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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,

i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Eduard

Riudavets.

I.3) Pregunta RGE núm. 1399/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a funcions i objectius de la

Fundació Consolat de Mar.

I.4) Pregunta RGE núm. 1400/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a projectes de la Fundació

Consolat de Mar.

I.5) Pregunta RGE núm. 1401/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a pressupost de la Fundació

Consolat de Mar.

I.6) Pregunta RGE núm. 1402/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a participació d'altres entitats

a la Fundació Consolat de Mar.

I.7) Pregunta RGE núm. 1403/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a acords signats a la cimera

entre el País Valencià i les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en les preguntes... Bé, abans els he de dir que han

estat retirades de l’ordre del dia cinc preguntes que havia

formulat el PSM, el Sr. Eduard Riudavets.

I.1) Pregunta RGE núm. 253/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a conveni entre la

COAPA i la Conselleria d'Educació.

I passaríem, doncs, a la pregunta RGE núm. 253/05,

d’Esquerra Unida, que no hi ha el representant. Per tant decau

la pregunta.

(Conversa inaudible)

Sra. Rosselló, li toca la pregunta a vostè.

Queda retirada?

I.2) Pregunta RGE núm. 1177/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a Pla

d'infraestructures educatives.

Passaríem, doncs, a la pregunta RGE núm. 1177/05, que fa

referència a Pla d’infraestructures educatives. Té la paraula la

Sra. Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo primero de todo quiero

agradecer al Sr. Conseller su asistencia y decirle que, bueno,

será sólo una pregunta la que responderá en esta comisión. Por

lo tanto gracias por su presencia en esta comisión.

Sr. Conseller, cuando se presentó el Plan de infraestructuras

educativas a través de la empresa IBISEC, cuando estuvimos

analizándolo en él echamos en falta una infraestructura que era

demandada sobre todo por los responsables de la Escuela

Oficial de Idiomas de Ibiza, ya que, bueno, usted debe conocer

la situación de esta escuela; en la actualidad se imparten las

clases en el instituto Blanca Dona, las clases solamente se

pueden impartir por la tarde puesto que por la mañana hay

clases del instituto propiamente dicho, las aulas no tienen la

insonorización adecuada para impartir clases de idiomas, no se

tienen ni siquiera almacenes suficientes para guardar el

material, los profesores tienen una sala muy pequeña donde se

reúnen, la biblioteca es compartida con la biblioteca del

instituto con lo cual no se puede disponer del material

suficiente, solamente hay un aula de audiovisuales, un aula que

queda pequeña, dada la demanda que tiene del alumnado de

esta escuela, y sinceramente, pues teniendo en cuenta que es un

plan muy ambicioso, sobre todo en el tiempo -va hasta el año

2011-, sinceramente nos preocupó el hecho de que no figurara

en ese plan, i no sabemos si fue realmente a conciencia o

porque no se tiene en cuenta la necesidad de crear una escuela

específica, un edificio específico, la escuela está. 
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Usted debe saber que hoy en día se imparten seis idiomas,

que hay un profesorado cualificado, que hay más de 1.400

alumnos que asisten, muchos de ellos incluso demandan poder

asistir a clases por la mañana y como no se pueden ofrecer pues

ya dejan de ir a las clases, y entonces toda esta serie de

situaciones, en las que si tenemos en cuenta que es necesaria

una formación en idiomas, que además es la formación oficial

la que se requiere tanto a nivel profesional en muchas de las

formaciones que se exigen, como también en unas islas donde

los idiomas son tan necesarios para poder trabajar sobre todo

de cara al turismo, pues entendemos que si queremos una

formación de calidad en cuanto a los estudios de idiomas pues

se hace necesaria también una infraestructura de calidad, y para

ello entendemos que sería necesario que hubiera un edificio

único y exclusivo que albergara esta escuela. 

No tiene por que ser un gran edificio, se puede hacer algo

más pequeño; no tiene por que ser justo en Ibiza ciudad, puede

ser en los alrededores; no tiene por que, digamos, reunir unas

condiciones espectaculares pero sí las básicas, como pueden ser

unas aulas acondicionadas, unas aulas de audiovisuales más

grandes, disponer de unos almacenes para guardar todo el

material audiovisual de televisiones, radiocasetes, etc., y tener

una biblioteca donde pudiera haber más material bibliográfico

y en donde, en definitiva, se pudiera ofrecer ya no hablo de la

enseñanza que estoy segura que los profesionales la dan de

calidad, pero sí por lo menos unas condiciones más óptimas

para el aprendizaje de estos idiomas.

