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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió plenària

d’avui. El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat

de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 361/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a substitucions a les baixes del

professorat.

La primera pregunta RGE núm. 361/04, relativa a

substitucions en les baixes del professorat que formula l’Hble.

Diputat Sr. Eduard Riudavets i Florit del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies Sr. President. Sr. Conseller, quins criteris aplica la

Conselleria d’Educació i Cultura en aquests moments per

substituir les baixes que es produeixen en el professorat?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

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

Diputat, els criteris que la Conselleria d’Educació i Cultura

aplica per substituir les baixes del professorat són els recollits

a l’apartat 9.6 de l’acord del Consell de Govern de les Illes

Balears de 17 de maig del 2002, pel qual s’aprova l’acord

adoptat a la mesa sectorial d’educació entre l’administració de

les Illes Balears i els sindicats STEI, FE-CCOO i FETE-UGT,

per a la millora de l’ensenyament públic no universitari i de les

condicions de treball del personal docent de 30 d’abril del

2002.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Conseller, a part de la sopa

de sigles que ens ha llegit, la realitat és que en aquests moments

s’està avisant als centres educatius que les substitucions menors

de 15 dies no seran substituïdes. És a dir, que baixes per

matrimoni, permís per matrimoni, baixes per malaltia curta no

són en aquest moment substituïdes. Això és allò que estan

rebent els centres i supòs que vostè ho sap, sinó ja seria més

greu.

Açò suposa una greu disfunció per al funcionament dels

centres educatius perquè aquestes baixes més curtes, inferiors

a 15 dies, han de ser assumides per la resta de personal, suposa

que molts de programes educatius queden intermitents, com
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poden ser sortides escolars, com pot ser l’atenció a la diversitat,

com poden ser desdoblament de grups. Tot això dificulta

l’ensenyament i els nostres centres educatius prou problemes

tenen i creim que s’hauria de fer un esforç molt més gros per

substituir, quan abans, a partir de 4 dies que és la mitjana que

hi havia amb l’anterior administració del professorat que està

de baixa, de no ser així estam en un camí perillós de degradació

de l’ensenyament públic que creim que hauria de ser un

objectiu d’aquest Govern. Per tant, li demanam que posi remei

a la realitat, tal vegada els acords siguin una cosa, però la

realitat en aquests moments en els centres és aquesta, només

basta que vostè hi faci una passada i se’n donarà compte

perfectament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, allò que li he llegit és

l’acord existent en aquest moment i signat per l’anterior Govern

i materialment diu: “substitucions, es cobriran amb personal

substitut les baixes per llicència de malaltia, com també les

altres llicències o permisos d’una setmana de durada o més,

corresponents a professorat que imparteixi les etapes

d’Educació Infantil, Primària i Educació Secundària

Obligatòria. En el nivell de batxillerat, Formació Professional

i Ensenyament de Règim Especial es cobriran les baixes de 14

o més dies”.

Bé, naturalment la mitjana de la conselleria abans i ara és

minimitzar sempre aquests terminis, com és natural i dur-los a

la mínima expressió. Jo no tenc aquesta informació que vostè

explica que habitualment s’estan incomplint els pactes i els

acords que estan en vigor, que són els que jo li he llegit, no uns

altres. Evidentment els esforços que s’han de fer i feim és que

es cobreixin el més aviat possible totes les baixes. Si vostè

alguna qüestió concreta ens ho faci arribar perquè nosaltres allò

que pretenem, com és natural, és complir les lleis i complir els

conveni i intentar amb bon criteri, com vostè ha dit abans, que

es minimitzi fins i tot allò que la norma diu. És a dir, que

evidentment si podem cobrir amb menys dies millor, perquè

naturalment es prestaria millor atenció si fos així, però a allò

que estam obligats naturalment és a allò que està conveniat i no

a una altra cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 371/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació del professorat interí.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 371/04, relativa a

situació del professorat interí que formula l’Hble. Diputada Sra.

Aina Calvo i Sastre del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista

ens agradaria conèixer quines actuacions té previstes la

Conselleria d’Educació i Cultura respecte del professorat interí,

ara que finalitza l’acord d’estabilitat subscrit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament en

aquests moments ha acabat el pacte d’interins i estam negociant

un nou pacte d’interins. Convé dir en aquest moment i ja que

ho demanen vostès, que ens hem trobat davant la situació, en

aquesta qüestió, pitjor de tot Espanya. És a dir, l’educació a les

Illes Balears suporta el més alt índex d’interinitat de tot l’Estat,

en concret un 30% en aquests moments. És a dir, un 30% dels

docents de les Illes Balears són interins. 

Naturalment aquest és un percentatge molt elevat i jo crec

que el pacte que estam intentant en aquests moments li puc dir

que hi ha reunions molt intenses amb els sindicats, molt

especialment amb el sindicat majoritari, van dirigides

naturalment a garantir una certa estabilitat, un pacte

d’estabilitat, però també a potenciar una disminució d’aquest

percentatge. Nosaltres pensam que seria òptim poder

aconseguir baixar entre un 15 i un 20% i que en acabar la

legislatura tenguéssim entre un 15 i un 20% d’interins, seria

una quantitat que ens situaria, naturalment no seríem els que en

tenen menys, però ens situaria dins la mitjana del rànquing i no

ser la comunitat amb més interins que som en aquests moments

i que és una situació naturalment no desitjable perquè l’objectiu

és que les places, a ser possible, encara que en el món de

l’educació sempre hi haurà un percentatge d’interins, que el

màxim possible estiguin ocupades per titulars, com és lògic.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, m’hagués agradat

poder escoltar una concreció de dades sobre el tractament

d’aquesta borsa d’interins, donat que recentment, concretament

el passat diumenge, vàrem poder veure una sèrie de dades de

previsió de la mateixa conselleria publicades en un diari local.

M’agradaria confirmar i veure si aquesta s’entén com el

compromís públic d’aquesta conselleria. Em tranquilAlitzaria

veure que el procés d’estabilització d’aquests professionals es

va consolidant, tenim coneixement d’aquest informe del

Defensor del Poble, en el qual vostè fa referència i que destaca

la necessitat de què es vegi reduït el nombre d’interins fins al

8 o 10% aproximadament. Però en el mateix informe es fa

referència a una situació que estam tots cansats, però que hem

de seguir reiterant que caracteritza la nostra comunitat i és

l’increment demogràfic i que fa necessari tenir una dotació
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importantíssima de professorat per poder atendre les nostres

necessitats educatives. 

I em permetrà que deixi constància de dues preocupacions

més. Ens demanam com es pot veure afectada la seva previsió

per aquest progressiu creixement demogràfic, com també ens

preocupen les possibles conseqüències de la nova ordenació

normativa que està preveient la pròpia conselleria. Per últim,

m’agradaria sentir algun comentari sobre els criteris

d’assignació d’aquestes places seguint amb els principis

d’igualtat, mèrit i de capacitat que han de regir l’oferta

d’ocupació pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, planteja moltes coses

que jo segurament no podré respondre amb l’escàs temps que

tenc assignat. Desgraciadament no podrem arribar a un 8 o a un

10% i que seria el desitjable i és així perquè partim d’una

realitat que és la del 30% d’interins en aquest moment. I

processos que jo en algun moment he comentat de consolidació

de llocs de treball que s’han plantejat a altres institucions

públiques, com en el món de la sanitat, són de difícil viabilitat

i plantegen molts de problemes de seguretat jurídica. 

I em cregui, tal vegada no tendríem la complicitat

necessària, sobretot del sindicat majoritari, per arribar a una

baixada tan alta d’interins. A més, l’objectiu per part del

sindicat majoritari de què existeixin diverses llistes distintes

d’interins dificulta molt... 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 372/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a l'equip ciclista Illes Balears.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 372/04, relativa a

equip ciclista Illes Balears que formula l’Hble. Diputat Sr.

Antonio Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té

la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. De todos es sabido que durante el

debate presupuestario estuve preguntando conselleria tras

conselleria para tratar de encontrar dónde estaba el dinero

destinado al equipo ciclista Mariano Rajoy-Banesto. Después

de muchos desvelos no lo conseguí, al final se me dijo que

estaba en ese fondo de contingencia, que es esa casquería que

se extirpará pronto tras la pertinente operación quirúrgica al

presupuesto recién aprobado.

Ahora me interesaría saber pues, ya sabiendo dónde está ese

dinero, me interesaría saber cuánto es. Claro, la pregunta

sabiendo como se contesta por parte del Govern balear tiene

que ser un poco compleja. ¿Qué cantidad económica, me

refiero en dinero o en cualquier otra especie compensable que

pueda ser compensable de forma económica como se dice en la

pregunta, tiene previsto dedicar el Gobierno de las Islas

Baleares con destino a este equipo ciclista durante el ejercicio

2004, 2005, 2006 y 2007, que es esta legislatura, bien sea

mediante los presupuestos de la comunidad autónoma, o bien

pidiéndolos a otras personas físicas o jurídicas, porque nos dijo

una vez la consellera que nos llevaríamos muchas sorpresas

acerca de dónde saldría este dinero en el sentido de que habría

gente que colaboraría también en este equipo ciclista a

instancias de la solicitud del Gobierno? 

En fin, confiamos en que ahora podamos averiguar ya cuál

es esa cantidad económica.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Ángel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el Govern balear no

coneix, ni patrocina l’equip Mariano Rajoy-Banesto.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No sé si habría que darle otro turno,

o esperar a que la colaboración con los Estados Unidos para

llegar a Marte sea positiva y poder bajar al conseller de allí...

(Remor de veus)

En cualquier caso, la pregunta era...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... muy exacta. Le preguntaba cuánto dinero y la pregunta

está aquí bien puesta el equipo ciclista Illes Balears, está bien

puesto aquí, le he explicitado además el interés del candidato

a la presidencia del Gobierno, nos lo ocultan. ¿Qué es que no

lo tienen claro, o que sigue el sistema de otros consellers de

reservarse para la última con la complacencia, espero que esta

vez no, del Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:
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Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Ángel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Ángel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

En el moment del debat pressupostari ja vàrem explicar que

en aquell moment no figurava el conveni, per tant, no estava

dins els pressuposts. El conveni es va signar a finals de

novembre i els pressuposts varen entrar en aquesta cambra a

finals d’octubre. En concret l’aportació màxima que farà el

Govern serà de 5 milions l’any 2004, 6 milions l’any 2005 i 7

milions l’any 2006. La pregunta que ha formulat per escrit de

l’any 2007, l’aportació seria zero perquè no hi ha conveni en

aquest sentit.

Dir que aquest cost pot minvar amb aportacions d’altres

patrocinadors privats, com podria ser alguns que ha mencionat.

És a dir, que s’estan negociant i es podria veure minvat en uns

3 milions d’euros.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 374/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconversió de la platja de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 374/04, relativa a

reconversió de la platja de Palma que formula l’Hble. Celestí

Alomar i Mateu del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

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

Sr. Diputat, la pregunta també és molt concreta i molt senzilla.

És a dir, s’ha estat fent pública unes inversions a la platja de

Palma per reconvertir-la i per millorar aquest destí turístic, fa

uns anys es va signar un pla d’excelAlència, entenem que

aquesta reconversió, aquestes inversions són una més del pla

d’excelAlència i com que ja es va presentar als mateixos

empresaris de la platja de Palma un informe concret i un estudi

concret, ens agradaria saber quina és la quantia i la procedència

dels recursos que té previst el Govern invertir a l’anunciada

reconversió de la platja de Palma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Efectivament, compta el Govern de les Illes Balears amb un

projecte de reconversió integral de la platja de Palma, que és un

projecte que engloba una multitud d’actuacions que de cara al

futur pensam que s’han de fer per aconseguir l’objectiu que

volem i que és de millorar de manera integral l’oferta turística

d’aquesta zona.

Els continguts dels projectes fa que en aquests moments

sigui molt difícil quantificar la magnitud quantitativa que vostè

em demana, tengui en compte que hi ha moltes qüestions que

no només són equipaments o qüestions relacionades amb temes

perfectament quantificables, sinó també temes de reconversió

territorial i urbanística a què hauran d’estar sotmesos a un futur

pla de reforma interior de la zona i no ens permet en aquest

moment fer una quantificació total d’aquestes actuacions.

En referència a la procedència, és evident que hi haurà

actuacions de caire públic que hauran de ser assumides per

l’Estat, pel Govern de les Illes Balears i pels ajuntaments

implicats en aquesta actuació. I també hi haurà moltíssima

d’inversió privada dins el conjunt de l’operació de reforma

integral de la platja de Palma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President. És a dir, una vegada més ens trobam

davant un anunci de la Conselleria de Turisme de grans

paraules i en canvi poques coses concretes. En aquest moments

ens diu que no sap exactament quin serà el valor d’aquestes

inversions, en canvi ja hem omplert moltes pàgines de diari. Jo

només li diria que crec que això té un perill, és a dir, està bé

que vostè ho anunciï, però també té un perill que sigui que

desanimi a la gent. Són molts els anuncis que vostès han fet,

targeta verda, fons, fundació, etcètera i encara no n’han

concretada cap ni una. Començaria a ser hora que se’n

concretàs alguna.

En segon lloc, jo també li agrairia que ens mantengués

informats a mesura que vagi avançant aquest projecte, perquè

si efectivament hi ha d’haver inversió privada i hi ha d’haver

moltes obres en aquella zona, seria interessant que ho

controléssim de prop, no fos cosa que estiguéssim creant un

procés d’especulació immobiliària enlloc d’una reconversió de

la platja de Palma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. No Sr. Alomar, jo crec que en

aquests moments el Govern no està venent anuncis, sinó que
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està venent realitats. En aquest moment ja estam a punt de

signar un conveni de colAlaboració amb l’administració de

l’Estat per poder posar i tirar endavant aquest ambiciós

projecte. Jo l’única cosa que li he dit en aquests moments i crec

que li he respost allò que puc respondre avui és d’on vendrà la

procedència d’aquests recursos, ja dic, hauran de ser públics i

privats. Hi haurà moltíssima inversió privada dins aquest

projecte i avui en dia ja s’està canalitzant i ja està en marxa i

una altra, haurem de ser capaços d’estimular i d’incentivar des

de les administracions públiques.

Quant a la quantia, no és que jo no li vulgui donar una

quantia sinó que hem d’estar pendents de què les persones que

ens puguin fer l’estudi de reconversió integral d’aquesta platja,

d’aquesta zona turística, ens puguin indicar quines seran les

despeses i les quanties necessàries per fer front a aquestes

inversions. Jo crec que en aquest moment el més important és

que hem despertat i hem encetat una ilAlusió, que aquesta

ilAlusió no només l’hem encetada i l’hem despertada per al

colAlectiu empresarial i dels veïnats d’aquella zona, sinó que

també hem aconseguit una cosa molt important i és que

l’administració de l’Estat hagi triat aquesta zona i una

d’aquestes illes per poder fer un projecte pioner i únic en

aquests moments a nivell de l’Estat. 

Per tant, benvinguda sigui aquesta ilAlusió i aquesta

esperança que s’està aixecant.

I.5) Pregunta RGE núm. 375/04, de l'Hble. Diputat  Sr.

Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a convocatòria del pla de formació i inserció

professional (FIP) per al 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 375/04, relativa

a convocatòria del pla de formació i inserció professional (FIP)

per al 2004 que formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Tadeo i

Florit del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.

Diputat.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Popular fa aquesta pregunta dirigida al conseller de Treball i

Formació, en relació a quina és la planificació que té la seva

conselleria en relació a la convocatòria de pla FIP per a l’any

2004.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, des de la conselleria dins

de les diferents accions formatives que està realitzant per donar

qualificació als treballadors desocupats, una de les accions més

importants és la del pla FIP, amb un pressupost de més de 9

milions d’euros i des d’aquesta actuació de la conselleria hem

comprovat que s’estaven fent les convocatòries ordinàries

d’una manera..., a finals de desembre, però amb dificultats per

fer allò que eren les convocatòries extraordinàries. 

A la vista d’aquesta situació, des de la conselleria tenim

previst fer la convocatòria extraordinària l’any 2004 abans

d’aquest estiu perquè d’aquesta manera els centres que fan la

formació del personal desocupat puguin fer una programació

adequada, que pugui sortir amb temps i d’aquesta manera tan

els centres que són formatius com els treballadors desocupats

s’hi puguin apuntar i puguin tenir una major qualificació i es

puguin incorporar en el mercat de treball.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir Sr. Diputat? 

