudavets, a una

reivindicació de la comunitat educativa d’aquestes

característiques. Me cregui que també érem, som i serem

sensibles receptius a qualsevol reivindicació, però abans s’ha

de veure que sigui factible, o possible de fer.

Per tant, tot i estant d’acord amb el fons de la proposició no

de llei, pens que el fòrum adequat per elevar la proposta al

Govern central és a la comissió de personal de la mesa sectorial

d’educació de Madrid. Allà s’ha discutit en diferents vegades,

hauria de ser allà on s’instés. En definitiva demanaríem si

accepta una esmena in voce que el Parlament de les Illes

Balears insta la comissió de personal de la mesa sectorial

d’educació a Madrid i incloure dins la futura llei (...) amb allò

que diu el Sr. Riudavets.

Si la volguessin acceptar no barata per res la proposició no

de llei. Me sembla que així aniria com a més directament..., és

allà on s’ha discutit, encara que sigui una cosa senzilla,

realment també ens preocupa i voldríem que anés cap endavant.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, primer agrair el suport als 3 grups. Crec que és necessari

demostrar que el Parlament de les Illes Balears és sensible a

aquesta problemàtica, que afecta als ensenyants de les illes i de

tot l’Estat.

Quant a l’esmena in voce que m’ha fet la Sra. López Oleo,

jo la voldria acceptar, però crec que si l’acceptés cauríem en

una confusió, el Parlament de les Illes Balears no pot instar una

mesa negociadora perquè és una mesa negociadora, el

Parlament de les Illes Balears ha d’instar el Govern de l’Estat,

que és el que fa la legislació, o que porta la legislació al

Govern. Crec que encara que sigui a la mesa negociadora allà

on s’arribarà a un acord, no me sembla que sigui correcte, ni

tan sols parlamentàriament, que el Parlament insti una mesa

negociadora.

Per tant, jo mantindria, crec que és el més correcte, redactat

l’existent.

EL SR. PRESIDENT:

Podríem passar doncs a votació.

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada per unanimitat la

Proposició no de llei 6783/04.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8506/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a IB 3/UIB.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia i que consisteix

en la proposició no de llei RGE núm. 8506/04, relativa a IB3

i UIB, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Per defensar-la intervé l’Hble. Diputat Sr.

Riudavets per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Admetem que en aquesta proposició

no de llei no hi haurà la mateixa unanimitat, però farem el

possible. Senyores i senyors diputats, el passat mes de

novembre apareixien en els mitjans de comunicació la notícia

que s’havia encarregat al COFUC, Consorci per al Foment de

la Llengua Catalana i la projecció exterior de la cultura, en la

seva denominació actual, s’havia encarregat l’elaboració d’un

manual d’ús oral del català de les illes que havia de marcar les

pautes a seguir en les emissions de ràdio i televisió

autonòmiques, IB3 en definitiva.

Aquesta informació era confirmada pel mateix conseller

d’Educació, que en resposta en sessió parlamentària afirmava:

“una de les primeres actuacions previstes en el marc del

conveni entre el COFUC i IB3 és l’elaboració d’una manual de

llengua, adreçat als professionals de l’ens públic de

radiotelevisió. La intenció d’aquest treball és oferir unes pautes

d’ús i un model de llengua als professionals dels mitjans de

comunicació audiovisuals d’àmbit balear”.

Bé, llavors la motivació d’aquest encàrrec..., però vegem

acte seguit quines són les funcions que té encarregades el

COFUC, a tenor de l’acord de Govern de dia 23 de desembre

de 2004, pel qual el Govern actual va aprovar els nous estatuts

dels consorci. Aquest acord de Govern diu textualment: “Els

consorcis creen l’objectiu d’exercir les funcions següents: a) La

formació lingüística no reglada de al ciutadania de les Illes

Balears, en aquest àmbit ha de fomentar l’organització de

cursos, seminaris, conferències, centres d’autoaprenentatge i

tota classes de tècniques i estratègies formatives. b) El foment

dels usos socials de la llengua catalana, com ara el doblatge de

pelAlícules, l’emissió radiofònica i televisiva, i la presència del

català en la premsa, en el món judicial i empresarial i en tots els

àmbits de la vida diària. c) La investigació en el camp

sociolingüístic i de manera especial sobre l’ús de la llengua

catalana a les Illes Balears. d) La publicació de materials divers
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relacionats amb la finalitat del consorci. e) La projecció

exterior de la cultura de les Illes Balears, programació de gires,

circuits i altres iniciatives, per fer present la producció cultural

illenca fora de les Balears. f) La programació de diverses

activitats relatives a l’intercanvi, les relacions entre Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i

l’exterior, d’acord amb els consells insulars. g) La realització

d’activitats que se dediquin amb la finalitat del consorci.”