Y la pregunta a la que hacíamos referencia era el motivo

por el cuál esta escuela no se incluye dentro del Plan de

infraestructuras educativas de la Conselleria de Educación. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contestarà l’Hble.

Conseller d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10

minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, bé, la pregunta és

quin és el motiu -després d’una llarga exposició- quin és el

motiu pel qual no està inclosa l’Escola d’Idiomes dins la

planificació que en aquests moments existeix. 

En primer lloc, perquè en el mapa escolar que el govern

anterior va definir no existia la definició d’una nova escola

d’idiomes. Convendria partir d’aquesta realitat perquè, clar,

naturalment les demandes a Eivissa i Formentera són moltes

perquè hi havia moltes mancances, que són més antigues que

l’anterior govern, naturalment, són històriques i a més tenen

molt a veure amb l’alAluvió de gent que ha anat a viure a

Eivissa i a Formentera, i naturalment hi havia una gran

demanda d’infraestructures, i naturalment ens hem concentrat

en crear infraestructures necessàries, moltes d’elles ja definides

en el mapa escolar que l’anterior govern va deixar preparat. Per

tant voldria deixar assentat, en primer lloc, que l’anterior mapa

escolar, o en el mapa escolar que diríem que està vigent en

aquest moment, no existeix aquesta infraestructura, com no

existeixen algunes altres que hem posat en marxa perquè creim

que es mereixen i són necessàries. Em referiré molt breument,

només les citaré, a la nova escola d’adults que, com vostè deu

saber, si se signa un conveni que està molt avançat anirà al que

és el colAlegi de Sa Bodega i per tant es millorarà la

infraestructura, es reformarà l’escola de Sa Bodega i es

millorarà la infraestructura per a educació d’adults; i el

Conservatori Professional de Música, que com vostè sap també,

segur, l’Ajuntament d’Eivissa ja ha atorgat llicència d’obres a

instàncies d’aquesta conselleria de forma pactada després de

moltes dificultats per la trobada de restes púniques al subsòl,

bé, tota una història molt complexa que vostè coneix molt bé i

que per tant no repetiré, però que sí que ha estat una decisió

d’aquest govern i que creim que durant aquesta legislatura

farem -estic segur- aquests dos nous recursos.

En el tema de l’Escola d’Idiomes jo coincidesc bastant amb

el diagnòstic que vostè fa. És vera que està en unes condicions

que no són les adequades, de prestat, amb uns horaris que són

incòmodes, amb les instalAlacions no adequades per a una

escola d’idiomes, i jo sempre he dit que el Pla

d’infraestructures és un pla flexible que naturalment s’ha d’anar

adequant a les vertaderes demandes i a les vertaderes

possibilitats. Jo no descart que pugui ser inclosa en un moment

determinat en aquest pla i, en fi, jo també interpret que dins la

pregunta hi ha una certa proposta perquè això sigui avaluat i

sigui estudiat. Jo em compromet a estudiar-ho; per descomptat

quasi diria amb tota seguretat que aquesta legislatura no serà

possible, perquè són tants els compromisos que hem contret, i

a Eivissa molt particularment ja n’hi explicat dos, que és difícil

una tercera obra d’aquestes característiques, però bé, per

ventura podríem estudiar la possibilitat d’incloure l’elaboració

d’un projecte o la captació d’un solar adequat per poder fer

aquesta obra en el futur i segur que en podríem parlar.

Nosaltres naturalment no tenim altra pretensió que millorar

les infraestructures educatives i formatives de les Illes Balears

i qualsevol proposta que vagi en aquest sentit tenim l’obligació

d’estudiar-la amb molt d’interès.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula la Sra. Diputada per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, Sr. Conseller,

queríamos conocer el motivo. Usted ha hecho referencia al

tema de que no estaba en el mapa anterior pero, bueno, también

usted ha hecho referencia a que hay otras infraestructuras que

no estaban y se han incluido en éste. 

A nosotros lo que nos preocupaba sobre todo era que,

siendo un plan a tan largo plazo, que no se hubiera incluido.