I.6) Pregunta RGE núm. 376/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a restitució de l'abocador de "sa Penya de

s'Indio" a Es Mercadal.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 376/04, relativa a

restitució de l’abocador de la Penya de “sa penya de s’Indio”

a Es Mercadal que formula l’Hble. Diputada Sr. Assumpte

Vinent i Barceló del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sabem que el conseller de Medi

Ambient dia 11 de desembre va visitar l’abocador de “sa penya

de s’Indio” d’Es Mercadal a l’illa de Menorca perquè semblava

que a l’ajuntament li interessava una actuació imminent per

restituir-lo.

Per tant, la nostra pregunta és la següent: quines previsions

té la Conselleria de Medi Ambient en relació a la restitució

d’aquest abocador de “sa penya de s’Indio” a Es Mercadal?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputada, miri des de l’any 2002,

mes de juny, la Conselleria de Medi Ambient fa voltes al

voltant de l’abocador de “sa penya de s’Indio”. Vàrem anar dia

11 de desembre, com vostè molt bé ha dit, a l’abocador i vàrem

poder parlar amb el batle i altres regidors per poder començar

a través de l’empresa TRACSA a fer el projecte d’execució de

restauració. El retard que duim en aquests moments, a dia 3 de

febrer de l’any 2004, es degut a què encara no s’ha aturat

d’abocar en aquest abocador l’Ajuntament d’Es Mercadal. Fins

que l’Ajuntament d’Es Mercadal no deixi d’abocar-hi no
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podrem fer el projecte d’execució i els doblers hi són, però no

podem començar fins que l’ajuntament no deixi d’abocar-hi.

Esperem que no només es parli de què tothom vol recuperar

“sa penya de s’Indio”, sinó que també es deixi d’abocar per

poder començar a fer el projecte d’execució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir la Sra. Diputada?

I.7) Pregunta RGE núm. 377/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a programa FIOP per a la

integració de discapacitats a la funció pública.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 377/04, relativa a

programa FIOP per a la integració de discapacitats en la funció

pública que formula l’Hble. Diputada Sra. Carme Feliu i

Álvarez de Sotomayor del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

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

Conseller, nosaltres des del Grup Popular voldríem conèixer

quina és l’actitud d’aquest Govern en relació al programa FIOP

per a la integració dels discapacitats a la funció pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

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

Diputada, la Conselleria de Interior del Govern de las Illes

Balears com a responsable de la política d'ocupació pública du

a terme, juntament amb la Conselleria de Treball, un programa

d’integració de discapacitats en el treball i que s’anomena

FIOP. 

L’objectiu d’aquest programa és en primer lloc fomentar la

inserció en l’ocupació de persones amb discapacitats,

proporcionar la formació necessària per a aquest accés, garantir

el suport necessari en el procés d’adaptació i en darrer lloc,

afavorir el manteniment i la promoció dels llocs de feina. Des

de l’any 98 quan es va iniciar el programa, 378 persones de les

3 illes han passat pels cursos del FIOP, d’aquestes persones un

52% han trobat una feina.

D’altra banda, amb la creació de l’Escola Balear de Funció

Pública, suposarà comptar amb millors i més mitjans per a la

formació de les persones amb discapacitats i també incorporar

més administracions a aquesta feina que donar-los un (...). Fins

ara, a més de l’administració de la comunitat autònoma, hi ha

els consells insulars, la Universitat de les Illes Balears,

l’Autoritat Portuària i els ajuntaments de Palma, Eivissa,

Formentera, Maó, Ciutadella, Sant Antoni, Sant Josep,

Santanyí, Sa Pobla, Campos, Santa Margalida i Sóller.

Precisament ahir, dia 2 de febrer, es varen signar una sèrie

d’acords i convenis amb els municipis d’Alcúdia, Calvià,

Capdepera, Inca, Son Servera i Andratx i es té previst en els

propers dies signar-los amb l’Institut de Serveis Socials del

Consell de Mallorca i els municipis de Pollença, Manacor,

Santa Eulàlia i Sant Lluís. D’aquesta colAlaboració, n’estam

segurs, aconseguirem posar a disposició de cadascun el

programa FIOP, (...) en els municipis i dur a terme les

pràctiques el més proper possible del seu domicili. 

Tot això no farà més que redundar les mesures formatives,

juntament amb altres que la Conselleria d’Interior posarà en

marxa en breu i que possibilitaran, sense cap dubte, que la

integració de les persones amb discapacitats sigui una realitat

a totes les (...) públiques de la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo li vull donar

l’enhorabona perquè només amb polítiques reals i efectives,

com aquesta que vostè mateix ens acaba d’explicar ara, es

podrà aconseguir la plena integració dels discapacitats en

aquesta societat. No com ha passat fins ara, ens hem omplert

molt la boca amb moltes campanyes de publicitat, però la

veritat és que polítiques eficaces cap ni una.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir Sr. Conseller?

I.8) Pregunta RGE núm. 378/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a llistes d'espera de cirurgia als hospitals de les

Illes Balears.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 378/04, relativa a

llistes d’espera de cirurgia als hospitals de les Illes Balears que

formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar i Cardell del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Consellera, com ha evolucionat

en els últims mesos la situació de les llistes d’espera per a

cirurgia als hospitals de les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera Aina Castillo.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. He de dir

que les llistes d’espera a la nostra comunitat per a qualsevol

prestació sanitària és, ha estat i serà sempre una prioritat per a

aquest Govern perquè és la millor mesura de la qualitat i de la

humanització sanitària que nosaltres volem dur endavant des

d’aquesta conselleria.

Dir que les dades globals de les llistes d’espera quirúrgiques

a la nostra comunitat, comparant els darrers mesos a partir de

finals d’agost fins el darrer dia de desembre del 2003, si en el

mes d’agost hi havia 12.355 persones, en el desembre vàrem

aconseguir reduir aquesta llista fins a 11.353. Ara bé, jo crec

que el més important són precisament les dades que tenim de

llistes d’espera quirúrgica de més de 6 mesos, tot i garantint

que cap ciutadà haurà d’esperar més de 6 mesos com a temps

màxim per esperar una intervenció quirúrgica que hagi de

menester. En aquest sentit li he de dir que de 827 persones que

ens vàrem trobar en aquesta llista d’espera quirúrgica de més

de 6 mesos, a 31 de desembre del 2003 només hi restaven 18

persones, 18 persones que a més eren d’una única patologia i

era l’obesitat mòrbida i que fins i tot altres comunitats

autònomes no la tenen integrada dins les llistes d’espera perquè

són patologies que requereixen unes intervencions molt

llargues.

Dir que això evidentment no és un miracle, tot i que estam

ben orgullosos d’haver aconseguit aquesta fita, sinó que ha

estat possible gràcies a l’esforç extraordinari que han fet tots

els professionals de la nostra sanitat pública. I també gràcies a

una mesura que també vàrem adoptar de manera immediata

quan vàrem arribar al Govern i que va ser reobrir el bloc

quirúrgic de l’Hospital General i allà on hem pogut fer un total

de 226 intervencions quirúrgiques que abans eren impossible

fer-les.

Com dic, això no és un miracle, és gràcies a l’esforç de tots

els professionals. No hem de vendre això com si fos un èxit i

acabar aquí, sinó que el nostre compromís va més enllà i volem

garantir que aquesta llista d’esperar quirúrgica de més de 6

mesos estarà a zero persones durant tot l’any. I per primera

vegada hem penjat a la pàgina web de la conselleria aquesta

informació, també com a demostració del compromís de

transparència que durà aquesta conselleria en relació a les

llistes d’espera. Des de fa un mes tots els ciutadans poden

conèixer quina és la situació de la llista d’espera global

quirúrgica de la nostra comunitat autònoma...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Vol intervenir el Sr. Diputat?

I.9) Pregunta RGE núm. 379/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Diego Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions en el programa Ciutats Digitals.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 379/04, relativa a

actuacions en el programa Ciutats Digitals que formula l’Hble.

Diputat Sr. Diego Guasch i Díaz del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Aquesta pregunta

va adreçada al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Don

Lluís Ramis d’Ayreflor. El Grup Parlamentari Popular és molt

conscient de la importància de la introducció de les Illes

Balears en la societat del coneixement. El programa Ciutats

Digitals, amb colAlaboració amb el Ministeri de Ciència i

Tecnologia, és una oportunitat única per apropar

l’administració al ciutadà i ha generat moltes expectatives a tots

els municipis implicats. Per aquesta raó el nostre grup voldria

conèixer quines actuacions es pensen dur a terme per part del

Govern de les Illes Balears dins el marc del programa Ciutats

Digitals?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Ángel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Quan aquest Govern va entrar en el

programa Ciutats Digitals, potenciat pel Ministeri de Ciència i

Tecnologia, hi ha havia presentats dos programes, un per part

del Consell Insular de Mallorca referit a la Mancomunitat del

Nord i un altre dels ajuntaments de Calvià i Formentera. Aquest

Govern allò que ha fet és fer un esforç de conjunció dels dos

programes per augmentar sinèrgies. Aquest programa es centre

en 4 àmbits d’actuació, un d’educació i formació continuada,

un de turisme, un d’administració digital i el quart, de

potenciació de la participació dels ciutadans a la xarxa

d’internet.

Està previst que el projecte de Ciutats Digitals tengui una

durada de 4 anys i durant aquest temps es duran a terme un

total de 18 actuacions repartides entre els diversos àmbits

d’actuació, si el programa s’aprova. Les anualitats

pressupostàries previstes que s’han solAlicitat al Ministeri de

Ciència i Tecnologia i que en el mes de març tendrem

contestació, és que el ministeri aportaria 2.400.000 euros i

l’administració autonòmica 1.200.000 euros. Conjuntament

amb aquest tema, l’Ajuntament de Calvià, Consell Insular de

Mallorca, Ajuntament de Formentera i Consell Insular

d’Eivissa i Formentera posaran les quantitats restants per

completar el programa de Ciutats Digitals que ha d’ajudar a

dinamitzar el món de la informació (...) l’actuació del Govern

en aquesta matèria.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 380/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a noves oficines d'ajuda a les víctimes del

delicte.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta RGE núm. 380/04, relativa a

noves oficines d’ajuda a les víctimes del delicte i que formula
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l’Hble. Diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del

Grup Popular voldríem saber si té previst la Conselleria de

Presidència i Esports l’obertura de noves oficines d’ajuda a les

víctimes del delicte durant la present legislatura. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

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

Diputada, en relació a aquesta qüestió dir-li que evidentment

consideram, des de la conselleria, que és un punt important i un

deure per part de l’administració poder donar suport a les

persones que hagin estat víctimes d’un delicte. Per tant,

aquestes oficines allò que fan és donar un primer

assessorament, una primera orientació de com posar una

denúncia i sobretot, donar una assistència jurídica i psicològica.

Davant aquest fet nosaltres des de la conselleria hem posat

en marxa aquest programa d’ampliació d’aquestes oficines. De

fet, fa aproximadament una setmana, o 10 dies, vàrem poder

inaugurar l’oficina a Calvià, concretament en allò que són les

instalAlacions de la policia. Per tant, .vàrem tenir una

colAlaboració important per part de l’ajuntament i això ens ha

possibilitat que actualment tenguem sis oficines obertes,

concretament tres a Palma, una a Manacor, una a Inca i una a

Calvià, oberta fa molt poc temps

És, per tant, iniciativa d’aquesta conselleria poder continuar

augmentant aquestes oficines. Concretament està previst que

durant l’any 2004 hi hagi pròximament una obertura, d’aquí a

devers tres mesos, a la platja de Muro i sí que tenim previst que

en els pròxims anys podria augmentar l’obertura d’aquestes

oficines a les altres illes. Concretament, i a mig termini, tenim

previst poder obrir una oficina a Menorca, a l’illa de Menorca,

i una a l’illa d’Eivissa i de forma important, també, una

obertura d’aquestes oficines a Formentera, per tal d’evitar que

les persones que hagin estat víctimes d’un delicte s’hagin de

desplaçar a l’illa d’Eivissa. Evidentment s’haurà d’estar a la

demanda, en aquest cas, i per tant una vegada estiguin a punt

d’obrir s’haurà de mirar amb quins horaris, sobretot aquesta

oficina de Formentera, podran funcionar. Però vull anunciar

des d’aquí que tenim previst que aquestes oficines en aquestes

illes estiguin obertes durant l’any 2005.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 381/04, de l'Hble. Diputada

Sra. M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds,  relativa a la Universitat de les

Illes Balears com a institució consultiva en matèria de

llengua catalana.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 381/04, relativa a

la Universitat de les Illes Balears com a institució consultiva en

matèria de llengua catalana, que formula l’Hble. Diputada Sra.

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, hem sabut pels mitjans

de comunicació que vostè pensa crear l’àrea de filologia dins

d’Institut d’Estudis Baleàrics que impulsarà les modalitat

illenques, i que si hi ha divergències entre aquest institut i la

universitat prevaldran els de l’institut, i tenint en compte que la

disposició addicional segona de l’Estatut diu ben clar que la

institució oficial consultiva per tot allò que es refereix a la

llengua catalana serà la Universitat de les Illes Balears,

voldríem saber si té intenció de modificar aquesta disposició de

l’Estatut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, no tenc intenció de

promoure -perquè jo no puc modificar res- de promoure cap

modificació de l’Estatut en aquest sentit, ni cap altra, i a més jo

crec que tot això és una qüestió vertaderament mal interpretada.

Nosaltres no hem negat mai, mai, mai, l’autoritat científica

de la universitat, molt concretament del Departament de

lingüística, de llengua catalana, en qüestions científiques, en

qüestions científiques de la llengua. En altres qüestions sí, és a

dir, l’hi he de dir molt clar: el Departament de lingüística

catalana, de llengua catalana de la universitat no té cap

autoritat, crec jo..., té dret a opinar, com és natural, però no té

cap autoritat per dir-me el que he de fer respecte a

determinades qüestions; té dret a opinar, com tothom, però cap

autoritat. És a dir, jo només li reconec l’autoritat per qüestions

científiques de llengua catalana, per a res més, per dir-ho amb

més claredat.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, jo crec que en primer lloc un

govern que s’enfronta a la primera institució acadèmica d’un

país és un govern que nosaltres entenem que menysprea la

cultura i menysprea la Universitat de les Illes Balears. Per tant

nosaltres el que li volem recordar, Sr. Conseller, és una cosa

molt clara: la disposició addicional, com dic, de l’Estatut diu

molt clar que la institució oficial consultiva per a tot allò que es

refereix a la llengua catalana serà la Universitat de les Illes
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Balears. La rotunditat de “per a tot allò que es refereix” és

evident. Per tant, Sr. Conseller, si vostè creu que la universitat

es mereix no només mantenir sinó sobretot que allò que diu

l’Estatut d’Autonomia és cert, el que ha de fer vostè és retirar

precisament aquestes mesures, que posen en perill que aquest

govern realment no només doni suport sinó que cregui que

l’entitat màxima -diríem- de la cultura és la Universitat de les

Illes Balears.

Nosaltres creim que vostès més bé el que volen fer és

produir una valencianització, com ha passat a València,

respecte al tema de la llengua i nosaltres creim que el que volen

crear és una crispació absolutament innecessària, i per tant

demanaríem al Sr. Conseller que readreci les seves relacions

amb la Universitat de les Illes Balears i per tant que d’alguna

manera retiri aquestes mesures i sobretot aquestes declaracions,

que l’únic que fan és posar en qüestió, com dic, la màxima

representació de la cultura que és la universitat. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo crec que vostè no

vol escoltar les explicacions i els arguments que s’han dat, que

són molt clars.

Nosaltres en cap moment no hem discutit l’autoritat

científica, que és la que té i no altra, aquest departament en

qüestions de català. Evidentment aquest departament, quan

opina sobre qüestions de legalitat, és probablement el

departament menys adequat de tota la universitat per opinar de

legalitat, perquè no és aquesta la seva competència. Quan opina

de si s’ha de tancar una emissora ilAlegal o no, no està emprant

la seva competència; es posa el vestit de ciència, es posa la

capa de ciència...