És a dir, ni un sol dels objectius que aquest mateix Govern

fixà per al COFUC empara que sigui l’organisme encarregat de

redactar el manual d’ús de la llengua a IB3, perquè fins i tot

quan el punt b parla del foment dels usos socials de la llengua

catalana, com ara el doblatge de pelAlícules i l’emissió

radiofònica, parla de fomentar que hi hagi doblatge de

pelAlícules, parla de fomentar que hi hagi emissió radiofònica

i no parla de donar consultes, ni d’informar o donar opinió

acadèmica damunt un ús de la llengua. És a dir, no hi ha ni un

dels objectius que aquest mateix Govern ha fixat que empari

aquest encàrrec que ha fet IB3 al COFUC. I és que no és funció

del COFUC l’assessorament lingüístic, no és competència del

COFUC, per molts convenis que signi no és la competència del

COFUC usurpar les funcions que el nostre Estatut d’Autonomia

atorga a un altre entitat. Llegiré després la norma màxima de la

nostra comunitat, l’Estatut d’Autonomia i que en la seva

disposició addicional segona és taxatiu: “la institució oficial

consultiva per a tot quan es refereixi a la llengua catalana serà

la Universitat de les Illes Balears”. 

És a dir, que qualsevol consulta sobre el llenguatge que

s’havia d’utilitzar a IB3 s’havia d’haver fet, en compliment de

l’Estatut, a la Universitat de les Illes Balears. És un extrem que

per cert no tan sols figura a l’Estatut, sinó que es reafirma

també a la disposició addicional tercera de la Llei de

normalització lingüística amb un redactat gairebé idèntic. I és

que no hem d’oblidar que IB3 és un ens autònoma, però

depenent del Govern de les Illes Balears i que el Govern està,

com tothom, obligat a complir el nostre Estatut i les lleis

promulgades pel Parlament de les Illes Balears. De tot això

certament en podem fer una valoració política i en el Parlament

de les Illes Balears crec que les valoracions polítiques són força

adients i ens podem demanar el per què d’aquest menyspreu del

Govern de les Illes Balears envers la Universitat. Des del nostre

punt de vista la qualitat acadèmica de la Universitat és la millor

garantia de què l’ús de la llengua catalana sigui el correcte a

IB3. 

Deia el Sr. Conseller també a la seva resposta parlamentària

que abans he esmentat “és per això que es donarà preferència

a les formes pròpies de les nostres illes, tan pel que fa al lèxic

com la morfologia i la fonètica, sempre però dins els límits

marcats per la normativa i per les propostes de l’Institut

d’Estudis Catalans”. Idò per açò mateix que deia el conseller,

ningú més preparat, ningú amb més solvència, ningú amb més

categoria acadèmica que la Universitat de les Illes Balears.

Podem estar ben segurs que per establir l’ús de la llengua

catalana a la Televisió de les Illes Balears, salvaguardant les

modalitats illenques, dins les normes de l’Institut d’Estudis

Catalans, la millor instància i la instància que marca l’Estatut

és la Universitat de les Illes Balears.

Ara bé, si el que es pretén és fragmentar la unitat de la

llengua, si el que es pretén és emprar castellanismes i formes

lingüístiques popular, però incorrectes, incorrectes fins i tot

dins les pròpies modalitats illenques, si el que pretenem és

caure en una llengua desnormativitzada per açò naturalment no

es pot comptar amb la Universitat. Idò açò precisament és el

que ens fa por, açò és el que sospitam que hi ha darrera aquesta

vulneració de l’Estatut, des d’aquesta vulneració de la Llei de

normalització lingüística, sospitam que hi ha un intent de

castellanització i de fragmentació de la llengua catalana i

d’incorporació de modismes incorrectes. I per poder-ho fer que

millor que un escolanet obedient, que millor que un consorci

governamental que no posarà cap entrebanc a aquesta política

lingüística que per a nosaltres és nefasta.