Nosotros entendemos que hay unas necesidades prioritarias,

sobre todo a nivel de infraestructuras de colegios, que es lo que

más deficiencia tiene ahora mismo la isla de Ibiza, y que

efectivamente hay que dar prioridad a estos temas, pero el

hecho de que no estuviera la escuela oficial era como, bueno,

no interesa, no interesa, o no importa, o da igual. Entonces le
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adelanto que nosotros lo que sí haremos es una proposición en

firme para que se incluya dentro de este plan de infraestructuras

la escuela; no pondremos una fecha determinada porque

entendemos que, bueno, esas prioridades se tienen que ir

cumpliendo, pero sí que es necesaria, y que ya que este plan se

ha hecho a tan largo plazo, pues debería haberse incluido,

porque lo mismo que hay infraestructuras que se van a empezar

a realizar en el 2008 y no corresponderán a esta legislatura,

pues lo mismo podría haber ocurrido con la Escuela Oficial de

Idiomas, que se podría haber incluido y haber puesto su inicio

de construcción en 2008 o 2009. 

Como le he dicho anteriormente no se trata de una gran

infraestructura, no tiene por que ser un gran edificio. Yo

incluso estoy convencida de que no tiene por que estar en el

municipio de Ibiza, puede estar en el municipio de Santa

Eulalia o de San Antonio, que están próximos al de Ibiza y en

donde seguramente alguno de los ayuntamientos podría ceder

un solar para que se pudiera realizar allí la escuela porque,

entre otras cosas, hay muchos alumnos y alumnas que no

provienen exclusivamente de Ibiza ciudad sino que vienen de

otros municipios.

Por lo tanto he de decirle que sí, que nosotros haremos una

proposición en firme para que se incluya y també he de decirle

que no vamos a poner una fecha porque entendemos que

existen otras prioridades y somos sensibles a esas prioridades,

y entendemos que primero se tienen que cumplir esos plazos

para luego iniciar nuevos proyectos, pero que sí se tenga en

cuenta que es necesaria esta escuela, es necesario, como he

dicho antes, poder ofrecer una enseñanza de calidad en tema de

idiomas porque cada vez es una demanda mayor. Estamos

hablando de 1.400 alumnos de una población relativamente no

muy grande; eso significa que existe una demanda que

seguramente aumentaría si se pudieran impartir horarios de

mañana también, y en dónde no solamente se recibe enseñanza

por cuestiones de idiomas, sino incluso por refuerzo, incluso

muchos alumnos y alumnas que, bueno, no pueden pagar una

academia privada y sin embargo el coste de la enseñanza oficial

de idiomas es mucho más económico y pueden recibir un

refuerzo que les es necesario.

Concluiré que haremos una propuesta en firme y que

esperamos que la sensibilidad tanto de su conselleria como del

Govern pueda incluir esta escuela dentro del plan de

infraestructuras. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té

la paraula el Sr. Conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Molt breument per dir que nosaltres

estam oberts a qualsevol proposta, encara que m’agradaria que

hi hagués una reflexió expressa respecte al fet que el pla que

vostès elaboraren quan governaven no incloïa aquest recurs. És

molt fàcil dir ara que és molt necessari, que hi ha gent que no

es pot pagar una acadèmia privada, quan totes aquestes coses

ja passaven els quatre anys anteriors que vostès governaren i no

ho varen incloure en el mapa. Només vull que això es consideri

i que això es digui, perquè si no pareix que el desinterès, com

vostè ha dit expressament -“no interesaba”-, el desinterès no és

explícit o exclusiu només d’aquest govern, sinó del govern

anterior, que va fer un mapa escolar i no va incloure aquest

recurs. És l’únic que vull dir.

Naturalment nosaltres estam disposats a estudiar qualsevol

proposta que vagi en el sentit de millorar els serveis educatius

de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I acabat el torn de les

preguntes passaríem al segon punt de l’ordre del dia. Volem

agrair la seva assistència.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1840/05, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al servei de

suport lingüístic.

Aquest segon punt consisteix en la Proposició no de llei

RGE núm. 1840/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a servei de suport lingüístic. Per tal de defensar-la intervé

l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi per un temps màxim

de 10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors

diputats, passo a explicar els arguments que sostenen aquesta

proposició no de llei relativa a servei de suport lingüístic. Vull

començar per dir-los que tinc tota la intenció de ser breu, ja que

les raons que fonamenten la proposta són tan paleses i tan

conegudes que no crec que faci falta insistir-hi massa. Per altra

banda confio que trobaré l’acord de tots vostès perquè aquesta

és una proposició senzilla que l’únic que pretén és ajudar-nos,

a totes i a tots, a gaudir millor dels nostres drets i complir

també amb més facilitat els nostres deures.