(Aldarull a la sala)

...però no està opinant d’una qüestió científica, està opinant

d’una qüestió jurídica.

Però bé, nosaltres no volem modificar l’Estatut, nosaltres

volem modificar la Constitució per fer possible allò que el Sr.

Cámara demana, que el castellà, el català, el gallec, totes siguin

llengües oficials de tot l’Estat espanyol. Gràcies.

(Més aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 373/04...

(Remor de veus)

I.12) Pregunta RGE núm. 373/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a impacte de la presència de Michael

Douglas.

Pregaria un poc de silenci, per favor... RGE núm. 373/04,

relativa a impacte de la presència de Michael Douglas, que

formula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Se nos había dicho por el conseller

de Turismo que se estaba haciendo una valoración del impacto

de la presencia del Sr. Douglas en la feria de Londres sobre las

reservas en la próxima temporada turística, o al menos así lo

habíamos entendido, y ya hacía tiempo que estábamos

interesándonos por el resultado de este estudio y por eso en este

momento le preguntamos a ver si ya tiene hecho este estudio y

cuál ha sido el resultado que ha tenido.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. El Sr. Diéguez, quan va formular

aquestes preguntes d’avui, jo crec que es va aixecar amb mal

peu perquè el Govern no ha anunciat mai que hagi encarregat

cap estudi per conèixer l’impacte sobre les reserves que va

produir la presència del Sr. Michael Douglas a l’estand de

Londres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No vamos a convencer al conseller

de Turismo; están las actas y los diarios de sesiones. El dirá lo

que ha dicho, supongo que buscará matizar lo que dijo de una

manera o de otra, dirá: no, nosotros de lo que hablábamos era

del impacto mediático. El impacto mediático nos trae sin

cuidado, porque se lo dije ya y se lo dije, Sr. Conseller, que

usted tiene la afición de contar fotógrafos, y no tiene que contar

fotógrafos, tiene que contar turistas. Usted está aquí no para

que haya más fotógrafos delante del Sr. Matas, sino para que

haya más turistas viniendo a las Islas Baleares, de mejor

calidad, etc., etc.

En fin, en definitiva, una vez más nos ha tenido aquí con un

culebrón, que si se está haciendo el estudio, que si no se está

haciendo, al final va intentar salirse en el turno de réplica

diciéndonos cualquier tontería acerca de matices especiales

sobre las frases que ha dicho o que ha dejado de decir. Lo

cierto es que ha dicho que ese estudio lo tenía pendiente y no

lo ha hecho; y no lo ha hecho por un motivo que todos
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sabemos: porque el impacto sobre las reservas es nulo. El

impacto sobre la imagen personal del presidente provisional del

Gobierno y embajador de Valencia no sabemos cuál habrá sido,

y ese es probablemente el que haya estudiado, pero el impacto

sobre las reservas, nulo.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

Diéguez, m’estim més comptar fotògrafs que comptar els

ingressos a Son Pardo per als meus amics, però bé...

(Aldarull a la sala)

Sr. Diéguez, Sr. Diéguez, en cap moment, i vostè pot llegir

les actes i el rept a llegir-les aquí, el conseller no ha parlat de

valorar l’impacte, perquè és impossible, que la presència d’una

persona pot produir a les reserves, que és el que diu la

pregunta. Perdi un poquet més de temps, formuli les preguntes

bé i li podrem contestar com toca. 

Però miri, li diré una cosa, miri: sense poder-les avaluar i

sense voler atribuir el que diré ara, el fet que li comentaré ara,

a la presència del Sr. Douglas, que obeeix a altres motius i el

que es pretén és un altre efecte de promoció, no directe sobre

les reserves, sí li he de dir que durant la Wold Travel Market a

Londres les reserves cap a les Illes Balears estaven,

efectivament, un 70% per davall del que estaven feia un any.

Avui les notícies de què disposam de l’oficina espanyola a

Londres és que estan ja només un 6 o un 7 per davall aquestes

reserves. Jo no vull dir que en això hi hagi ajudat la presència

del Sr. Douglas, el que sí li puc assegurar és que la presència

del Sr. Douglas, entre altres, només entre altres, ha produït

portades com aquestes en els més importants setmanaris

britànics. Aquesta és de 24 de gener, només fa una setmana.

Aposta quan els dic que tenguin paciència amb la repercussió

mediàtica és per això, perquè encara surten notícies d’això.

Això és el Daily Mail, la portada del seu setmanari de la

setmana passada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II. InterpelAlació RGE núm. 3289/03, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre cultural

Costa Nord.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 3289/03,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre

cultural Costa Nord. En nom del Grup Parlamentari Socialista

té la paraula el diputat Sr. Antonio Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en la

anterior sesión parlamentaria concluíamos el periodo de

sesiones debatiendo el presupuesto del 2004, cuyo

oscurantismo criticábamos porque decíamos que iban a ser

sometidos, ya digo, a esa importante operación quirúrgica a que

nos hemos referido antes para extirpar el fondo de contingencia

que tenía que servir, entre otras cosas, para comprar Costa

Nord, la compra de Costa Nord, indisolublemente unida a la

colaboración del Sr. Douglas en labores de promoción turística

de las Baleares. Indisolublemente unida, o no; esto es lo

primero que solicito que se me aclare por el Sr. Conseller.

¿Está condicionada de alguna manera la actividad del Sr.

Douglas en la promoción turística de Baleares a la adquisición

de Costa Nord?

¿Qué es lo que se nos ha dicho hasta el momento? Voy a

leer textualmente porque luego dice que digo no que no dijo.

25 de octubre del 2003: “No hemos comprado la imagen de

Michael Douglas, sino que hemos conseguido acuerdos ligados

a la adquisición de Costa Nord”; decía: “Sin una cosa no habría

habido la otra”. Creo que decía la verdad, aunque sea

excepcional. Al Govern no le interesaba para nada Costa Nord,

pero sí la imagen del Sr. Douglas, pero para que el Sr. Douglas

accediera a fotografiarse con el presidente del Govern había

que comprar Costa Nord, eran sus condiciones recíprocas.

Debemos recordar, en descargo del Sr. Conseller de

favoritismo, que la iniciativa del negocio no fue suya, sino que

fue del Sr. Douglas. ¿Es cierto que fue así?

Publicación de 28 de julio del 2003: “El pasado 18 de julio

Douglas expuso al presidente Jaume Matas que el

mantenimiento de Costa Nord le estaba resultando

excesivamente costoso, y que por ello era necesario que el

Govern asumiera la gestión”. Eso es sinceridad. No se planteó

que era un centro cultural o algo así, sino directamente que le

costaba mucho dinero al pobre hombre. El Sr. Flaquer,

publicación del 9 de septiembre del 2003: “La propuesta de que

compremos el centro cultural o parte del mismo no es nuestra,

es de Douglas, y son sus representantes los que llevan las

negociaciones con las distintas instituciones i entidades

financieras”. Es que el déficit de Costa Nord, con unas pérdidas

de gestión de 150 millones en 2001, 90 en 2002 y más de 60 en

2003, era difícil de soportar. Lo que queda expresamente claro,

por reconocimiento, es que la idea de la compra no es un

proyecto del Gobierno, sino del Sr. Douglas, que ha puesto el

negocio deficitario y el Govern se ha limitado a poner el dinero

a fin de obtener lo que quería: la imagen del Sr. Douglas. Sin

imagen no hay Costa Nord, nos decía el propio Sr. Flaquer.

Así pues nuestra intervención versará sobre los tres

componentes del asunto: la imagen del Sr. Douglas, el dinero...,

el interés de Costa Nord, y el dinero que nos costará.

¿Es buena la imagen del Sr. Douglas para las Baleares? Al

igual que todos ustedes, he leído opiniones de todos los gustos,

aunque para la inmensa mayoría resulta negativa, y los que la

ven positiva lo hacen por el simple hecho de que se trata de un

personaje de fama y no por las cualidades que le puedan

adornar, pero esto es una cuestión completamente, creo, ajena

en cierto modo a este debate. 
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El 13 de noviembre del 2003 se publicaban en los medios

de comunicación declaraciones del presidente provisional, Sr.

Matas, diciendo: “Todos debemos felicitarnos por el acuerdo

alcanzado con Michael sobre Costa Nord”. Ese acuerdo, yo he

pedido al conseller de Turismo que me lo hiciera llegar y me ha

dicho que no, que harán escritura pública, y que ese acuerdo

que ayer aparecía en las páginas de un periódico que estaban

cambiando el Sr. Douglas y el presidente del Gobierno, pues no

tiene nada que ver, por lo visto, con Costa Nord. Seguía el Sr.

Presidente del Gobierno: “Douglas es un amigo que siempre ha

trabajado por los valores humanos y medioambientales de

nuestra tierra”. Tal vez lo de “siempre” resulte exagerado,

porque ¿no es el mismo Sr. Douglas que fue multado con 10

millones de pesetas por construir ilegalmente en un enclave de

interés medioambiental como la Serra de Tramuntana?, ¿no

habría sido más correcto, en lugar de decir que ha trabajado por

nuestro medio ambiente, que ha construido en nuestro medio

ambiente?, ¿o no ven la diferencia? Sin duda puede ser por ello

el adecuado embajador para un govern cuyas primeras leyes

han sido armas de construcción masiva, el hacer de los

infractores embajadores, y Becker espera su turno.

Para intentar ser objetivo y valorar la importancia de su

imagen para nuestra industria turística, no para los aficionados

al cine, que la valoran naturalmente con criterio distinto, y

considerando que su primera y única aparición ha sido en el

Wold Travel Market, nos hemos interesado por la repercusión

que tuvo aquel acto. Como han visto hemos preguntado al

conseller com escaso éxito, nos ha sacado una foto de la pareja

en una revista que se llama Weekend, que hoy la hemos

conocido en esta cámara. Sabemos, eso sí, que acudieron a su

presentación un centenar de periodistas. Para lo que podemos

estar acostumbrados en Baleares es una cifra importante, puesto

que aquí no hay tantos medios, así que para valorar la

importancia de la cifra acudí a comprobar las acreditaciones de

medios de comunicación que había en la Wold Travel Market

para ver qué porcentaje significaba aquel centenar. Pues bien,

había acreditados 2.800 periodistas, por lo que el centenar de

periodistas que acudió supone aproximadamente un 5% de los

acreditados. Trasladado dicho porcentaje a nuestra dimensión,

una convocatoria de prensa a la que acudieran cinco periodistas

de cada cien posibles y dado que aquí no hay cien convocables,

equivaldría a que sólo se presentase uno y a tiempo parcial.

Pero por si sacara estas conclusiones cegado por la envidia,

y en busca de la objetividad, conociendo la proverbial

ponderación de los británicos, me detuve en una atenta lectura

de la memoria oficial de la Wold Travel Market, en la que

están los acontecimientos más destacados: conferencias de

prensa, stands de interés para los fotógrafos, etc. Programación

de acontecimientos importantes: veo arte marcial de Corea,

danzas tradicionales de Sri Lanka, danzas antiguas y mágicas

del Perú..., pero no veo que esté el Sr. Douglas. Busqué en

acontecimientos relevantes para la prensa, tampoco. Busqué en

stands de interés para los fotógrafos -digo “aquí sí que estará”-,

tampoco, tampoco lo encontramos. Finalmente, después de

mucho rebuscar, encontré tres líneas, tres, y esas tres líneas

¿qué dicen?: “El Sr. Douglas visita las Islas Baleares y la feria;

asistió a la entrega formal de la atracción turística Costa Nord

en el norte de Mallorca su anfitrión Sr. Matas”. Tres líneas y

falsas, falsas porque según lo que se nos ha dicho por el Sr.

Conseller no se ha entregado esa atracción turística Costa Nord,

como la llaman en este periódico, al Gobierno, porque no se ha

firmado nada todavía.

He solicitado por escrito al conseller de Turismo cualquier

convenio o acuerdo firmado con el Sr. Douglas relacionado con

Costa Nord y me ha contestado que se hará en su momento

escritura pública de compraventa, o sea que no hay nada

firmado. La pregunta es evidente: ¿qué se firmó en la Wold

Travel Market? ¿Engañaron a los medios de comunicación

cuando dijeron que Douglas estaba entregando Costa Nord, o

mienten a este parlamento?

La primera conclusión es el fracaso mediático. Tres líneas

equivocadas y apenas un 5% de asistencia de medios de

comunicación. Esos son los datos objetivos, lo que aparece en

la memoria de la Wold Travel Market, aunque a su favor sí que

diré que la presencia se reflejó en el Diario Montañés de

Cantabria y también la revista Weekend, como se acaba de

indicar ahora por el Sr. Conseller.

Segunda conclusión: fracaso en la promoción turística,

descenso de las reservas sobre el año anterior; el año anterior,

que era el año de todas las catástrofes, el de todas las

catástrofes, que se había hundido el turismo, llegamos a la

Wold Travel Market con un 97% menos de reservas turísticas;

luego se nos dice que un 70 i que ahora todavía estamos por

debajo del año del fracaso. Bueno... Mejora, eso sí, en tres

puntos, con ese 97%, el resultado de la promoción de la Copa

América, que fue del cien por cien. El fracaso fue tal que el

propio Sr. Douglas no se llegó ni a convencer ni a él mismo,

puesto que no ha vuelto a Baleares. La tendencia al

hundimiento de los precios viene arrastrándose desde allí, y

está poniéndose en grave peligro la rentabilidad de la industria

turística. Ahora comienza a refugiarse, la industria turística, en

los sorteos de viajes gratis total, el nuevo lema: “Venga a

Baleares que puede salirle gratis”. ¿A qué turismo aspira, Sr.

Conseller?

¿Cuál es la importancia de Costa Nord? Cero. Lo dijo el

propio conseller: sin acuerdo de presencia del Sr. Douglas en

actividades de promoción turística no hay compra. ¿Y qué

opina el resto del Govern? Aquí cada uno dice la suya; el

conseller de Hacienda: “Habrá que analizar su compra en

función de los beneficios que pueda dar para el turismo en el

futuro. No hay que ligar la compra de Costa Nord a su

presencia”. Bueno, y el otro nos dice que si no hay presencia no

hay compra. ¿Para qué quiere el Govern Costa Nord? No se

sabe. Lo normal es tener primero el proyecto, la idea, para

luego buscar unas instalaciones adecuadas para la misma; en el

presente caso primero se compra y luego se verá para qué sirve.

¿Qué se nos ha dicho? El 3 de diciembre nos decía el conseller

que en el centro se podrán comercializar productos verdes,

¿recuerdan?, aquellos jabones y toallas que iban a substituir los

ingresos por la ecotasa. También se habló de que sería la sede

de la futura fundación para la sostenibilidad de Baleares,

aunque el conseller de Hacienda manifestó: “Costa Nord es un

proyecto totalmente distinto al de la fundación”; vamos, que no

lo tiene muy claro. Lástima, 4,4 millones de euros.

El precio, ya que estamos en ello. Como actor cada uno

podrá tener su opinión del Sr. Douglas, pero como hombre de

negocios no cabe duda de que es un lince. Él consideraba que



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / 3 de febrer del 2004 953

 

su paquete, el inmueble, las marcas y un documental, valía más

de 4 millones de euros. El 25 de octubre de 2003 se publicaba

que los servicios jurídicos de Patrimonio estudiaban la

valoración; no han emitido ningún informe, pero se sabía ya

que iba a ser semejante a la que decía el Sr. Douglas. ¿Qué

pasó en Patrimonio?, ¿por qué no se ha sabido nunca qué

valoración se dio en Patrimonio? Poco importaba que

Patrimonio no acierte en la valoración, pues se lleva a otro

servicio con más vista, que son los servicios de Arquitectura de

la Conselleria de Turismo y, en efecto, cuando el conseller de

favoritismo asume el mando de la valoración se demuestra que

el Sr. Douglas había acertado con su valoración: el inmueble

3,5 millones, las marcas comerciales y los derechos de la

película sobre el Arxiduc y los registros sonoros del barco Nixe

alrededor de un millón de euros; en definitiva, los más de 4

millones de euros. Ahora entenderán, señoras y señores

diputados, qué es eso de crear riqueza. Eso sí, se nos pretende

hacer creer que la presencia del Sr. Douglas nos sale gratis.