IB3, ho hem denunciat per activa i per passiva neix amb un

pecat original, la manca d’independència, posada en marxa en

el seu moment per una llei d’acompanyament, ni negociada ni

consensuada, amb responsables polítics partidistes al seu

capdavant i neix amb aquesta manca d’independència. I per

aquest encàrrec al COFUC sobre les qüestions lingüístiques

també se vulnera la garantia d’independència que suposava la

Universitat de les Illes Balears. El que nosaltres sospitam és

que açò no es vol de cap de les maneres, que el Partit Popular,

el Govern de les Illes Balears no accepta de cap de les maneres

uns posicionaments independents i apartidistes sobre l’ús de la

llengua.

Per açò i ja sense més explicacions, hem presentat aquesta

proposició no de llei. El nostre grup demana la retirada de

l’encàrrec al COFUC i demana que, en compliment de l’Estatut

d’Autonomia i la Llei de normalització lingüística, s’encarregui

el manual d’ús de la llengua catalana d’IB3 i la ràdio que se

creï a la Universitat de les Illes Balears, que crec que seria el

més correcte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 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. En primer lloc dir que nosaltres

donarem suport a la proposició no de llei que ha presentat el

PSM-Entesa Nacionalista. Consideram que dins els criteris que

haurien de dur endavant en un tema tan important com aquest,

un llibre d’estil de cara a què tot el que és la nova televisió i la

nova ràdio de les Illes Balears contempli d’una manera clara,

dins la normativa vigent un bon aprenentatge i un bon ús de la

nostra llengua. Entenem que fonamentalment qui ho ha de fer

és la millor i més preparada institució, la Universitat de les Illes

Balears. I no només perquè així ho diu l’Estatut i no cal fer-hi

referència, ja s’ha esmentat de manera clara, també perquè és

la institució que està més preparada i que a més ho pot fer amb

uns criteris de màxim rigor i nosaltres creim que és el moment

de què la Universitat la que agafi o dugui endavant aquest llibre

d’estil.
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Per altra banda també esmentar que el fet de què el COFUC

(Consorci per al Foment i Ús de la Llengua Catalana) vulgui

substituir aquesta tasca, nosaltres ja ho vàrem dir, no és en

aquest moment, sempre hem considerat que el COFUC no

podia substituir la Universitat, ni tampoc aquestes qüestions tan

concretes que bàsicament són el bon ús d’una llengua com la

nostra, idò no ho ha de fer aquest consorci, sinó que ho ha de

fer la Universitat. No ho ha de fer aquest consorci entre altres

coses perquè està baix l’organigrama del Govern i per tant, se

pot veure d’alguna forma dins allò que és la línia que el Govern

vol respecte un tema, la llengua, i que en repetides ocasions el

conseller i el President Matas han dit que la llengua no ha de

ser un conflicte sinó que el que s’ha de fer és fer-ho de la millor

manera possible, amb el màxim rigor possible perquè tots els

ciutadans de les Illes Balears puguin conèixer bé la nostra

llengua i la puguin utilitzar bé.

Per tant, amb aquest criteri de què la llengua no ha de ser un

conflicte, en aquest cas un tema tan important com és un llibre

d’estil de la nova televisió i la nova ràdio, creim que qui ho ha

de fer és la institució que està més lliure de crear qualsevol

conflicte respecte a això, perquè ho fa amb criteris científics i

tècnics. Per tant, donam total suport a aquesta proposició no de

llei perquè creim que és la línia correcte de com s’han de fer les

coses per evitar això que tantes vegades i de tantes repetides

maneres ens ha manifestat el conseller d’Educació i Cultura i

el President Matas.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar

Costa per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

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

principi dir que el nostre vot serà afirmatiu, com no pot ser

d’altra manera, en aquesta proposició no de llei del Grup

Parlamentari del PSM i creim que, com s’ha dit aquí abans, IB3

ha nascut amb molt mal peu i en una de les coses en què ha

nascut amb molt mal peu ha estat que no té clar quin és el

model lingüístic que ha de guiar quina ha de ser clarament la

llengua vehicular que s’ha d’utilitzar a la nostra televisió

autonòmica. No concebem una televisió autonòmica que la

llengua vehicular, la llengua pròpia no sigui la de la comunitat

autònoma, en aquest cas la catalana. 