I de drets i deures està formada la justificació de la

proposició no de llei, ja que empraré arguments que tenen a

veure amb els drets de les persones no solament a expressar-se

en la pròpia llengua, sinó també a fer-ho de manera correcta i

a tenir el suport necessari perquè així sigui. Hi ha arguments

que tenen a veure amb els deures de les institucions públiques

a facilitar les eines perquè fem del català que parlem a les Illes

una llengua d’ús comú, normalitzada en diem.

Però abans de començar amb aquesta argumentació

permetin-me que faci un petit comentari. Com vostès bé saben

una de les característiques més infamants de la dictadura que va

patir el nostre poble va ser l’espoli en el més profund de la

nostra llengua; dic espoli profund per referir-me al fet que no

solament se’ns va privar d’expressar-nos en ella, sinó que se’ns

va arrabassar el dret d’aprendre-la. Com saben bé els que ja

tenen certa edat -i jo m’hi compto- ens varen doldre moltes

coses de la violentació cultural, i per tant lingüística, que vàrem

sofrir durant la dictadura. Moltes, la majoria, per sort ja estan

ben curades, però n’hi ha una que quasi 30 anys després de la

mort del dictador encara cou. Cou adonar-nos -a alguns- que

som menys destres en utilitzar el català que el castellà; si ens
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adonem d’aquesta manca de destresa i no volem utilitzar

malament la nostra llengua això ens converteix que, quan tenim

pressa i volem comunicar-nos ràpid, moltes vegades utilitzem

el castellà en lloc del català.

Naturalment corregir aquesta manca de destresa és sobretot

responsabilitat pròpia. Precisament el que es demana en aquesta

proposició no de llei és que, per complir aquesta

responsabilitat, les institucions d’autogovern posin a l’abast de

les persones que hi fem feina les eines necessàries. 

No vull acabar aquesta reflexió inicial sense fer esment a la

situació de desigualtat per al seu desenvolupament que pateix

la llengua catalana enfront de la castellana a la societat balear.

Vull dir que, donades les pressions derivades de l’ús majoritari

del castellà en els mitjans de comunicació i en la publicitat, per

citar solament dos àmbits molt importants, fa que encara sigui

necessari l’esforç que han de fer el Govern i les institucions que

tutela. 

He dit que els arguments que sostenen la proposta de

creació d’un servei de suport lingüístic a les institucions

d’autogovern són relatius als drets i als deure. Començaré

parlant dels drets de les persones; ho faré citant la Declaració

Universal de drets lingüístics promoguda per la UNESCO i

aprovada, a la qual va donar suport el Parlament de l’Estat

espanyol. A la seva introducció argumenta aquesta declaració

la necessitat de defensar la diversitat lingüística i cultural a fi

de superar les tendències homogeneïtzadores que en tot cas

empobreixen el conjunt de les cultures dels pobles. Donat que

en el nostre cas ja es donen i estan adequadament garantits tots

els drets bàsics que la mateixa declaració contempla en relació

a l’ús de la llengua, a mantenir i desenvolupar la cultura pròpia,

i a ser reconeguts com a membres d’una comunitat lingüística,

solament vull recordar que també aquesta declaració contempla

com a dret inalienable el de l’ensenyament de la pròpia llengua.

En relació a la nostra pròpia normativa, tant l’Estatut

d’Autonomia com la Llei de normalització lingüística no

solament reconeixen un ample ventall de drets sinó que, tal com

cal, defineixen també quines són les responsabilitats de les

institucions per assegurar que aquests drets s’acompleixin. Així

l’Estatut diu en el seu article tercer, paràgraf 3, que les

institucions de les Illes Balears prendran les mesures

necessàries per assegurar el coneixement dels dos idiomes. Per

la seva banda la Llei de normalització lingüística recorda en la

seva exposició de motius que la comunitat autònoma ha de dur

a terme les accions pertinents d’ordre institucional per tal que

el català, com a vehicle d’expressió -i ara em salto tota una

sèrie d’adjectius que hi ha- ocupi el lloc que li correspon en

qualitat de llengua pròpia de les Illes Balears; igualment

considera la llei que les institucions i els organismes públics

tenen una especial responsabilitat a promoure el seu ús i

assegurar-ne la correcta utilització per part de les persones que

els composen.