Pues si es gratis y nos sale tan gratis, no le compren Costa

Nord. ¿Para qué la tienen que comprar si no saben para qué

sirve y su presencia es gratis?

Y si me insiste en la falacia de la gratuidad les diré que son

unos descorteses, pues según se anunció a los medios de

comunicación locales el 11 de noviembre del 2003 la presencia

de Douglas era obligada dos veces al año, cuatro ejercicios y

durante los próximos cinco años, una comparecencia anual de

90 minutos en el pabellón de Baleares en diversas ferias

turísticas, más dos entrevistas al año durante cuatro ejercicios

en medios de repercusión internacional hablando de Baleares.

No lo acabo de entender: si es gratis su presencia, ¿por qué se

le exige con tanto detalle? ¡Vaya descortesía con quien

desinteresadamente nos ofrece su imagen! Es una grosería.

Dejémonos de ficciones, abandonen el cinismo de la

gratuidad: el Govern ha comprado la imagen del Sr. Douglas

por 4,5 millones de euros, y éste les ha endosado un paquete

ruinoso; en definitiva, 4,5 millones por una foto que no sirve

para promocionar la actividad turística, 4,5 millones para la

promoción personal del presidente del Govern y embajador de

Valencia.

Nada más, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

(Petit aldarull a la sala)

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

permítame, Sr. Diéguez, una pequeña matización antes de

empezar: el único presidente provisional que ha existido en

esta comunidad autónoma es usted; es usted, Sr. Diéguez, que

se prestó a un juego indigno del parlamentarismo la pasada

legislatura.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

I començant amb allò que ens ocupa, vostè parla del fet si

efectivament és un acord condicionat la compra de Costa Nord

amb la presència del Sr. Michael Douglas, que es veu que els

ha picat molt, i molt que els ha dolgut, a les fires internacionals.

Jo li puc explicar el procés: com va partir, com ha anat

funcionant tot això, i vostè ho comprendrà perfectament.

Miri, primer de tot li he de dir que la proposta que fa el Sr.

Michael Douglas ja no la fa al govern actual, sinó que ja l’havia

deixada feta al govern anterior, amb una diferència: que al

govern anterior se li demanaven 6.104.000 euros, no havia dit

ni sí ni no, però s’havia plantejat la possibilitat de la compra,

però no la compra de l’immoble, sinó la compra de l’empresa,

la qual cosa, efectivament, hagués pogut dur com a

conseqüència haver d’arrossegar i haver d’assumir el dèficit i

les pèrdues acumulades que podia dur aquesta empresa. Sigui

com sigui el cert és que això no es va materialitzar, i sí que és

cert que efectivament la propietat d’aquest immoble ens va

plantejar, al nou govern, la possibilitat de comprar aquest

immoble. 

Nosaltres crèiem que un centre cultural a la Serra de

Tramuntana, més concretament en el municipi de Valldemossa

i lligat a la imatge d’una persona molt popular i amb una

vertadera repercussió mediàtica en els principals mercats

emissors d’aquestes Illes Balears era un tema interessant, per

les dues coses, primer per poder comptar amb un centre cultural

del qual hem de ser capaços de treure’n profit i rendibilitat -i si

vol un dia que tenguem més temps parlarem del que li volem

donar de contingut a aquest centre cultural-, i per altra banda

també aprofitar aquesta repercussió mediàtica.

Comencen les negociacions i, efectivament, s’arriba a un

punt d’acord amb 4,2 milions d’euros. Demanam i aconseguim

també la possibilitat de pagar en tres anys, en quatre terminis,

la qual cosa ens suposava afegir aquests 200.000 euros fins als

4,4 com a conseqüència de la càrrega o del cost financer.

En el context d’aquestes negociacions és efectivament on la

Conselleria de Turisme es planteja la possibilitat d’aprofitar

aquesta circumstància i, efectivament, aprofitar també aquesta

repercussió mediàtica aconseguint la presència del Sr. Michael

Douglas a cinc fires turístiques i, a més, la seva presència,

determinades compareixences en els mitjans de comunicació,

dues cada any, per parlar de Mallorca, per parlar de les Illes

Balears i, per tant, en benefici de la nostra principal indústria,

que molt ens hagués agradat no haver de fer tantes coses en

matèria de promoció i d’imatge, però lamentablement vostès

varen deixar això fet un solar i no ens queda més remei que,

efectivament, fer-ho, i com més millor.

Per tant és evident, ningú no se n’amaga: la iniciativa surt

de la propietat, que posa i ofereix això al Govern, el Govern

creu que això pot ser del seu interès per aquestes dues

qüestions, i el Govern aconsegueix lligar les dues qüestions de

manera adequada i, per cert, el que més demostra que és de

manera adequada i de manera absolutament positiva és la seva

reacció, la seva reacció. Jo ho entenc: anar a les fires quan

vostès governaven era anar a un funeral; anar a les fires quan
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vostès governaven era passar desapercebuts, i hem aconseguit

un efecte radicalment contrari. Jo comprenc la seva inquietud

i la seva preocupació. 

I a més ho feim amb les valoracions, com toca, que ens

diuen i ens indiquen que el preu del solar és d’1,5 milions

d’euros, la valoració del solar; que el valor de les edificacions

és d’1.021.000 euros, que les instalAlacions que hi ha allà dins

tenen un valor de 850.000 euros, és a dir, el conjunt de solar,

edificació i instalAlacions puja a 3.390.000 euros; que les

marques d’aquesta empresa pugen 12.000 euros, segons la

valoració feta pels perits, i que després hi ha una pelAlícula,

propietat ja avui del Govern, feta pel Sr. Michael Douglas amb

la seva imatge, amb la seva veu, i que podem aprofitar sempre

que vulguem, perquè és nostra, a efectes promocionals i que

està valorada també en 2,5 milions d’euros. Vostè no sap què

costa una pelAlícula d’una persona i d’un actor de categoria. Sí,

sí, pot riure tot el que vulgui, però aquesta pelAlícula avui és

propietat de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

sempre i podrà aprofitar sempre aquesta impagable promoció

i aquesta impagable publicitat.

Per tant no estam prop dels 4,2; no, no, estam molt per

damunt del 4,2 al qual vostè es referia, més concretament, per

facilitar-li la feina, en els 5,9 milions d’euros.

I a tot això, insistesc, s’afegeix, com a conseqüència de les

negociacions, dels acords i de les converses, aquestes cinc

presències a les fires i les declaracions a mitjans de

comunicació.

Em parla del dèficit, de les pèrdues, de la situació de Costa

Nord, etc., etc. Miri, em sap greu haver-li d’explicar coses que

vostè per la seva formació professional hauria de conèixer: qui

compra un immoble, unes instalAlacions, un edifici, un solar, no

compra cap pèrdua. Distint seria que nosaltres haguéssim

comprat una empresa, que nosaltres haguéssim comprat una

societat. Nosaltres no hem comprat cap societat, ni cap

empresa, ni cap personal, ni cap pèrdua, ni res de tot el que

vostè està comentant alegrament i de manera absolutament

interessada als mitjans de comunicació. Li ho repetesc, Sr.

Diéguez: hem comprat un solar, unes edificacions, unes

instalAlacions que creim que tenen les condicions adequades per

dur a terme un projecte interessant cultural i mediambiental i de

promoció turística per a les Illes Balears, i a més hem comprat

una pelAlícula d’un indubtable valor promocional per a les Illes

Balears, perquè aquesta pelAlícula es passava a Costa Nord,

però no es passava a les fires turístiques, no es passava a les

presentacions que fa el Govern de les Illes Balears del seu

producte, del seu destí turístic, i ara la podem passar, ara la

podem emprar i ara la podem exhibir.

Per tant, Sr. Diéguez, sigui rigorós, sigui rigorós i no parli

de pèrdues, parli del que hem comprat i ajusti’s a la realitat.

Em diu que ho hem firmat res. Miri, idò si no hem firmat

res ja m’explicarà vostè què és això; una escriptura, i si jo sé

llegir posa que és una escriptura de compravenda. El que passa

és que, clar, com que vostè sempre intenta fer-se el graciós i

sempre intenta despistar la gent amb les seves gràcies i les

seves ironies, és normal que fiqui la pota, i vostè em demana

dia 17 de desembre, perdó, dia 22 d’octubre, dia 22 d’octubre

vostè em demana còpia de l’escriptura de compra de Costa

Nord i jo li contest, molt poquet després, que no està encara

atorgada l’escriptura pública de compravenda i que per tant no

la hi puc entregar; però dia 29 de desembre, menten papers i

canten barbes, aquí hi ha una escriptura de compravenda del

solar, de les edificacions, de les instalAlacions, de la pelAlícula

i de tots els compromisos amb la propietat d’aquests immobles.

Per tant, Sr. Diéguez, un altre pic foradada, un altre pic les

rodes desinflades, parla del que no coneix, parla del que no sap,

fica la pota constantment.

Repercussió mediàtica. Insistesc, nosaltres hem comprat un

solar, uns edificis, unes instalAlacions i una pelAlícula que estan

valorades molt per damunt del que hem pagat, ja ens hagués

agradat que les compres que va fer l’anterior Govern a la

darrera legislatura haguessin estat amb valoracions adequades

i correctes, com aquestes. Però bé, val més no seguir per aquest

camí, val més no encetar una vegada més aquesta discussió. Si,

a més, aconseguim repercussió mediàtica, i és evident que

l’hem aconseguida, és evident que l’hem aconseguida, a mitjans

de comunicació nacionals varen sortir el dia de la Wold Travel

Market; miri, només de turisme nacional, del que és la imatge

de les Illes Balears en el mercat nacional, li puc dir que va

sortir a tots els informatius, a tots, sense excepció, a tots:

Televisió Espanyola, Antena 3, Telecinco, Canal 9, TV3, Canal

Plus; a tots els informatius, a tots va sortir. No haguessin sortit,

supòs que me reconeixerà que si no hi hagués hagut el Sr.

Douglas les Illes Balears aquest dia no haguessin sortit, però

varen sortir.

Vostè es queda amb l’anècdota, si vàrem sortir al Diario

Montañés; miri, jo m’estim, per ventura, sortir en el Diario

Montañés que no en El Caso, com segurament acabarà sortint

vostè per la direcció que du, perquè és que és ver, és que

escolti, és que està ficant la pota un dia rera l’altre i vagi alerta

a fer-se mal, vagi alerta a fer-se mal. Per tant, repercussió

mediàtica només la pot negar, Sr. Diéguez, persones que actuen

des de l’enveja i des de la incapacitat de reconèixer quan una

cosa ha anat bé. Crec que qualsevol persona que va ser present

a aquella fira i, si no, ho demani a la gent que hi va ser, se’n va

poder donar compte, va poder ser perfectament conscient que

la presència de les Illes Balears va quedar ressaltada,

especialment ressaltada en aquella fira, com a conseqüència

d’aquella presència. I això va tenir una repercussió mediàtica

en els mitjans de comunicació nacional i en els mitjans de

comunicació internacionals, li agradi o no li agradi.

I a més de tot això, no es preocupi, perquè el Govern té les

idees ben clares i té perfectament assumit, dissenyat, i el temps

ho demostrarà, quin és el projecte, per damunt de la repercussió

mediàtica i per damunt de les aparicions del Sr. Michael

Douglas, quin és el projecte cultural, mediambiental i de

promoció turística que té presentat per Costa Nord.

Insistesc, Sr. Diéguez, si l’enveja fos avui aquí el factor

determinant d’aquest Parlament vostè seria, sense cap dubte ni

un, el seu capdavanter més destacat. Moltíssimes gràcies.

(El sr. Vicepresident primer substitueix el sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició i per un

espai de cinc minuts, si volen intervenir, té la paraula el Grup

Mixt. No vol intervenir.

Té la paraula el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo esperava que

de totes les preguntes que ha fet el diputat interpelAlant, que són

algunes de les preguntes que ens formulam molts de diputats a

molts de mitjans de comunicació hi hagués hagut alguna

resposta una miqueta més concreta i no s’hagués destinat a fer

judicis de valor i acusar els altres d’envejosos o no sé de quines

coses. Jo crec que ja seria hora que quan els membres del

Govern són interpelAlats donin resposta, cosa que no els agrada

massa, i donassin resposta al primer torn, a les interpelAlacions

i a les preguntes, perquè ja veim massa sovint que això no és

així.

Bé, Sr. Conseller, crec que vostè ha contestat molt poc les

qüestions que li ha plantejat el Sr. Diéguez, s’ha permès fer no

sé quantes consideracions inoportunes o tractar d’insultar-lo,

però ha contestat molt poc. Jo m’he anotat algunes coses de les

que vostè ha dit, diu que, per exemple, en el Govern anterior li

feien una oferta pitjor; sí, però és que, bé, sí no ho sé,

possiblement no, possiblement ni això, possiblement (...), però

és igual, els que han comprat han estat vostès, si aquest Sr.

Douglas feia ofertes pitjors no és un problema perquè això no

es va comprar.

Sí m’ha agradat molt la seva resposta, diu que un dia

tenguem més temps parlarem de quines qüestions haurem de fer

a Costa Nord, a què el destinarem; ja començaria a ser hora que

algun dia tenguessin temps d’això, perquè fins ara no se’ls ha

escoltat cap qüestió mitjanament seriosa, mitjanament raonable.

També ha aprofitat per atacar el Govern anterior i que les

fires turístiques d’abans eren un funeral; miri, ara, aquesta

setmana passada, aquests darrers dies hi ha hagut una fira

turística important a Madrid, no sé, pregunti als seus companys,

per exemple, de grup parlamentari, que hi varen anar de grup

parlamentari de consells insulars, com a mínim del Consell

Insular d’Eivissa i Formentera i de Menorca, com a mínim

pregunti a veure els tipus de funeral que hi va haver allà, que ja

hi ha escrits en els mitjans de comunicació demanant que es

munti un estant separat per illes degut al que va passar allà.

Però en definitiva crec que la compra de Costa Nord és una

compra absolutament, és d’un negoci, o d’un immoble, però un

immoble on hi havia un negoci, absolutament ruïnós i elitista i

del qual no saben encara què volen fer amb aquest negoci; i tot

això lligat a la promoció de Mallorca, i jo crec que és

absolutament ineficaç per a Mallorca, però estrictament de

Mallorca que pugui fer el Sr. Michael Douglas. I per què dic

això? Perquè evidentment el Sr. Michael Douglas, jo crec que

ara ningú li reconeix actualment vinculació amb l’illa de

Mallorca, sinó vinculació amb Les Bermudes que és allà on té

residència actualment i el que promociona, però tenia a l’illa de

Mallorca. I m’agradaria, Sr. Conseller, que ens digués per què

ens pot beneficiar a les illes de Menorca, d’Eivissa i

Formentera la promoció, l’assistència a fires d’un senyor que

ningú el vincula amb cap d’aquestes illes, un senyor que confon

Formentor amb Formentera, amb què ens pot beneficiar, ja dic,

a les altres illes aquestes qüestions?

I miri, això de la Wold Travel Market, jo, no sé, ara ens ha

tret una revista diu, de la setmana passada, a la qual hi havia

una foto de la parella Douglas; el cert és que es va fer un

seguiment en els mitjans de comunicació de la Wold Travel

Market, sí, hi va haver molts periodistes, bàsicament

periodistes espanyols o de les nostres illes; els polítics del PP

varen estar molt contents perquè es varen fer una foto amb

Michael Douglas, però la repercussió en els mitjans de

comunicació britànics o d’altres països que cobrien aquell acte

va ser total i absolutament nulAla, això ho sap tothom que va ser

així i que no va tenir, ja li dic, a part que vostès quedassin molt

contents de poder-se fer la foto, això no era la qüestió.

I per cert, per jo que no vaig tenir l’oportunitat, lògicament,

d’anar a aquesta fira, però vaig veure reportatges en els mitjans

de comunicació, era molt curiós, perquè, com que s’havia de

promocionar Costa Nord i les activitats, el que més es veia era

una foto de Compay Segundo que, com tots vostès saben,

també és un personatge popular, però molt lligat no a les

Balears o a l’illa de Mallorca, sinó a una destinació turística

competidora que tenia l’estant una miqueta més lluny, a l’illa

de Cuba, això és el que es veia en els mitjans de comunicació

que havien vist aquí.