Se’ns pot dir que el Govern en cap cas posa en dubte que la

llengua vehicular sigui el català, però ens preocupa

profundament que s’hagin ja fet manifestacions públiques, hi

hagi una intenció política de què fins i tot que tot allò que no se

pugi doblar, en el cas de les pelAlícules, al català propi de les

illes, s’opti per una altra llengua, en aquest cas la castellana

abans d’emprar la llengua catalana, bé la parlada al Principat o

al País Valencià. I aquesta decisió política fa que vegem amb

preocupació una altra decisió com la que ha portat aquesta

proposició no de llei a aquesta comissió de què l’elaboració del

llibre d’estil, o manual d’ús de la llengua catalana no s’hagi

encarregat a la institució, en aquest cas a la instància que en té

plenament la competència com és la UIB. No me repetiré amb

els arguments que aquí ja s’han dit i tampoc aprofundiré de per

què no ha de ser el COFUC la institució que ha d’elaborar

aquest manual, sinó que crec que el debat és per què sí ha de

ser la UIB. No reiteraré com dic els arguments de convicció, de

justícia i perquè és la Universitat de les nostres illes, no hi ha

més. Però és que damunt de tot això s’hi afegeix un argument

simplement de legalitat, ho diu el nostre Estatut d’Autonomia

i ho diu la Llei de normalització lingüística.

Per tant, creim que seria una mostra de bona voluntat, per

dir-ho d’alguna manera, d’aquest Govern de les illes, rectificar

aquest encàrrec i aquest conveni que s’ha firmat amb el

COFUC encarregant aquest manual d’ús i rectificar aquesta

posició i encarregar, per altra banda, a la UIB, a la universitat,

la realització d’aquest manual perquè si no interpretarem

clarament que és un rebuig, un menyspreu cap a la nostra

universitat, cap a una institució absolutament independent i que

no hi ha altra institució millor que pugui donar els criteris en

l’ús de la nostra llengua, amb les nostres modalitats, i que si

realment el Govern de les Illes vol aplicar o vol portar endavant

aquest consens, que tant fa una crida al consens en el tema de

la televisió autonòmica, però que a dia d’avui encara no hem

vist ni una sola mostra per arribar a aquest consens en cap de

les decisions polítiques que s’estan prenent, amb una televisió

que neix absolutament partidista, advocaríem perquè aquesta

primera passa sigui perquè la llengua sigui un element

integrador d’aquesta societat.

Ha arribat l’hora que deixem de fer partidisme i una lluita

sense sentit de la nostra llengua, que tenim altres comunitats

que són exemple de com la llengua ha de ser un element, com

deia, integrador de la nostra societat i que, sense voler resultar

gaire dramàtica, que estam davant d’una oportunitat històrica

amb aquesta creació de la televisió autonòmica perquè realment

la llengua, en aquest cas la nostra llengua, la llengua catalana,

ajudi, i a més sigui un element educatiu per a tantes persones

que, a pesar que no és la seva llengua vehicular, com deia, sigui

un element educatiu a l’hora que vegin la nostra televisió

autonòmica. 

Per tant esperem, a pesar que el proposant d’aquesta

proposició no de llei era pessimista amb la unanimitat a l’hora

de votar la proposta, crec que seria una passa molt positiva que

tots els grups donassin suport a aquesta proposició no de llei,

i que es donàs no només el vot de confiança a la UIB sinó que

se li donàs allò que correspon que, com diu l’Estatut

d’Autonomia i la mateixa llei de normalització lingüística, és

la nostra institució consultiva a tots els efectes de la nostra

llengua. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Diego

Guasch per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup

Popular volem anunciar el nostre vot en contra de la proposició

no de llei presentada pel PSM, i volíem breument fixar el debat
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recordant el marc legal i normatiu relacionat amb la proposició

no de llei, i citar un parell d’articles que ja ha citat el diputat Sr.

Riudavets.