A la nostra comunitat autònoma hi ha un bon tros de camí

avançat en el procés de normalització lingüística, però encara

ens falta un altre bon tros per arribar a allò que la mateixa llei

diu d’aconseguir crear la consciència social sobre la

importància del coneixement i l’ús de la llengua catalana per

part de tots els ciutadans i les ciutadanes. Aquesta consciència

social sobre la importància del coneixement de la nostra

llengua ens ha de poder portar al fet que tots puguem

desenvolupar en la nostra llengua les activitats professionals i

laborals.

Per acabar aquesta part de la meva argumentació i sense

abandonar la Llei de normalització, només vull fer menció al

seu títol quart, que parla precisament de la funció

normalitzadora dels poders públics. El primer article d’aquest

títol diu: “Els poders públics de la comunitat autònoma

adoptaran les mesures pertinents i proveiran els mitjans

necessaris per al coneixement i l’ús de la llengua catalana en

tots els àmbits i activitats de la vida social”. Com vostès

recorden, sens dubte, aquesta proposició que els estic

presentant el que pretén és que el Parlament insti el Govern a

promoure en aquelles institucions d’autogovern que no en

disposin, d’un servei de suport lingüístic que compleixi dos

objectius: impulsi les estratègies adients per promoure l’ús

correcte de la llengua catalana en el si d’aquestes institucions,

i ofereixi recursos d’assessoria i formació a les persones que hi

fan feina per tal que puguin millorar el seu nivell de formació.

He volgut ser especialment acurada en la formulació de la

proposició no de llei perquè a les nostres institucions

d’autogovern -em referiré al Parlament i als consells- el camí

que s’ha fet ha estat molt divers. He fet una revisió un xic

acurada de la situació d’aquestes institucions i ens trobem que,

per exemple, el Consell de Mallorca té aprovat des del 1990 un

reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana dins el seu

àmbit de competència en el qual es contempla l’obligació

d’organitzar cursos, la creació en el si d’aquest consell de dues

comissions, una assessora del llenguatge administratiu i un

servei d’assessorament lingüístic. Igualment el Reglament del

Consell de Mallorca regula funcions de promoció de l’ús de la

llengua en la societat i del foment de la consciència lingüística

dels ciutadans. El Consell d’Eivissa i Formentera també

disposa, encarar que fa menys anys perquè és del 99, d’un

reglament de normalització lingüística que contempla

igualment que el de Mallorca funcions de promoció de l’ús i de

l’ensenyament de la llengua, l’obligació d’organitzar cursos i

la creació d’un servei d’assessorament lingüístic en el si del

consell. El Consell de Menorca té un ample pla insular de

normalització lingüística de Menorca -així es diu-, i pel que ara

ens interessa s’ha concretat aquest pla insular en un pla intern

de normalització lingüística del Consell de Menorca per al

2005 en el qual es contemplen tots els objectius que ja he

comentat dels reglament de Mallorca i Eivissa i moltes coses

més. 

Contràriament, el Parlament de les Illes Balears té

reconeguda solament la funció de transcriptor i disposa d’un

equip molt petit de persones que fan aquesta feina. Naturalment

aquest equip sempre s’ha posat a disposició del personal de la

cambra per assessorar en qüestions de llengua, però la seva

bona voluntat i dedicació de cap manera no pot suplir les

mancances que hi ha en aquest sentit en el si del Parlament. 

Aquest petit esbós, aquesta petita visió comparativa que els

acabo de presentar ens porta a proposar prioritzar l’actuació al

Parlament, ja que és sobre l’òrgan que el nostre Govern pot

actuar amb la màxima celeritat i eficàcia. A més s’ha de tenir

en compte que el Parlament de les Illes Balears, com a
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institució cabdal en la representació de la societat balear, ha de

tenir un paper especial en la promoció de la llengua i en totes

aquelles qüestions que refermin la identitat i la cultura pròpia

de les nostres illes. 