I com li deia, això, si vostès no només no fan les

transferències de promoció turística als consells insulars, sinó

que el Govern es paga una cosa que, si pot tenir alguna

repercussió favorable, cosa que dubt moltíssim, només la tendrà

per a l’illa de Mallorca, jo esper que facin efectivament les

transferències, que no destinin els recursos que són dels

habitants de totes les illes per a una illa només i, en tot cas,

esper que no facin, per compensar, més operacions d’aquest

tipus. Se m’ocorre que volguessin comprar també el castell fet

en zona protegida de Michel Cretu, també un personatge

popular, que vostès han volgut legalitzar, amb una amnistia,

amb la llei d’acompanyament; ja com Costa Nord també es va

fer ilAlegalment, una qüestió d’aquestes, o, com comentava

algú, que ara contractin a Pocholo Martínez Bordiu per fer-nos

la propaganda d’Eivissa i Formentera. Esper que no, en tot cas

que facin una promoció seriosa i que no facin més negocis

d’aquests ruïnosos i que no hi hagi tant de “papanatisme”, tanta

“horterada” de fer-se una foto amb un famós i amb això ja hem

resolt l’expedient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, l’Hble. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, hem escoltat la

seva interpelAlació i compartim molts dels arguments que avui

ha exposat. Coincidim que la compra d’aquest immoble,

anomenat Costa Nord, és una compra innecessària, cara i fosca.
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És una compra innecessària perquè el que és l’immoble

pròpiament dit pensam que no aporta res a les Illes Balears, no

aporta res a Mallorca i ni tan sols aporta res a Valldemossa, que

no necessita que les institucions adquireixin més patrimoni,

amb el patrimoni propi de la ciutat de Valldemossa ja és més

que coneguda mundialment. I fins i tot el que no ens pareix

correcte és eclipsar els valors patrimonials que tenim amb

aquest artifici que és una obra recent en aquest solar de Costa

Nord. I això és el que ens du a valorar si un immoble és car o

és barat.

Naturalment que això és molt relatiu, un veïnat podrà

adquirir una finca que li és útil, que li completa la seva, i

pagarà un preu desorbitat, molt per damunt del valor del

mercat. I aleshores, nosaltres pensam que, des d’aquest punt de

vista relatiu, 4,4 milions d’euros són més que necessaris per

adquirir edificis emblemàtics de les Illes Balears o per restaurar

edificis que ja són patrimoni de les administracions públiques

de les Illes Balears i que si, convenientment restaurats i amb un

pla de gestió correcte, podrien servir no només com a promoció

turística sinó també per enriquir el patrimoni cultural i artístic

dels propis ciutadans de les Illes Balears. Des d’aquest punt de

vista és que nosaltres consideram cara, caríssima, aquesta

compra; i amb aquests recursos, aquests recursos que avui són

indispensables per emprendre restauracions o fins i tot compres

d’edificis que podrien jugar un paper importantíssim també de

cara a la promoció turística.

D’altra banda, ens hem de demanar què costarà gestionar

Costa Nord? Evidentment, només faltaria que haguéssim

comprat el possible o l’hipotètic dèficit que tengués una

empresa, però gestionar aquest immoble costarà uns recursos

anuals al Govern de les Illes Balears, als ciutadans de les Illes

Balears.

És una inversió fosca, perquè fins ara no hem tengut la

documentació. Vostè ha exhibit una escriptura pública que deu

tenir unes 25, 30 pàgines; mirin, jo aquesta setmana passada,

com a portaveu del Grup Parlamentari del PSM-Entesa

Nacionalista, vaig rebre la resposta a la solAlicitud de

documentació de l’expedient i me diu que el vagi a veure a la

conselleria. Bé, demà de matí hi aniré, demà de matí hi anirem;

bé, aquí hi deu haver una valoració dels tècnics, una compra, si

s’han fet licitacions públiques i, en tot cas, s’envia el

fonamental de l’expedient, però no es preocupi, demà anirem

a la conselleria i si ens ho volen mostrar el mirarem.

En definitiva, 4.400.000 euros permetrien centenars d’idees

per millorar el producte turístic, començant per l’estant de

FITUR de la setmana passada; que jo més bé crec que l’estant

de FITUR no és qüestió de doblers, sinó de bon gust. I per què

són tan “cutres”, senyors del Partit Popular? Per què no es pot

fer una cosa amb un mínim de dignitat? Per què són tan

“cutres” i provincians? Provincians, perquè qualsevol projecte

fet d’una persona de fora, que pot ser molt lloable i molt

respectable, com el Sr. Douglas, però això ja passa per davant

projectes emblemàtics que han sortit de les Illes Balears: Costa

Nord, gran preeminència dins FITUR, i Eivissa Patrimoni de la

Humanitat un paper totalment secundari amb una mica de

cartellet; Menorca Reserva de la Biosfera no hi és

pràcticament; o fins i tot la Cartoixa de Valldemossa, la figura

de Chopin, que ens permetrien promocionar el turisme cultural

i el turisme d’hivern, inexistents. Un projecte realitzat per una

persona de fora li donam una gran preeminència, i això és

provincianisme i és una falta d’orgull per les nostres coses, pel

nostre patrimoni històric i artístic propi que realment a

nosaltres ens entristeix.

En definitiva, senyores i senyors, coincidim amb

l’interpelAlant que aquesta adquisició ha estat una tudada de

doblers. Els efectes de les promocions són de materialitzar,

però el que ha estat la compra d’aquest edifici la consideràvem

totalment innecessària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,

té la paraula el Sr. Hble. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores, senyors diputats. He

escoltat amb molta d’atenció les intervencions que s’han fet

durant aquest debat i en especial la intervenció que ha fet

l’esmenant, i també les respostes que ha donat el conseller de

Turisme. I he de dir que, no com a la passada legislatura, he

pogut comprovar com el Sr. Conseller donava complerta

resposta a totes aquelles preguntes i qüestions que li han

plantejat al llarg de la seva intervenció per part del Sr. Diéguez.

Hem de repetir idò que el Govern el que ha comprat és

Costa Nord, que ha comprat un immoble, un edifici, unes

instalAlacions i un solar que estan valorats per 3.400.000 euros,

i després ha comprat també la realització d’una pelAlícula, la

participació d’aquest actor, de Douglas a la pelAlícula, el fons

de comerç i també les seves marques, que estan valorades en 2

milions i mig d’euros. No s’ha comprat idò per part del Govern,

com s’ha dit aquí i s’havia dit a reiterades ocasions també a

preguntes formulades per l’oposició, no s’ha comprat, com

deia, cap empresa ni perquè sigui deficitària aquesta empresa

ni per les intencions futures o no que pugui tenir l’antic

propietari de no tornar a Mallorca; s’ha comprat Costa Nord

perquè és un bon instrument de promoció turística i, a més,

perquè el Sr. Douglas és un bon ambaixador.

Podem discutir sobre promoció turística, podem discutir si

estam o no d’acord amb aquesta compra, però el Partit Popular

estam convençuts que la política que ha iniciat el Govern de

Jaume Matas és l’adequada i és la que té futur i és la que

proporcionarà que les illes tornin recuperar la confiança en el

turisme. Podem discutir, com deia, la política turística, però

aquest diputat que els parla i el Grup del Partit Popular en

tenim reiterades i moltes mostres de com ha estat la política

turística que ha duit o que va dur durant aquests quatre darrers

anys el pacte de progrés. Com dic, podem discutir de promoció

turística, però m’estranya molt, senyors diputats de l’oposició,

que vostès vulguin discutir d’altres temes; jo els demanaria que

vostès no aixequin aquí fantasmes de què el Govern hagi fet

coses rares amb aquesta compra i que aquesta compra estigui

inflada, com s’ha dit aquí. Aquesta compra s’ha fet amb els

informes del Servei d’Arquitectura, per una part, i l’informe de

la Conselleria d’Hisenda, del Servei de Tributs, per una altra,
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on han valorat l’edifici, l’immoble, per una part, i les marques,

el fons de comerç, com deia abans, per l’altra.

No com abans ho feia el pacte de progrés, que comprava

immobles sense informe. Exemples n’hi ha molts, en podríem

posar uns quants: Son Serra de Marina, per exemple, on el

Govern del pacte va comprar uns apartaments ilAlegals que

envaïen el domini públic i a més amb una ordre de demolició

per part de Costes, amb un informe d’un perit, d’un senyor que

no tenia res a veure amb el Govern, que no era perit ni

arquitecte i que no era funcionari, un perit extern que va dir que

allò valia tants de doblers. És cert que hi va haver un segon

peritatge, no m’estendré damunt aquest punt, d’un funcionari

interí; però efectivament un funcionari interí que es reiterava en

l’informe, en el preu del primer informe, però ja se sap, allò de

“bon alAlot i feiner dilluns acabes”. Fins i tot el Sr. Buades,

d’Esquerra Unida i Els Verds va dir en una ocasió, dins aquest

Parlament, quan es referia a la compra de Son Serra de Marina,

que la manera com s’ha fet el peritatge és un escàndol públic.

Es va fer, a més, famós, el menú de l’ecotaxa, com vostès

saben. Podríem posar l’exemple també del casal de Son Serra

de Palma, un casal que es va comprar per 240 milions, on el

preu d’expropiació de l’Ajuntament de Palma era de 80 i on els

propietaris varen fer després una (...) d’herència, amb una

valoració només de 100 milions. O també podríem parlar

d’Aubarca-Es Vergers.

Bé, jo esper a veure la moció que presentarà el Grup del

Partit Socialista Obrer Espanyol, a veure quines propostes ens

farà de política turística i de promoció turística, però miri, crec

que amb aquesta interpelAlació i veurem la moció, però almanco

amb aquesta interpelAlació el que es pretén des del Partit

Socialista, des de l’oposició, és embullar fil, embullar la troca

i despistar el personal respecte de la bona que fa el Govern de

Jaume Matas.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, i per cinc minuts,

té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Jo voy a responder uno a uno y de

forma concreta todas las cosas que se han dicho o

prácticamente casi todas las que se han dicho desde aquí. Se ha

comenzado por parte del conseller del favoritismo, hablando de

provisionalidad en los cargos, etcétera; y yo quisiera recordar,

porque una obra de caridad es enseñar a quien no sabe, que el

récord de la provisionalidad lo tiene un conseller de

agricultura, que fue un día, y ahora es presidente de Gobierno,

fíjate, pero fue conseller de agricultura, no sé, ¿llegó al día?,

¿cuándo apuñalaron a su compañero, un poco antes o un poco

después del día? No recuerdo, bueno, pero usted puede

preguntar, que probablemente tenga gente al lado que le

explique cómo se apuñala a un compañero para que el conseller

de agricultura dure sólo un día.

Mire, Sr. Conseller, al Govern anterior no le engañaron,

usted dice que al Govern anterior se le propuso, no sé cómo ni

en qué términos, pero si se le propuso y no aceptó eso es un

mérito, a éste sí. Lo que está claro es que sí que me ha ligado

dos cuestiones: la presencia del Sr. Douglas y la compra. Si el

Gobierno hace una compra condicionada a la presencia, la

presencia es una carga de esa compra, es una compraventa

modal, esa presencia tiene que estar valorada y tasada, si no,

están ustedes engañando en las tasaciones, están engañando en

las tasaciones si no es así.

Usted me dice también que las ferias antes eran un funeral

y que ahora son divertidas. No sé si antes eran un funeral, claro,

son divertidas sí; yo he leído lo del stand y realmente es muy

divertido, lo del molinillo éste que han puesto y eso que se caía,

etcétera; realmente son divertidas ahora, eso sí, antes no sé

cómo eran.

Preguntas que le he planteado: cuatro, cinco, mejor dicho.

La primera si estaba condicionada de alguna manera a la venta

la presencia de Douglas. Nos ha dicho que sí; ya veremos cómo

está valorada esta presencia en la tasación, si no esa tasación no

será correcta. Segundo: ¿es cierto que la iniciativa fue del Sr.

Douglas? Sí. Entonces estamos, recuerden todos, no ante un

proyecto del Govern, sino ante un proyecto personal del Sr.

Douglas, porque fue su iniciativa, y ellos aceptaron.

¿Qué se firmó en la Wold Travel Market; qué se firmó allí?

Ahora me dice que se ha firmado en escritura pública en

diciembre, ahora volveremos sobre esto. Y ¿qué es ese papel

que se cambiaba en la Wold Travel Market que, según los

medios de comunicación, decían que era una escritura, que era

la entrega de Costa Nord? ¿Qué es lo que se firmó allí y por

qué no me lo ha entregado cuando yo le pedí todos los

documentos que tuvieran que ver con Costa Nord?

Siguiente: ¿para qué quiere el Govern Costa Nord?

¿Alguien lo ha oído? No tienen ni idea, o sea, compran una

cosa que no saben para qué la quieren; la quieren para tener la

presencia de Douglas y eso ya lo calificaremos en su momento.

Por último, la última pregunta por la que ha pasado más que

de puntillas, no ha pasado: ¿Qué pasó en patrimonio? ¿Por qué

no se ha sabido nunca qué valoración se dio en patrimonio o

por qué no se dio valoración en patrimonio al asunto de Costa

Nord, por qué no? Esto tendremos que averiguarlo y tendremos

tiempo para averiguarlo.

Por otra parte, Sr. Conseller, y en ánimos de rigor que usted

invoca, no le he dicho en ningún momento que usted compre

una empresa, le he dicho que el Sr. Douglas tenía un negocio

ruinoso, y eso lo ha dicho él, y había un negocio ruinoso; yo no

le he dicho nunca que usted comprara la empresa, así que no

diga que digo lo que no digo, aunque sea una forma habitual de

buscar una defensa.

Han hecho una escritura pública de compraventa. Sr.

Conseller le pregunté yo, le pedí copia del convenio o acuerdos

que se tiene previsto firmar o que se ha firmado con el actor

Michael Douglas, Costa Nord, etcétera, sobre la compra de esta

entidad. Me contestó usted textualmente: “Se hará una escritura

pública de compraventa”, -no sé lo que se firmó en la Wold

Travel Market-, “en el momento en que ésta se otorgue se

pondrá a su disposición”. ¿Ustedes se van a fiar alguna vez más
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del conseller del favoritismo? En el momento en que se firme,

¿en qué momento se firmó?; en diciembre tenía usted la

obligación parlamentaria de ponerla inmediatamente a

disposición de este Parlamento. Es usted un tramposo, tenía

usted la obligación, usted lo puso aquí: “en el momento en que

se otorgue se pondrá a la disposición”; si se otorgó en

diciembre, tenía usted la obligación parlamentaria de ponerla

inmediatamente a disposición del Parlamento. Que nadie se fíe,

que nadie se fíe de este hombre en adelante, ...

(Aldarull a la Sala)

... que nadie se fíe, pídanle las cosas todos los días, porque

no se fíen de él que intentará siempre engañar. ¿Nos viene

ahora con la escritura firmada hace un mes y pico?, ¿ese es el

momento en que se ha firmado, ese es el momento en que se ha

otorgado hoy? Usted ha dicho que se otorgó en diciembre,

usted lo ha dicho; desde ese día tiene usted la obligación de

entregarla. La ha ocultado, la ha ocultado, reconózcalo.

Y por último, no quiero dejar de pasar unas advertencias

suyas, que creo que son un hecho desgraciado: que saldré en El

Caso, que saldré en El Caso me ha dicho. Ahora entiendo lo

que publica el Sr. Michael Douglas: es que acabaré en la

cuneta. ¿Fue usted el de la cuneta? Si a mi me dice que saldré

en El Caso; ¿qué sale en El Caso?: muertes violentas,

accidentes, etcétera. ¿Usted cree que puede salir en una tribuna

parlamentaria y decirle a un parlamentario que saldrá en El

Caso? Mire, si se cree que nos va a asustar con amenazas

mafiosas va usted listo, lo primero que tiene que hacer es salir

aquí y pedir perdón, por dos cosas: primero, por haber dicho

que entregaría usted la escritura y la ha ocultado durante un

mes y pico para tratar de obtener una simple ventaja

parlamentaria que le ha servido de bien poco; y segundo, por

decirle a un diputado que puede tener un problema de carácter

violento, como son los asuntos que salen en El Caso.