En concret la disposició addicional segona del nostre

Estatut d’Autonomia de les Illes Balears diu: “La institució

oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua

catalana serà la Universitat de les Illes Balears”. Però també

volíem fer referència al diccionari de la llengua catalana de

l’Institut d’Estudis Catalans, on diu el següent a la definició de

consultiu, consultiva: “Que aconsella, dóna el seu parer, però

no decideix”. També volíem comentar molt breument que a

l’article 3 dels estatuts del COFUC una de les finalitats és el

foment dels usos socials de la llengua catalana, com és el

doblatge, l’emissió radiofònica, la presència del català a la

premsa, en el món judicial i empresarial, i en tots els àmbits de

la vida diària. Com bé ha dit el diputat Riudavets, en el marc

d’aquest article tercer es va signar un conveni de colAlaboració

entre l’IB3 i el COFUC amb l’objecte de dur a terme

l’elaboració d’un manual de llengua adreçat als professional

d’IB3. Efectivament, el manual de llengua o el llibre d’estil

d’IB3 ha de donar preferència a les formes pròpies de les

nostres illes, tant en el lèxic com en morfologia i fonètica, però

-també com ha dit el Sr. Riudavets- sempre dins els límits

marcats per la normativa i per les propostes de l’Institut

d’Estudis Catalans i de la Universitat de les Illes Balears. Un

llibre d’estil per a un mitjà de comunicació és un manual que ha

d’oferir informació als professionals i ha d’ajudar els redactors

de textos a fixar un model de llengua amb un nivell de

correcció, adequació als registres i homogeneïtat impecables.

Però arribam al punt clau d’aquesta proposició no de llei.

Baix el nostre punt de vista no es pot confondre un manual

d’estil per a una televisió amb una gramàtica catalana. No és el

mateix. Volem dir que el COFUC no elabora cap gramàtica,

perquè ja ho varen fer ilAlustres personatges, personalitats i

mestres com Pompeu Fabra, Francesc de Borja Moll, Joan Solà

i el mateix Institut d’Estudis Catalans. Tenim un marc de

normativa, un marc de referència exquisidament normativitzat

i no cal inventar res nou. Aquest manual s’està elaborant per un

equip de professionals de la llengua que s’han basat en criteris

purament científics i que han partit de les obres de referència

bàsiques en matèria de llengua catalana. 

Dit això també volíem assenyalar que existeixen precedents

a altres comunitats autònomes, on s’ha encarregat un manual

d’estil per un mitjà audiovisual a un equip professional que no

pertany a l’àmbit universitari. Per exemple, tenim el llibre

l’estil de la televisió autonòmica de Catalunya, el llibre d’estil

de la TV3. Des del Grup Popular estam convençuts que no es

trobarà en cap dels apartats del manual ni un sol criteri

lingüístic que no sigui recollit per les normes genèriques d’ús

del català.

Volem reiterar la utilitat d’un llibre d’estil. Un llibre d’estil

serveix per oferir als professionals una eina ràpida i eficaç

perquè es puguin resoldre els dubtes que es presenten cada dia

en els protocols de redacció i locució de textos; que puguin

resoldre els dubtes lingüístics més freqüents, sintàctics i

morfològics; que es puguin identificar estrangerismes

rebutjables; i perquè els professionals puguin tenir directrius

per a la traducció de nombres i la utilització d’abreviatures,

neologismes, etc.

Volem afegir que la Universitat de les Illes Balears serà

consultada quan sigui necessari. Es dóna la circumstància que

mentre s’està redactant el manual no ha calgut fer-ho, perquè la

normativa catalana ja està fixada, com hem dit abans, i les

persones que han elaborat el manual no han fet una altra cosa

que recollir i sistematitzar aquesta normativa. 

Com a conclusió volem dir que el COFUC està molt

preparat per treballar en qüestions relacionades amb la llengua

catalana. A més la Universitat de les Illes Balears és membre

del consell d’administració del COFUC, juntament amb altres

institucions. Això coincideix amb la voluntat del Govern balear

perquè la nova televisió i la configuració de tots els seus

elements sigui el més obertes i properes al ciutadà. La UIB és

la institució oficial consultiva per tot el que es refereix a la

llengua catalana, però consultiva. El treball encarregat al

COFUC és una feina executiva: es tracta de fer una compilació,

una estructuració documental, un resum, una síntesi, un manual,

però no una gramàtica i no una interpretació de les normes del

català. Les (...) més freqüents en l’elaboració d’un manual

d’estil són l’estructuració del contingut, de manera que sigui

comprensible per al seu destinatari. 