Perquè estem convençuts de la necessitat de la implicació

de totes les institucions en la defensa dels drets lingüístics de

les persones i perquè estem convençuts que el procés de

normalització que es porta a terme a la nostra comunitat

autònoma continua exigint que s’adoptin mesures per assegurar

el més ampli ús social de la llengua catalana, alhora que la seva

adient utilització, és que els proposam que el Govern promogui

la creació, a les institucions d’autogovern que no la tinguin

encara, d’una unitat de suport lingüístic que, a més de feines de

transcripció, desenvolupi tasques d’ensenyament de la llengua,

dinamització i promoció, per tant, i assessoria en qüestions

lingüístiques.

Naturalment no estam proposant que aquest projecte el

portin a terme les institucions totes soles; ben al contrari, el que

diem és que s’accepti la idea de creació del servei o de la unitat

i, a continuació, es facin els convenis necessaris amb la

Conselleria d’Educació i amb la Universitat de les Illes Balears,

els dos ens que més poden ajudar a complir el nostre objectiu.

Ambdues institucions ja vénen treballant plegades en aquest

tema i l’experiència de treball conjunt és -em consta-

enriquidora per a tothom. El que els proposa és senzill i a la

vegada agosarat: crec que les persones que tenim

responsabilitats de representació política hem de fer el paper de

capdavanters en el compromís d’assegurar el més ampli ús

social de la llengua catalana amb les varietats lingüístiques

pròpies de les nostres illes, i crec igualment que les nostres

institucions d’autogovern han de tenir com a objectiu el de

promoure el model de llengua que en elles s’utilitzi com a

model de referència prestigiós per als ciutadans i les ciutadanes

balears. Sens dubte donar suport a la creació de la unitat de

suport lingüístic que proposem serà un bon pas endavant per

aconseguir-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamenta

Mixt..., no hi ha representant. 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. Bé, he de dir per part del nostre grup

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

el Partit Socialista. Entenem que aquesta proposició no de llei

va en una línia molt clara que ja s’ha esmentat i s’ha

argumentat per part de la portaveu del Grup Parlamentari

Socialista, que ha presentat la proposició no de llei, però si més

no nosaltres voldríem fer un èmfasi en el fet que efectivament

totes les institucions, diríem, d’autogovern precisament han de

ser les que s’han de destacar per tenir aquests serveis de suport

lingüístic que vagi en la línia que es planteja a la proposició no

de llei i, per tant, que s’impulsi sobretot l’ús correcte de la

llengua catalana en aquestes institucions, així com permetre els

recursos d’assessoria i formació al personal d’aquestes

institucions.

Creim que la situació del català, de la nostra llengua, no és

una situació bona, tots ho sabem, tots en som conscients; per

tant requereix un esforç important per part de totes les

institucions; bàsicament han de ser les institucions que no

només han de practicar amb l’exemple sinó sobretot dur

endavant l’Estatut d’Autonomia, que al cap i a la fi són les que

ha d’assegurar que aquest Estatut d’Autonomia no només té un

sentit sinó que es compleix, i per tant creim que aquesta

proposició no de llei va en la línia del que ha de ser aquest

impuls, aquest millorar el coneixement de la nostra llengua i

per tant fer que les institucions de les Illes Balears realment

siguin no només un exemple clar per a tota la ciutadania, sinó

que realment també suposin un àmbit on la normalització

lingüística i on l’intent que la nostra llengua tengui el paper que

ha de tenir, un paper rellevant, un paper important, i sobretot no

deixar perdre aquesta riquesa lingüística de què disposam,

creim nosaltres que aquestes institucions han de ser, com dic,

l’exemple per als ciutadans i sobretot hi ha d’haver, per tant,

aquests serveis.

Per això i perquè creim que aquesta proposició no de llei va

en una línia molt clara i molt concreta i que realment suposa, i

nosaltres així ho entenem, que tots els grups parlamentaris han

de poder donar suport, ja que al cap i a la fi tots creim que

promoure l’ús correcte de la llengua catalana és un element

bàsic emparat per l’Estatut d’Autonomia però també emparat

per totes les declaracions que s’han fet pels distints governs

d’aquesta comunitat, i ja no entrarem en qüestions de conflicte

sinó sobretot amb una intenció positiva, del fet que el català

sigui no només més conegut sinó utilitzat de manera més

correcta, creim que aquesta proposició no de llei és una passa

endavant important i per tot això nosaltres l’hi donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble.

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. No els esgotaré, aquests 10 minuts.