Nada más, Sr. Conseller.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ya lo

dicen, Sr. Diéguez, que “cree el ladrón que todos son de su

misma condición”, sí, sí, no, lo digo por lo del conseller de no

sé qué, cuando aquí si hay alguien que debería dar

explicaciones y todavía no las ha dado a la opinión pública y

hace tiempo que se recabaron y no fue capaz de dar la cara,

fue usted con relación a los oscuros manejos suyos en Son

Pardo.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Eso es por lo que debería usted empezar. Y respecto a la

ocultación, respecto a la ocultación parlamentaria, me

permeti, Sr. Diéguez, que li digui, home, que després de

l’espectacle que han donat amb el famós informe del camp de

polo de Campos, parlar que jo firmàs una escriptura dia 29 de

desembre, parlar de què jo firmàs una escriptura dia 29 de

desembre que no tenc l’obligació d’enviar-li, perquè vostè me

fa una pregunta, jo li responc i, si vostè me la reitera, la tendrà

quan vulgui, la tendrà quan vulgui i ho sap, no tenc l’obligació

de dir-li. Vostè me demana una documentació, en aquell

moment li contest que estam pendents de firmar una escriptura,

i per tant no tenc cap obligació; però si és una escriptura

pública, Sr. Diéguez, si aquí no hi ha res a amagar. Si això és

molt distint a quan vostès governaven, si és que no hi ha res a

amagar aquí, de ver. I sobretot, insistesc, del que no hi ha res

a amagar és sobretot si ho comparam amb la seva etapa al front

de Son Pardo, que moltíssimes explicacions encara queden per

donar a l’opinió pública.

Miri, el Govern anterior no ho va comprar no perquè fos un

mèrit seu, sinó perquè varen venir unes eleccions i els ciutadans

els varen dir: no, vostès no compren ja ni això, ni Son Serra ni

res més, vostès se’n van a ca seva; és per això que no ho va

comprar. Si el Govern anterior no ho va comprar és perquè li

fan la proposta dia 23 de maig i al cap de dos dies els ciutadans

li varen dir: miri, vostè val més que no facin res més per aquí

dins, i és per això que no ho compren.

Segon, condicionat. Jo és que crec que a vostè no li va bé

el que li contest i es fa les afirmacions com vostè vol;

efectivament, jo li he explicat que el projecte surt, no ens

n’amagam, és el Sr. Michael Douglas qui fa aquesta proposta,

que per altra banda, ja era dins el Govern, perquè l’havien feta

al Govern anterior; nosaltres creim que és un bon tema i a més

ho lligam al tema de la presència a les fires turístiques. I per

tant, aquí ningú no ha amagat res i aquí no s’ha de valorar res,

si una compravenda modal o una compravenda ..., no, no, a

l’escriptura es compra un edifici, un solar, unes instalAlacions,

unes marques i una pelAlícula, i això és el que es valora. I a més,

fora d’aquesta escriptura per tant, a més, hi ha el compromís

del Sr. Michael Douglas de participar a aquestes fires i de fer

promoció a favor de la imatge de les Illes Balears. Per tant, ni

necessitat de valorar aquestes coses ni necessitat de no valorar-

les; s’ha valorat el que s’havia de valorar, que és el que es

compra.

Què vàrem firmar a la Wold Travel Market? Bé, a la Wold

Travel Market vàrem començar a donar compliment als

compromisos que havíem acordat venent i reforçant la imatge

i allà, el President i el Sr. Michael Douglas varen firmar un

acord d’intencions que s’ha materialitzat amb la compra de

l’escriptura pública, a través d’escriptura pública, d’aquest

solar, d’aquest edifici i d’aquestes instalAlacions.

I contestant una vegada més la seva pregunta, vostè me

demanava quins acords s’havien firmat amb el Sr. Michael

Douglas. I per tant, nosaltres li hem dit que estàvem pendents

de firmar una escriptura pública i que quan estigués l’escriptura

pública estarà a la seva disposició. Si vostè me reitera la

pregunta, la tendrà i, si no, la té a la seva disposició quan vostè

vulgui, a la seva disposició, que és el que posa la resposta, a la

seva disposició. Com vostè pot entendre les escriptures no
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estan per anar d’un lloc a l’altre, vostè té l’escriptura pública a

la seva disposició a la Conselleria de Turisme.

Per què es fa la valoració des de Turisme i no des de

Patrimoni? Escolti, ja li ha explicat molt bé el Sr. Gaspar

Oliver, jo crec que almenys feim les valoracions per part del

Cap de la Secció Tècnica d’Arquitectura de la Conselleria de

Turisme, per tant un funcionari. Esper que vostè no tengui

dubtes damunt l’honorabilitat, la fiabilitat i la solvència de

funcionaris que ho han estat ara, amb el Govern anterior i amb

els governs que hi hagi pogut haver en aquesta comunitat

autònoma. Distint era el seu cas, Sr. Diéguez, que anaven fora

de la Conselleria de Turisme, fora del Govern, a cercar qualcú

-sempre era el mateix, curiosament, mai eren distints, sempre

era la mateixa persona-, qualcú que els digués el que vostès

volien sentir; és a dir que Son Real, unes edificacions ilAlegals,

amb una ordre de demolició de Costes, valia el que realment no

valia i que qualsevol persona sap, i bé ho va demostrar el seu

propietari amb el famós menú de l’ecotaxa, per desgràcia dels

ciutadans d’aquesta comunitat autònoma que es varen sentir

estafats.

I finalment, Sr. Diéguez, això d’El Caso, miri, vostè digui

el que vulgui, li he dit això d’El Caso perquè amb les

travelades que va pegant cada dia, amb les respostes que hi ha

hagut abans, vagi alerta a no tenir un sotrac i fer-se mal i sortir

en El Caso. Vostè sap que ni és el meu caràcter ni és el meu

estil, ni és el meu caràcter ni és el meu estil, cosa que

segurament no pot dir vostè. I me permeti que li recordi el

darrer, jo esper mai no passar a la història per estar a una

galeria de retrats després d’una setmana d’engany i frau

parlamentari en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, es passa al tercer punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat i votació de dues mocions.

III.1) Moció RGE núm. 4403/03, presentada pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la

política lingüística, derivada del debat de la interpelAlació

RGE  núm. 3117/03.

En primer lloc, passam al debat i votació de la moció

registre d’entrada número 4403/03, presentada pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a política

lingüística, derivada del debat de la interpelAlació registre

d’entrada número 3117/03. Aquest mateix grup ha presentat

l’esmena d’addició registre d’entrada número 412/04, la qual,

atès el que disposa l’article 165.4 del Reglament de la Cambra,

en el sentit que el proposant podrà igualment modificar els

termes de la proposició, si cap grup no s’hi oposa, suposa una

modificació dels termes de la moció. Per això, abans de cedir

l’ús de la paraula al grup presentant per defensar la iniciativa,

aquesta presidència demana: s’oposa qualque grup a la

modificació?

Sí, té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres entenem que no

és una modificació puntual, sinó que és una modificació

substancial de la moció presentada que deriva d’una

interpelAlació i, per tant, consideram que hauria de ser objecte,

en tot cas, d’una altra iniciativa parlamentària, que aquí estam

per debatre la que va presentar, la moció, en temps i forma, el

PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò, sí, Sr. Eduard Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí. No acabam d’entendre com s’aplica l’article 165, ja que

l’article anterior diu que les mocions tendran la mateixa

tramitació que una proposició no de llei. En el cas d’una

proposició no de llei no es diu que es poden presentar esmenes,

sinó diu que excepte el grup proposant. Si aquesta esmena

l’hagués presentada qualsevol altre grup i l’hagués acceptada

s’hagués hagut de votar. No sabem per què es fa aquesta

diferenciació. I, en tot cas, crec que hauríem de tenir l’opció a

defensar l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, aquest tema, òbviament, l’ha estudiat no tan

sols el Lletrat Major sinó que també l’ha consultat a tots els

lletrats de la Cambra i, per unanimitat, han arribat a aquesta

conclusió. Per tant, la presidència farà cas als informes que li

han fet els lletrats. No obstant, vostè defensi la moció, així com

està presentada, i bé, deix al seu seny doncs el que consideri

que hagi de dir, no seré jo que li talli el que hagi de dir.

D’acord, Sr. Riudavets? Seva és la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. El

passat període de sessions, certament, aquest grup parlamentari

va presentar, va interpelAlar el Govern amb motiu de la política

lingüística que es portava a terme. Des del debat que es va

produir, han passat moltes coses, cap de bona i vet aquí el sentit

d’introduir aquests nous elements de política lingüística dins

aquesta moció, per mor que no va ser una interpelAlació rallant

de punts concrets, sinó una interpelAlació on es rallava de la

política lingüística, que duia i que havia anunciat el Govern de

les Illes Balears.

Han passat moltes coses, cap de bona i la situació no ha

millorat, sinó el contrari. S’han anunciat noves mesures que, al

nostre parer i al parer de molts ciutadans i ciutadanes de moltes

entitats i associacions, són un clar exemple de política

regressiva, de política que atempta contra el procés de

normalització lingüística i, açò és més greu o tan greu almanco,

també contra la cohesió social del nostre poble. A la moció que

avui debatem hi ha diversos punts que, en definitiva, no

pretenen altra cosa que aquesta cambra insti el Govern de les

Illes a retornar als camins del consens, de la concòrdia, de

l’harmonia, en un tema, el de la llengua, que no hauria de ser



960 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / 3 de febrer del 2004 

 

mai causa de conflicte polític, sinó eina de cohesió i patrimoni

comú de la dreta i de l’esquerra, de tothom.

Demanam en aquesta moció que el Govern de les Illes

Balears acompleixi el seu deure de procurar que tots els

ciutadans de les illes coneguin la llengua catalana. Demanam

que aquesta cambra insti el Govern a derogar el decret que

rebaixa l’exigència de coneixement de català pels funcionaris.

Demanam que s’insti el Govern a derogar el decret que eximeix

de conèixer el català als funcionaris majors de cinquanta anys.

Demanam també el manteniment, ara ja seria la reobertura, de

Som Ràdio, l’única emissora que emetia 24 hores en llengua

catalana. Demanam també que aquest Parlament insti el Govern

de les Illes Balears a complir la llei i que, en conseqüència,

acompleixi l’article 28.1 de la Llei de normalització lingüística,

que diu textualment: El català ha de ser la llengua usual -és a

dir, la llengua d’ús- en emissores de ràdio i televisió i en altres

mitjans de comunicació social de titularitat de la comunitat

autònoma”. De moment, l’únic que sabem de la futura televisió,

a part de qui la dirigirà, és que fan comptes vulnerà aquest

article de la llei.

Hi ha hagut, ja he dit, altres esdeveniments que s’han

anunciat, mesures sobre ensenyament i llengua; no les podrem

votar aquí, però sí, dins aquesta explicació de la interpelAlació

de política lingüística, deixi’m explicar-ho. Mesures que el

nostre grup considera un altre atac frontal, en la línia de les

anteriors a la nostra llengua, per açò havíem presentat aquesta

esmena d’addició que, si més no, la llegiré, ja que no la podrem

votar perquè el Partit Popular ho impedeix. Demanam que el

Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes

Balears a no portar a terme les mesures sobre ensenyament en

llengua catalana, anunciades pel conseller d’Educació i Cultura

el passat 16 de gener del 2004. Demanam també que el

Parlament de les Illes Balears manifesti el seu suport a la

Universitat de les Illes Balears, com a institució oficial

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

catalana i com ho fixa la disposició addicional segona de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

I entram ara al fons de la qüestió. Senyores diputades i

senyors diputats, quan vaig presentar aquesta interpelAlació

teníem un problema, ara tenim un problema molt més greu, el

nostre país té un problema i no és un problema que hagi sorgit

de la societat, és un problema que dia 16 de gener va generar

el propi Govern i el va generar amb premeditació, amb fredor

i amb planificació. I jo els deman, que és una pregunta que ens

hauríem de fer tots, els deman: què hem de pensar d’un govern

que en lloc de solucionar els problemes que li surten en crea de

nous? I quin govern d’arreu del món podríem trobar que crea

deliberadament conflictes allà on fins ara hi havia pau social?

Intentaré respondre aquestes qüestions. Vaig dir ja, i

repetesc, que aquest Govern de les Illes Balears ha planificat

l’arraconament social de la nostra llengua, de la llengua pròpia

de les nostres illes, la llengua que té l’obligació de promocionar

i difondre. I les passes seguides són clares per a qui les vol

veure. En primer lloc, es promou la desvalorització social del

català; ja ara només basten coneixements superficials de

llengua catalana per accedir a la funció pública. Es llança a

l’opinió pública, a la gent, es llança la idea, una idea molt vella

per cert, que el català és una segona cosa, no serveix, no és

necessari, perquè tanmateix l’administració no demana que ho

sàpigues bé, només coneixement superficial, això és la idea que

es llança a l’opinió pública. Es passa, després, com a segona

passa, a eliminar la presència del català dels mitjans de

comunicació públics, tancament de Som Ràdio i una futura

televisió castellanitzada. Tercera passa: es planifica una política

de fragmentació de la unitat de la llengua, s’accepta i es vota a

favor en el Consell Acadèmic diferenciar valencià del català;

s’intenta enfrontar la llengua estàndard amb les modalitats

pròpia, quan la realitat és, i açò s’ha de dir clar i ben clar, que

l’aprenentatge de l’estàndard és la millor garantia de

coneixement real de la llengua parlada, quan la realitat és que

sempre s’ha tengut molta esma a la preservació de la nostra

riquesa lèxica i sintàctica i que sempre açò s’ha fet compatible

amb la necessària unitat normativa. I finalment, darrera passa,

de moment, es pretén dificultar l’ensenyament en llengua

catalana en els centres educatius, únic àmbit on la

normalització lingüística havia tengut èxit.

L’estratègia és clara i els motius. Ja deia jo en el debat de

la interpelAlació, dia 2 de desembre, és a dir, fa dos mesos, que

deia textualment: “El Partit Popular vol emprar la llengua com

a eina per aconseguir vots. El Partit Popular, per un grapat de

vots, s’ha arriscat a crear un monstre, a crear un conflicte

artificial i sense fonaments”. I aquí hi ha el quid de la qüestió:

aquestes mesures anunciades i les anteriors són, en definitiva,

part d’una estratègia electoral, a llarg i curt termini, que no

pretén altra cosa que dividir la societat. Des del Partit Popular

s’ha vist que l’atac a la llengua catalana pot servir-los per

enarborar la bandera d’una pretesa defensa dels castellano-

parlants i els concep com si fossin una espècie de minoria

irredempta, i tot açò per fidelitzar el seu vot. I no hi ha altra

explicació.

I açò suposa, en primer lloc, un menyspreu absolut cap a les

persones que no són originàriament de parla catalana. I en

segon lloc, una manca total de sentit de país, de voluntat de

construcció d’una societat harmònica, cohesionada i en pau. El

Partit Popular, i açò és el més greu, ha optat per la crispació,

per la confrontació, sense el més mínim escrúpol, sense cap

sentit institucional. Vet aquí, idò, el motiu d’anunciar unes

mesures, a dos mesos d’unes eleccions, quan encara no saben,

i ho han confessat ells mateixos, encara no saben com les duran

a la pràctica, i es denuncien en aquest moment per crear

crispació, per interessos partidistes. I no han dubtat a provocar

aquesta crispació, no han dubtat a enfrontar-se amb la

comunitat educativa, amb la Federació d’Associacions de Pares

i Mares, amb els sindicats, amb les associacions d’ensenyants,

amb la pròpia Universitat de les Illes Balears, amb el Consell

de Menorca i des d’ahir amb el Consell de Mallorca.