El Govern balear respecta i valora enormement la feina de

la UIB, però el Govern disposa de mecanisme i organismes

propis per fer aquest tipus de feines més relacionades amb

facilitar la consulta de la normativa lingüística i que no tenen

cap relació amb debats gramaticals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

contradiccions el proposant? Té un màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Primer vull agrair el suport del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds i del Grup

Parlamentari Socialista, i, Sra. Costa, ja ho ha vist, que no hi ha

hagut acord; l’optimisme en el que coneixem en qüestions

lingüístiques del Partit Popular era més aviat una ilAlusió.

A veure, jo en aquest sentit crec que hauríem de ser molt

planers i intentar fer una reflexió des del més senzill. Què deu

veure, què ha fet dubtar el Partit Popular per encarregar un

manual de l’ús oral de la llengua catalana des d’un punt de vista

que hi ha hagut manca d’independència, vulnerant l’Estatut i

vulnerant la llei aprovada per majoria absoluta per aquest

parlament, la Llei de normalització lingüística? A mi els

arguments que m’ha donat el Sr. Guasch m’han sonat a excuses

de mal pagador, com deim a Menorca. Miri, Sr. Guasch,

consultiu no és el que m’ha dit vostè; les eliminacions

reductores del diccionari no em valen. Per favor, no em digui

que redactar un manual d’ús és una funció executiva, fins aquí

podríem arribar. És a dir, llavors a la UIB què se li ha de

consultar?, com s’escriu una paraula?, una espècie de

diccionari ambulant amb 600 professors? No, no és això. Quan

un ens del Govern ha d’aplicar qualque cosa de la llengua

catalana, qualque cosa que necessita un assessorament, la
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Universitat de les Illes Balears, per llei i per la màxima

normativa de les Illes Balears, l’Estatut, és la Universitat de les

Illes Balears. La Universitat de les Illes Balears no és només

per fer gramàtica, és també per donar assessorament lingüístic

al Govern. 

Açò és el que significa consultiu, i vostè ho ha volgut

obviar. Ha anat dient tot el temps “com ha dit el Sr. Riudavets”,

però el que diu el Sr. Riudavets, citant els mateixos articles que

ha citat vostè, és totalment diferent. No em digui aquí que un

els objectius del COFUC, quan diu que és el foment dels usos

socials de la llengua, és redactar manuals d’estil. No senyor,

això és fomentar que hi hagi ràdios en català, que hi hagi

televisions en català; açò és una feina del COFUC, no redactar

manuals d’estil.

En definitiva, jo crec que ens estan intentant embullar i no

anam al bessó de l’assumpte. El bessó de l’assumpte és que

vostès no volen que la Universitat de les Illes Balears redacti

aquest manual d’estil. I per què no ho volen?, perquè no se’n

fien; i per què no se’n fien?, perquè vostès tenen una direcció

quant a la llengua que no és la de la Universitat de les Illes

Balears, perquè la Universitat de les Illes Balears sí de ver

respecta la nostra llengua i, clar, què passaria?, que tindrien un

manual que no els agradaria. Però pensin una cosa, Sr. Guasch,

en democràcia la llei s’ha de complir agradin o no agradin els

resultats, i vostès estan vulnerant la llei, i això és el més greu.

Miri, la Sra. Costa ens ha parlat de les cridades al consens

de la Sra. Vicepresidenta, constants. Nosaltres no els estam

demanant que apliquin el model lingüístic del PSM, els estam

demanant que apliquin el model lingüístic que els doni la

Universitat de les Illes Balears, el màxim òrgan acadèmic i

científic de les nostres illes, i no volen, i això és el perillós, el

greu i el que ens fa sospitar, jo quasi puc dir que assegurar, que

vostès no compliran la normativa de la llengua catalana, i això

és el greu, i això és el que ens preocupa, i això és el que ens ha

duit a fer aquesta proposició no de llei. Sí, no, ja ho poden

disfressar amb mil circumloquis; si vostès tenguessin veritable

convicció en complir les normes de l’Institut d’Estudis Catalans

-com va dir, per cert, el conseller- ho encarregarien a la

Universitat de les Illes Balears, com manen l’Estatut i la Llei de

normalització lingüística. Tota la resta són romanços.

Però vostè ha dit: “els assegur que el manual que surti del

COFUC complirà escrupolosament les normes de l’Institut

d’Estudis Catalans”. No ho ha dit vostè, Sr. Guasch? Li agaf la

paraula; com no sigui així en tornarem a parlar. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Una vegada esgotat el debat

passaríem a votació.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

8506/04. 

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

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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