És evidentment que si realment hi ha voluntat d’assolir una

completa normalització lingüística i de continuar el procés

iniciat ja fa anys per dur a terme tota una sèrie de mesures per

ampliar l’ús social de la llengua catalana i també per a un ús

correcte, donarem suport a aquesta proposició no de llei.

A l’anterior comissió hem parlat ja de l’ús correcte del

llenguatge des d’un altre punt de vista. Ara en parlam més des

del punt de vista gramatical. Ja hem dit abans que el llenguatge

és un codi arbitrari que les úniques limitacions que té són les

que la gramàtica imposa; per tant, si en principi les

administracions posen impediments perquè aquesta gramàtica

estigui a l’abast dels ciutadans i dels treballadors que en el seu
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moment no varen poder estudiar gramàtica catalana, nosaltres

hi donarem suport.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part ara del Grup

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

Gornés per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que quan vaig rebre la

proposició no de llei vaig quedar mitjanament confós, no

acabava d’entendre la relació que tenia l’exposició de motius

respecte a la proposta d’acord que venia reflectida en el mateix

document, i la veritat és que després de l’exposició que ha fet

la portaveu del Grup Socialista estic més confós, encara. No

acab d’entendre en quin món viu, no acab d’entendre a quina

comunitat autònoma viu la portaveu del Grup Socialista, perquè

ens ha fet un retrat que almanco jo no perceb en absolut.

Per tant posem el context a la idea que crec que vol voler

expressar la portaveu del Grup Parlamentari Socialista. D’acord

amb la Llei de normalització lingüística la comunitat autònoma

es compromet a regular l’ús de la llengua catalana com a

llengua pròpia de les Illes Balears, i en aquest sentit ha de

garantir els drets lingüístics i fer possible que tothom conegui

les dues llengües a fi de poder fer efectius aquests drets. Així

mateix la comunitat autònoma té com a objectius dur a terme

les accions pertinents d’ordre institucional per tal que el català,

com a vehicle d’expressió i com a principal símbol de la nostra

identitat com a poble, ocupi el lloc que li correspon en qualitat

de llengua pròpia de les Illes Balears. Per aquest motiu ha de

ser present en els diversos àmbits d’ús oficial de

l’Administració, i per aquest motiu la Conselleria d’Educació,

a través de la Direcció General de Política Lingüística, com es

pot observar molt bé i bastant detallat, per cert, a la memòria

dels pressupostos per a l’any 2005, se detallen una sèrie

d’accions que abasten tots aquests àmbits. L’objectiu principal

per tant, de la Direcció General de Política Lingüística és fer

avançar l’ús social del català en tots aquests àmbits.

Per tant, també en les diverses administracions i amb

aquesta finalitat alguns dels objectius de la Direcció General de

Política Lingüística que tenen més relació amb el contingut que

sembla voler dir la proposició no de llei del Grup Socialista

van, primer, en formar de manera contínua els assessors

lingüístics mitjançant cursos de formació especialitzada, cursos

als quals poden assistir-hi, com és normal i evident, tant els

assessors lingüístics de l’administració autonòmica com els de

les altres administracions. Només a títol d’exemple i sense ànim

de ser exhaustiu, els cursos de formació per a l’any 2004 varen

ser: qüestions de llengua, pràctiques de revisió de textos

tècnics, gestió de projectes de traducció i control de qualitat de

les traduccions, recursos documentals i sociolingüístics en línia,

novetats en legislació lingüística, internet per a serveis

lingüístics, eines per avaluar l’ús del català i una sèrie de

conferències d’entre les quals voldria destacar les novetats i

perspectives de l’enginyeria lingüística.

En un altre sentit i també en relació a allò que se’ns proposa

a la proposta d’acord, hem de dir que un dels objectius de la

Direcció General de Política Lingüística és el mantenir el Pla

de normalització lingüística dirigida cap a les administracions

locals. Dins aquest pla la Direcció General de Política

Lingüística subscriu convenis amb les diverses administracions

locals per tal d’impulsar l’ús de la llengua catalana en les seves

actuacions. Entre les quals voldria destacar també, sense ànim

de ser exhaustiu, els cursos de formació lingüística adreçats a

funcionaris i personal al servei dels ajuntaments i organismes

vinculats a aquests, adquisició de material didàctic per a

aquests cursos, dotació de les unitats d’assessorament

lingüístic, com també d’altres àrees administratives dels

ajuntaments i organismes vinculats a aquestes obres de

consulta, diccionaris, gramàtiques, manuals, tecnologia

específica, etcètera. I de programari en llengua catalana, o

dotació als ajuntaments en servei d’assessorament lingüístic i

que són múltiples i diversos.