Senyores diputades i senyors diputats, un alt càrrec del

Govern ha arribat a propugnar que l’ensenyament de la llengua

catalana, a Menorca en concret, havia de retrocedir. I ara,

malgrat se’n vol desdir d’aquestes paraules, molt fortes

certament, malauradament per a ell varen quedar enregistrades,

açò ha provocat, li assegur, a la meva illa una gran indignació

i malestar. I no creim que aquesta sigui la política d’un govern

seriós, un govern equilibrat, un govern que governi per a tota

la societat.
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Vull tornar recordar a aquesta cambra que tant l’Estatut

d’Autonomia com la Llei de normalització lingüística obliguen

el Govern a potenciar l’ús de la llengua catalana, una llengua

que encara està en inferioritat de condicions, una llengua

encara en franc retrocés a molts d’àmbits de la nostra societat,

una llengua que, després d’una llarga història de persecució,

innegable, tot just ara començava tímidament a remuntar. I què

ha fet, què fa, què ha anunciat aquest govern per potenciar la

nostra llengua, tal i com els mana la llei? Res, absolutament res;

el contrari, anuncien mesures per fer-la retrocedir a l’únic àmbit

on s’havia aconseguit, amb molt d’esforç de convenciment i

sense cap problema, un cert ús normalitzat, mesures per fer-la

retrocedir a l’àmbit de l’ensenyament. Un ensenyament que, per

cert, ha estat sempre respectuós i defensor de les variants

lingüístiques pròpies, des de l’assessorament, açò sí, de la

Universitat de les Illes Balears, que ara es vol despreciar, com

ja s’ha dit, creant una altra instància consultiva, obedient al

Govern, açò sí, i vulnerant el propi Estatut, que deixa ben clar

que la UIB serà, i llegesc textualment: “... la institució oficial

consultiva per a tot quant es refereix a la llengua catalana”, no

només per a qüestions científiques. Però és que, a més, les

qüestions científiques també són normativa, lèxic, ortografia,

sintaxi, açò també són qüestions científiques.

Senyores i senyors diputats, podríem imaginar tots un futur

millor, podríem imaginar que açò que està passant no passa,

que el Govern d’aquí defensa la llengua d’aquí; podríem

imaginar un govern que tingués com a objectiu la cohesió

social, potenciant la llengua catalana com a llengua comuna,

des del respecte a les llengües i cultures originàries de totes les

altres comunitats lingüístiques existents a les nostres illes.

Imaginar açò no és un exercici difícil, és el que teníem abans,

ho teníem fins que el Govern actual ha introduït, per interessos

partidistes, la confrontació lingüística com a eina electoral.

Senyores i senyors diputats, durant molts anys el català ha

avançat dins l’ensenyament sense problemes, amb

l’aquiescència dels pares i mares, amb una tasca tranquilAla de

convenciment, sense cap imposició i sense cap confrontació.

L’altre dia a la premsa sortien declaracions de responsables

educatius d’una barriada de Palma, majoritàriament castellano-

parlant, que deien: mai el català no ha estat un problema, ara

donam una passa enrera; el català era un problema que no

existia, ara potser sí. El Govern vol obrir ferides. I açò són

declaracions de personal a peu d’obra, de personal qualificat,

de personal amb coneixements reals de la situació i amb un

bagatge pedagògic per conèixer que és el millor dins les aules.

Podem confrontar aquestes declaracions amb unes altres

d’un conseller: “Al terminar la escolaridad hay alumnos que

apenas saben hablar castellano”, deia aquest conseller. Una

absoluta falsedat per justificar allò que és injustificable. Els

alumnes dels nostres centres educatius acaben l’escolaritat

coneixent català i castellà, fins ara era així. Amb les mesures

anunciades, el català baixarà, evidentment, en nivell de

coneixement, i açò és el que cerquen.

No m’allargaré més en l’anàlisi d’aquestes mesures, que no

podrem votar si estam a favor o en contra, perquè en tornarem

a parlar i hi haurà temps. Senyores i senyors diputats, vull fer-

los una crida, des de la sensatesa i la reflexió els deman a tots

un exercici de responsabilitat, una opció decidida per la

cohesió social, per retornar a la concòrdia i a la convivència,

per continuar avançant en harmonia amb la normalització de la

nostra llengua. Els deman que aquesta cambra faci retornar el

Govern al camí del consens i de la moderació, que faci que

aquest Govern abandoni les seves postures radicals i

extremistes en contra de la nostra llengua, que aquest Govern

deixi les seves tàctiques de confrontació. I açò els ho deman

per l’interès superior del nostre poble, que els assegur que s’ho

mereix.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyors diputats. Té la paraula, pel Grup

Parlamentari Mixt, el Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La moció que es

debat avui és una moció complexa, no tan sols pel que es

refereix al seu contingut formal, sis punts, més altres dos que

s’han afegit amb una esmena, si bé no es podrà votar, sinó

també per la matèria de fons: la política lingüística. La política

lingüística presenta una enorme rellevància per a la nostra

societat, la llengua és un pilar bàsic de la nostra essència com

a poble i per tant hem d’assegurar que no sigui tractada d’una

manera parcial, simple o reduccionista. Hem d’evitar que la

llengua quedi en mans del debat polític, com a instrument de

disputes que moltes vegades res tenen a veure amb la llengua

mateixa.

Vostè, Sr. Riudavets, a la seva exposició ho ha dit ben

clarament, vostè ho veu que aquesta polèmica és una polèmica

que qualcú ha tengut interès a treure-la perquè vol fidelitzar els

seus votants, perquè treu un rèdit polític. I doncs, per què li

feim el joc? Qui estima la llengua no l’utilitza com a arma de

debat polític, qui estima la llengua no la utilitza per llançar-la

al rival polític. Per això, des d’Unió Mallorquina ens hem de

pronunciar en el debat d’aquesta moció i tal i com està

presentada aquesta moció d’una forma diferent, d’una manera

diferent damunt el punt de què es tracti. Unió Mallorquina

votarà en contra dels punts 1 i 2 de la moció, perquè

consideram, i ja ens hem pronunciat altres vegades damunt

aquest tema, que el Govern de les Illes està legitimat amb la

majoria que va obtenir a les darreres eleccions per organitzar

l’accés a la funció pública del Govern de les Illes. A Unió

Mallorquina creim que fa més mal la polèmica que l’anècdota

que un grup de funcionaris, que serà un grup molt petit, que

tenguin més d’una determinat edat, puguin accedir a la funció

pública sense un determinat nivell. A Unió Mallorquina creim

que s’han de fer polítiques en positiu a favor de la llengua; a les

institucions on tenim la responsabilitat de governar així ho hem

fet i ho seguim fent i moltes vegades ho hem fet amb vostès,

compartint aquesta responsabilitat i compartint els criteris en

què s’havien de fer i seguim compartint aquests criteris.

Motivar l’aprenentatge, afavorir l’aprenentatge, exigir un nivell

adequat per a l’accés a la funció pública i fer un ús normal a les

institucions.
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Unió Mallorquina no votarà a favor del punt 3 de la seva

moció, perquè ja ens hem manifestat diverses vegades damunt

aquest tema, si es volia assegurar la possibilitat de continuïtat

de Som Ràdio, s’havien d’haver fet les coses ben fetes. I si el

Govern ha pogut tancar Som Ràdio és perquè no complia la

legalitat, era fàcil. Hi ha altres institucions, vostès i nosaltres,

des d’Unió Mallorquina i el PSM vàrem, la passada legislatura

en el Consell de Mallorca, posar en marxa una altra iniciativa

de ràdio en la nostra llengua, una iniciativa que va ser ben

adoptada i que permet la utilització normal en els mitjans de

comunicació de la llengua catalana, de la nostra llengua.

Unió Mallorquina votarà en contra dels punts 4 i 5 de la

seva moció, perquè consideram redundant que el Parlament de

les Illes Balears hagi d’instar el Govern a complir la legalitat

vigent. Què és que hem d’anar repetint a la gent que ha de

complir la llei? La llei l’ha de complir tothom i si no

l’acompleix vostès i nosaltres serem els primers que en el

moment que l’incompleixi vendrem aquí a exigir

responsabilitats polítiques, aquí, als tribunals i on sigui

necessari. Vostè ens tendrà al seu costat exigint l’escrupolós

compliment de la llengua, de la legalitat en el que es refereix a

la llengua i a qualsevol matèria ens tendrà al seu costat. I és la

nostra tasca vigilar que així sigui, la seva i la nostra, vigilar que

cap mesura presa pel Govern de les Illes vulneri el marc jurídic

que entre tots ens vàrem atorgar de forma majoritària, amb

unanimitat en aquest tema. I si en algun moment es vulnera

aquest marc jurídic, poden estar segurs que Unió Mallorquina

serà la primera a demanar d’aquest Parlament totes aquelles

mesures i iniciatives que permetin corregir i sancionar

políticament aquesta conducta. Però aquesta funció de

vigilància no passa per instar el Govern a complir la llei, passa

per garantir a tota la ciutadania de les illes que, arribat el

moment, aquesta cambra podrà i sabrà reaccionar davant el fet

concret; fins que aquest moment arribi és innecessari i

redundant qualsevol altra manifestació.

Unió Mallorquina votarà a favor del punt 6, i hagués votat

a favor si li permeten, i si no, si presenta vostè una iniciativa,

ja li podem assegurar que votaríem a favor dels punts 7 i 8 o de

l’esmena que va presentar. Com vostè s’ha pronunciat damunt

aquest tema, des d’Unió Mallorquina volem fer-li saber que

tendrà, que comptarà amb el nostre suport, sense dubte. La

polèmica sorgida les darreres setmanes per les mesures en

matèria lingüística que va anunciar vol dur el Govern o la

Conselleria d’Educació del Govern, exigeix una contundent

resposta. I des d’Unió Mallorquina consideram que aquestes

mesures proposades responen a la impossibilitat del Govern de

les Illes d’acomplir una de les promeses electorals, com era la

llibertat de poder triar el centre educatiu per tots els pares.

Promesa electoral que, des d’Unió Mallorquina es compartia,

que també teníem nosaltres en el nostre programa electoral.

Aquesta impossibilitat reconeguda pel propi Govern ha obligat

a treure altres mesures, dins el context d’unes eleccions

generals, que trenquen clarament el que hauria de ser un debat

seriós damunt una qüestió tan important com és la nostra

llengua.

Ningú donarà lliçons a Unió Mallorquina del sentit de la

paraula llibertat i la llibertat no passa per prometre coses

inviables, la llibertat passa per poder triar opcions diferents

amb el màxim equilibri i justícia, amb el màxim d’informació,

i garantir sempre el màxim respecte a tots aquells que opinen

una cosa diferent. Per això, Unió Mallorquina demana al

Govern de les Illes que superi el fracàs que ha estat no poder

oferir llibertat d’elecció de centre educatiu als ciutadans de les

illes, assegurant l’estabilitat del projecte lingüístic i educatiu de

cada un d’aquests centres. Serà en aquest camí en què trobarà

el nostre suport i no en el camí de l’electoralisme a càrrec del

que per a nosaltres és part fonamental de l’essència mateixa

d’aquesta terra, la nostra llengua.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

Des del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds volem dir que

donam suport a la moció que ha presentat el PSM sobre política

lingüística i, a més, ens sumam al que ja ha plantejat el Sr.

Riudavets respecte que aquesta moció ha quedat una mica, si

no obsoleta, com a mínim hi ha molts d’afegits que nosaltres

entenem que també han de ser motiu de debat en aquesta

cambra, perquè realment des de llavors fins ara han passat tota

una sèrie de temes que fan referència a una política lingüística

que, evidentment, nosaltres no l’entenem, perquè evidentment

si el partit que governa vol dur endavant les lleis, que, a més,

el Sr. Nadal ja els ha recordat que aquí no s’ha de venir a

demanar que les lleis s’acompleixin, si s’han de dur endavant

les lleis i per tant l’Estatut d’Autonomia i la Llei de

normalització lingüística; i sobretot, per tant, ha de ser un

Govern que estava per la concòrdia, per l’acord, pel consens,

un Govern madur, idò, evidentment, aquestes qüestions crec

que no haurien de ser motiu de debat i de confrontació.

Però anant a les qüestions concretes inicialment del text de

la moció, dir que evidentment nosaltres donarem suport perquè

creim que evidentment a tota una sèrie de decisions concretes

que ha pres aquest Govern en el tema tant del Decret 162/2003,

com del decret també, aquest decret i d’altres qüestions,

clarament se rebaixa l’exigència del nivell del català. Nosaltres

no ho acceptam, entenem que això suposa una pèrdua de les

garanties que l’administració funcioni en català i que qualsevol

ciutadà o ciutadana pugui ser atès en català. Nosaltres creim

que això és un tema que ni tan sols s’hauria de debatre, sinó

que, senzillament, hauria de ser el normal, i per tant, dins

aquesta normalitat precisament nosaltres no entenem per què

s’ha rebaixat l’exigència del català, ni veim cap motiu

suficientment argumentat perquè això es dugui a terme.

En segon lloc, evidentment, nosaltres donam suport al punt

que fa referència al tancament de Som Ràdio, tot i que en

aquest moment pareix que ja és un tema que ja està no només

tancada Som Ràdio, sinó que ja està tancada tota aquesta

qüestió, perquè entenem que era una bona via de sortida de la

producció musical en català, una ràdio pública de qualitat;

nosaltres entenem que precisament un poble com el nostre ha

de ser cult, i estar preparats i informats dóna precisament peu

que no s’hagin de crear confrontacions absurdes i per tant
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nosaltres creim que el seu tancament ha resultat ser una

agressió contra la llengua i un incompliment del deure pública

per a la protecció de la llengua catalana.

Evidentment també estam d’acord amb altres punts de la

moció, perquè hi ha hagut clarament una reducció dels

pressupostos referits a la normalització lingüística i per a

promoció de la llengua catalana, i igualment creim que això

suposa un incompliment del deure públic de la protecció de la

llengua catalana. 

Evidentment també aquesta moció fa referència a l’anunci

d’una televisió pública bilingüe i amb modalitats. Nosaltres

creim que els mitjans públics, i no només ho creim nosaltres,

sinó que ho diuen les lleis i per tant ens remetrem a les lleis, jo

no faré esment al que diu la normalització lingüística de l’any

1986, la qual clarament diu que precisament la televisió ha de

vehicular la llengua pròpia de les Illes Balears, que és la

llengua catalana.

Per tant creim que en aquest moment nosaltres rebutjam la

política lingüística perquè creim que no s’adapta, en primer

lloc, a les lleis existents...

EL SR. PRESIDENT:

Prec un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...en primer lloc perquè no segueixen les lleis que existeixen

en aquest moment a la nostra comunitat autònoma, la Llei de

normalització lingüística, el mateix Estatut d’Autonomia, i per

tant demanam al Govern que segueixi no només la lletra de la

llei sinó l’esperit que va dur al fet que tots els grups

parlamentaris de la cambra en aquell moment estiguessin

d’acord precisament en impulsar no només un reconeixement,

sinó un treball perquè la llengua catalana fos usada d’una

manera normal a la nostra comunitat.

En segon lloc demanam al Partit Popular i al Govern de les

Illes Balears que no faci -ja s’ha demanat per part d’altres grups

parlamentaris- que no faci de la llengua un tema de

confrontació social per treure’n profit electoral. Això al nostre

entendre és una greu irresponsabilitat, que a més veim que el

Partit Popular vol, a més cada vegada més, que això sigui una

qüestió de confrontació social, perquè si no, no hi ha altre

argument possible que ens faci veure que realment vulgui dur

endavant aquest tipus de polítiques. Per tant també li demanam

responsabilitat política.

I voldria esmentar al Grup Parlamentari del Partit Popular

i al Govern quin problema hi ha amb el català, quin problema

hi ha? En primer lloc, la llengua catalana és precisament que

llengua que té en aquests moments més dificultats per poder

tenir no només un coneixement per part de totes les persones

que arriben a aquestes illes, sinó precisament perquè hi hagi

una integració com cal de totes les persones, venguin d’on

venguin, en el coneixement del català. Per tant, en la línia que

precisament hi hagi una normalització de la nostra llengua, un

coneixement de totes les persones que vénen, resulta que

s’oposa precisament tot el contrari, és a dir, que la llengua

catalana cada vegada estigui més reduïda a un petit nucli i que

precisament aquesta gent que no només el parla, sinó que creu

que el coneixement de la nostra llengua i de la nostra cultura és

un bé bo, idò resulta que sigui gairebé, si més no, considerada

que vol crear crispació social.

A mi m’agradaria que algú d’aquesta cambra em digués

quina persona, a no ser, evidentment, una persona que pugui ser

major, etc., no sap parlar català i castellà que sigui nascuda en

aquestes illes. Ningú. Quanta gent hi ha venguda en aquestes

illes que precisament..., i no només venguda sinó jo crec que

evidentment totalment acceptada i integrada -nosaltres

evidentment estam totalment per la integració- que no conegui

el català? Molta. Nosaltres creim que precisament una bona

aposta per la democràcia, per la integració, pel respecte als

distints pobles, a totes les persones, el que s’ha de fer a

qualsevol lloc és normalitzar i integrar les persones que arriben,

i un dels elements és donar possibilitats per al coneixement de

la llengua catalana d’una manera normal i d’una manera

adequada.