Cada consell insular compta també amb el seu servei de

normalització lingüística, alguns funcionaran millor que altres,

segurament, alguns estaran més o manco ben dotats i tindran els

objectius més o manco planificats. Però nosaltres entenem que

els 3 consells insulars compleixen perfectament amb aquesta

funció, si és que la referència a institucions d’autogovern se

dirigeix específicament cap els consells insulars, perquè

institucions d’autogovern ho podríem interpretar també en

diferents sentits. I m’haurà de permetre un poc la broma, la

família se pot considerar també una institució d’autogovern o

no?

Per tant, Sra. Diputada, jo crec que en l’exposició que li he

fet ha quedat prou clar que el Govern de les Illes Balears està

articulant una sèrie de mesures prou correctes i que poden

abastar perfectament tots els principis que ha exposat la

diputada. Només li recomanaria que fes un exercici

d’actualització respecte la situació real de la llengua catalana

a les nostres illes i de les accions que la Direcció General de

Política Lingüística està desenvolupant, que per cert en fa

moltes, per tal de què el català sigui una llengua d’ús normal

sense més estridències. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies. Primer per agrair als grups parlamentaris

d’Esquerra Unida i el PSM el suport a la nostra proposició. I en

segon lloc per contestar el Sr. Gornés perquè realment no ens

hem acabat d’entendre de cap manera. Els arguments que vostè

ha utilitzat i el que jo he dit coincideixen exactament, tot el que

vostè ha dit ho he dit jo també. I m’he referit, en aquesta

espècia de visió que he fet, precisament a dir que la institució

d’autogovern..., si vostè llegeix l’Estatut d’Autonomia, lletrada

vostè ens ho sabrà assegurar..., jo ja sé que ha estat una broma,

però l’Estatut defineix perfectament quines són les institucions

d’autogovern i per això m’ho he llegit amb tota cura. 
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El que li vull dir és que el nostre Parlament no està dotat de

cap d’aquestes coses que vostè ha dit que tenen els consells, els

ajuntaments i que la Conselleria d’Educació, per descomptat

que jo he proposat que sigui a través de la Conselleria

d’Educació que es faci, i he dit que tal vegada s’hauria de

prioritzar i estic molt disposta, ja que m’ho permet el

Reglament, una esmena en el sentit de dir que aquesta proposta

s’apliqui exclusivament al Parlament, ja que és la nostra

institució d’autogovern que no té aquestes dotacions, si vostès

estiguessin disposats a donar-nos suport jo estaria encantada,

només que aquest suport, si ens ho donen, a partir del

Parlament. Efectivament, com molt bé diu vostè, els

ajuntaments en tenen moltes d’aquestes coses, els consells tal

com he dit de forma exhaustiva també les tenen i el Parlament

no. Només tenim una cap de secció de transcripcions, que no

té cap altra funció que la mera transcripció, perquè jo sí m’he

preocupat de mirar-ho i de parlar amb ells.

Volia dir això senzillament i torn a fer la proposta, si el

Grup Parlamentari Popular volgués reconsiderar la seva postura

i pensar en fer una esmena que només s’apliqui al Parlament de

les Illes Balears que no compta amb aquest suport, jo estaria

disposada a acceptar-la.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, entenc que vostè demana modificar la seva

proposta? Queda modificada?

Doncs passaríem a votació de la proposta modificada, tal

com ha dit en aquest cas la Sra. Diputada.

Passam a votació la proposició no de llei 1840/05. Volen

els senyors diputats un...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sr. President, puc llegir com quedaria la redacció?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí millor.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Dotar al Parlament de les Illes Balears d’un servei de suport

lingüístic que compleixi almenys amb dos objectius i queda

igual tal qual..., les institucions d’autogovern que no disposin

d’ells, que en el fons només és el nostre Parlament. 

Així quedaria formulada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

(Remor de veus)

Si els sembla faríem un recés d’un minut per intentar entre

els portaveus que la proposta quedi clara.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies.

Passaríem a la votació de la proposició no de llei tal com va

pujar aquí a comissió, la Proposició no de llei 1840/05.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 7 i vots en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

1840/05.

I 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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