No hi ha, per tant, agressió. No hi ha, per tant, cap tipus

d’intenció que, quan ve una persona castellano-parlant,

d’imposar-li res. Al contrari, hi ha acceptació, intent que hi ha

hagi normalització i que hi hagi coneixement d’un bé cultural

i lingüístic que tenim a les Illes Balears. Per tant jo no sé per

què fan d’això o volen fer d’això tot un problema quan hi ha

molts d’anys de feina, molts d’anys dels ensenyants -ja s’ha dit

abans-, molts d’anys de feina fins i tot de les distintes

administracions, molts d’anys de feina de molta gent que ha

intentat que la llengua catalana fos una llengua estimada i

normalitzada a les Illes Balears. Però ara no. Ara hi ha d’haver

aquesta confrontació i aquesta quantitat de promeses que no es

podran dur a terme.

Nosaltres creim que el Partit Popular i el Govern desitgen

una comunitat sense coneixement de la seva pròpia cultura i de

la seva pròpia llengua. Nosaltres creim que una comunitat

ignorant és més bona de manejar. Nosaltres volem una

comunitat culta, volem una comunitat que sàpiga d’on ve i a on

va, i que evidentment la gent que també arribi aquí pugui

conèixer un bé, com dic, que és la nostra llengua.

Per tant, i ja per acabar, nosaltres creim que amb les

mesures concretes, concretes, mesures concretes, no hi ha

mesures no concretes, amb les mesures concrets que s’han

posat damunt la taula per part del Govern del Partit Popular, el

que hi ha és un tornar enrere que jo crec que fins i tot altres

governs dels Partit Popular mai no haguessin permès. Jo vull

recordar que aquí moltes persones saben perfectament que la

Llei de normalització lingüística i l’Estatut d’Autonomia es

varen fer -ja ho dit abans- amb l’esperit que la nostra llengua

tengués un rellançament, unes ganes que la nostra cultura

tengués una posició important a les Illes Balears. Ara pareix ser

que el Partit Popular d’ara torna enrere envers els seus, quan ja

fa gairebé 20 anys, i per tant no entenem per què volen generar

aquesta confrontació en el tema de la nostra llengua. 

Demanaríem, per tant, que..., donam suport a la moció, però

evidentment demanaríem que el Govern de les Illes Balears

tornàs enrere aquestes propostes concretes que ha duit

endavant, que deixàs aquesta d’alguna manera agressió a la
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llengua catalana, i si realment creu que el consens i l’acord són

elements bons en una democràcia madura, idò efectivament

facem que el que s’ha de fer amb la llengua catalana és la seva

normalització, i evidentment això no impedeix per a res que es

pugui parlar i aprendre el castellà. Evidentment això no té res

a veure i amb això creim que el que s’ha de fer, per tant, és

tornar enrere aquestes mesures, que l’únic que fan és crear

crispació i donar a la nostra llengua que realment sigui una

passa enrere, que per a gent com jo, que no vàrem viure des

d’aquí el que va ser la transició, ens pareix que és tornar

precisament a anys molt pitjors que el que va ser l’any 75. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors

diputats, vull anunciar d’entrada que el Grup Parlamentari

Socialista donarà suport a la moció del PSM-Entesa

Nacionalista. 

Sembla mentida, però encara després de tant de temps hem

de recordar la importància que té la llengua per a un poble i per

als seus habitants. La llengua no és només un mitjà de

comunicació que permet a les persones relacionar-se; la llengua

és molt més que açò. La llengua és una forma de pensament, és

la seva manifestació, és donar nom a les coses i configurar la

nostra intelAligència. Però és que encara és més coses. És

l’expressió d’una cultura, d’una manera particular de viure, és

delimitar el nostre món, la nostra manera de ser i de donar-la a

conèixer als altres.

La nostra llengua catalana va patir una política hostil durant

300 anys per part de poders públics que li van causar un greu

dany en el seu progrés i en la seva consideració social. I no en

parlem, del menyspreu, la persecució i la penalització que va

patir durant la dictadura.

Per saber el que cal fer per restituir la nostra llengua al lloc

que li pertany no fa falta fer cap gran discurs. N’hi ha prou amb

rellegir la Llei de normalització lingüística del 86, fruit del

consens de totes les forces polítiques i signat per un president

del Partit Popular. En el títol preliminar se n’assenyalen els

objectius: fer efectiu l’ús progressiu i normal de la llengua

catalana en l’àmbit oficial i administratiu; assegurar el

coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua

vehicular en l’àmbit de l’ensenyament; fomentar l’ús de la

llengua catalana en tots els mitjans de comunicació social; crear

la consciència social sobre la importància del coneixement i

l’ús de la llengua catalana per a tots els ciutadans. 

Què fa en comptes d’açò el Govern? Rebaixa l’exigència

del coneixement del català per accedir a la funció pública;

retarda la capacitació lingüística del professorat; n’eximeix els

funcionaris majors de 50 anys; tanca l’única emissora que fa

tota la programa en català; retalla el pressupost per a la

normalització lingüística; proposa una televisió bilingüe i

anuncia una sèrie de mesures en l’àmbit educatiu que

provoquen l’enfrontament social i que tindran com a

conseqüència un retrocés del català.

Amb açò ja n’hi hauria prou per dir que el Govern

incompleix la llei. Jo em deman: quins són els objectius darrers

d’aquestes mesures? Se m’acut que són un element més de

l’onada centralista que impera en la política espanyola. Hem de

mirar cap a Madrid, res d’una Espanya plural, un sol idioma

fort i una manera única de pensar. Crec que per aquest motiu

l’expresident Cañellas va donar als seus un toc d’atenció en

l’acte institucional a Ciutadella en la diada de Sant Antoni; va

dir textualment: “Pas pena que avui regnin un esperit i uns aires

de bell nou centralistes i centralitzadors, i res més voldria que

estar equivocat”. No sé si l’actual president Matas li fa gaire

cas.

La llei salvaguarda l’ús del castellà, però deixa ben clar a

l’exposició de motius quin és el lloc que ha d’ocupar la nostra

llengua. L’oficialitat de la llengua catalana es basa en un estatut

de territorialitat amb el propòsit de mantenir la primacia de

cada llengua en el seu territori històric. 

Referent a Som Ràdio i a les pretensions d’una televisió

bilingüe podem citar l’article 28.2: “El Govern de la comunitat

autònoma ha d’impulsar la normalització de la llengua catalana

a les emissores de ràdio i canals de televisió estatals o privats”.

Pel que fa a les mesures anunciades respecte de

l’ensenyament la situació és més preocupant, encara. L’escola

ha esdevingut en els darrers 20 anys un instrument clau per a la

normalització lingüística, compensadora de la inferioritat social

en què es troba el català. Els ensenyaments, en colAlaboració

amb els pares, han dut a terme una tasca importantíssima en

l’aprenentatge de la llengua i en la seva normalització tant en

l’àmbit educatiu com en l’àmbit social. Han duit a terme

aquesta tasca la major part de les ocasions d’una manera

tranquilAla, sense polèmiques i de forma respectuosa. Poques

vegades es podrà criticar un mestre perquè hagi fet ús indegut

del dret i l’obligació d’usar el català com a llengua vehicular de

l’escola. 

Recórrer a l’article 18.1, que diu que els alumnes tenen dret

a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, no és un

argument suficient; no és cert que digui que han de fer

l’aprenentatge de la lectoescriptura en una o altra llengua, diu

el primer ensenyament, i durant la infantil i primària rebran

ensenyament en la seva llengua i, en finalitzar-les, tots

coneixeran les dues. Separar els alumnes en funció de

l’aprenentatge de la llengua és iniciar de ben petits la

segregació d’una part de la societat. Fa quasi 20 anys per

primera vegada un centre públic a Menorca va començar un

curs de primer d’EGB en català; s’hi feia l’aprenentatge de la

lectoescriptura i la majoria de les àrees, excepte -és clar- el

castellà, que també hi tenia el seu lloc. Hi havia un altre curs

paralAlel en castellà. Tot va anar molt bé al curs de català: els

alumnes motivats, els pares conscienciats d’un cert nivell

cultural i econòmic, però van veure que al curs de castellà s’hi

acumulaven els alumnes castellanoparlants, els fills de pares

immigrants, els menys motivats, els fills de famílies poc
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preocupades pels estudis dels seus fills, etc. Va ser llavors quan

van veure el greu perill que comportava fer dues línies, dos

grups separats per raó de la seva llengua: estaven propiciant

una autèntica segregació. El curs següent van decidir fer les

dues línies iguals, que tenien com a llengua base de

l’aprenentatge el català, i de llavors ençà s’ha fet d’aquesta

manera amb el suport dels pares i sense cap conflicte.

L’article 22.3 diu que l’Administració ha de posar els

mitjans necessaris per garantir que els alumnes no siguin

separats en centres diferents per raons de la llengua. Pedagogs

i logopedes avalen que no els produirà cap trastorn el fet que

iniciïn tots l’aprenentatge en català. Els fillets no tenen cap

problema; el problema el tenim, el promovem i els l’inculcam

els adults. Confiem en els ensenyants, ells són els professionals,

ells són els tècnics que tenen com a únic objectiu dur a terme

uns bons aprenentatges per als seus alumnes i volen el millor

per a ells, conjuntament amb les famílies. Deixem que es vagi

fent la normalització de manera harmònica sense crear

polèmiques. Les mesures anunciades respecte dels pares del

alumnes no tendeixen a l’acord, al diàleg serè, sinó que inciten

a la reivindicació, a la confrontació i a la demagògia.

Les funcions que es pretenen donar a l’Institut d’Estudis

Baleàrics van obertament en contra de la disposició addicional

segona de l’Estatut d’Autonomia, que diu: “La institució oficial

consultiva per a tot allò que faci referència a la llengua catalana

serà la Universitat de les Illes Balears”. 

Només amb l’anunci d’aquestes mesures per part del

conseller d’Educació i Cultura s’ha produït el rebuig social, que

va des de particulars fins a claustres de professors, directors de

centres, Moviment de renovació pedagògica, professors i

ajudants de la Junta Avaluadora de Català, Federació de pares

i mares i la mateixa Universitat de les Illes Balears. 

Menorca crec que ha estat un model d’harmonia en els

avanços cap a la normalització de la nostra llengua. Hem de dir

amb satisfacció que fins ara no hi ha hagut cap conflicte

rellevant en el procés que hem anat duent, ara ja fa molts

d’anys, i que no podem permetre que la política del Govern ens

en provoqui ara per no sabem quins motius. L’aprenentatge

primerenc de la llengua catalana és una de les millors eines que

podem donar als castellano-parlants per a la integració a la

nostra comunitat, per ser plenament ciutadans no només de dret

sinó de fet a les nostres illes. Els programes d’acolliment

lingüístic i cultural per als nouvinguts que va posar en marxa

l’anterior conselleria del pacte de progrés en són un altre bon

instrument si no es desnaturalitza la seva finalitat. Una altra

bona mesura hauria estat la que es proposava en la moció del

Grup Socialista de creació de zones d’atenció preferent que

tenia, entre altres objectius, donar resposta positiva a l’arriba

massiva de nous alumnes de la immigració a les seves aules.

No puc, finalment, més que recordar aquella cançó de

Raimon que acaba dient: “Qui perd els orígens perd la

identitat”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula... Sí, Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Fent ús de l’article 70 del

Reglament, m’agradaria intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Molt amable per concedir-me aquest

torn, aquesta qüestió incidental que s’obrirà ara, però era

inevitable que si efectivament s’entrava a un debat sobre

qüestions distintes a les que estaven previstes a la moció, com

així ha estat i com era d’esperar, per altra banda, és també lògic

que el responsable del departament surti a donar resposta i a

ilAlustrar les seves senyories de quins són vertaderament els

punts que s’han pretès impulsar, a explicar en aquesta cambra,

com vostès veuran no hi ha hagut declaracions meves aquests

darrers quinze dies ni hi ha hagut cap roda de premsa, ni tan sol

algun article en el periòdic que he tengut la temptació

d’escriure, precisament per respecte a aquesta cambra i per

venir primer a aquesta cambra a explicar amb més detall,

donada la confusió existent -supòs que confusió, no vull pensar

que mala fe-, alguns dels aspectes que volem impulsar, i també

sortir al pas d’algunes de les coses que s’han dit avui aquí i que

són certament inexactes, i que són en molts de casos injustes.

Jo crec que darrere tot això també hi ha certament una

crispació, però m’agradaria situar exactament els termes de la

crispació. És a dir, qui és que es crispa amb aquestes coses?, i

naturalment, si ens dedicàssim a un procés d’identificació, que

quines són les persones que estan crispades i ho manifesten

mitjançant vagues, donant aprovats generals, fent tancaments,

veuríem perfectament quina és la part de la societat que no

accepta aquestes mesures, quina és la part de la societat que es

crispa i quina és la part de la societat que criminalitza el

Govern. Naturalment, perquè publicar un article en els

periòdics on es diu, o es demana, millor dit, si el conseller

d’Educació és el representant de l’ultradreta antimallorquinista,

com s’ha fet per part del secretari general del Partit Socialista

de Mallorca, entrar dins aquest tipus de plantejaments és tirar

foc a la crispació, és crispar. Per tant ens hauríem de demanar

qui està promovent, qui està provocant la crispació en els temes

de llengua.

A mi, d’una forma succinta, m’agradaria explicar-los,

senyores i senyors diputats, quines són les molt poques mesures

que hem anunciat, que vàrem anunciar, i realment el que faré

ara és pràcticament una translació un poc més detallada, per

ventura, de la roda de premsa de fa quinze dies o tres setmanes,

i veuran quines són i les pretensions que tenim.

La primera d’elles és l’atorgament del nivell de

coneixement C del català a tots els alumnes que hagin cursat

fins a quart d’ESO, hagin acabat l’educació obligatòria i hagin

aprovat aquesta educació des de l’aplicació del decret de

mínims. Naturalment aquesta aplicació no seria extensible a

aquells alumnes que no han estudiat des de la perspectiva d’una
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educació 50% en català i en castellà com a mínim; per tant, des

que està en vigor el decret de mínims. Naturalment no

s’atorgaria el nivell C -això ho vaig dir i així ho dic ara- a mi

mateix, per exemple, que no vaig estudiar català quan vaig

estudiar batxillerat perquè desgraciadament no se’n donava. Per

tant només a aquests alumnes se’ls atorgaria el nivell C de

coneixement mitjà del català. 

Aquesta és una mesura que es ve aplicant a Catalunya, per

cert, i que és certament coherent amb creure i amb el

convenciment que ha de tenir el conseller que el nivell de

formació en català que reben els alumnes en el nostre sistema

educatiu obligatori és com a mínim, després de tots els cursos

obligatoris, és un coneixement mitjà, i per tant pensam que no

ha de ser revalidat davant una junta avaluadora de català, que

llavors li atorga o no el coneixement mitjà. Creim que això ha

de venir funcionant per a aquelles persones que no hagin fet

aquesta formació, que encara són molts, però aquells alumnes

que acabin la seva formació obligatòria havent fet bilingüisme,

com a mínim un 50%, decret de mínims en definitiva, no és

coherent amb el sistema educatiu que hagin de passar un

examen específic de coneixement del català per accedir a una

oposició. 

Aquesta és la primera de les mesures que he llançat. Hi ha

hagut crispació? Efectivament. Els que examinaven primer

donaren un aprovat general; tanta sort que la JAC, amb bon

criteri, es va reunir i va dir que això no era possible. Llavors hi

ha hagut una sèrie de tancaments i moltíssimes protestes i

manifestacions, però que, sincerament ho he de dir, i ho dic

amb la mà damunt el cor, em pareix una mesura que és

opinable, que és discutible, que segurament pot ser sotmesa a

un debat polític dins aquesta cambra i a altres lloc, però que

sincerament no em sembla que sigui una mesura tan tremenda

i tan immoral. Immoral era el conseller d’Educació segons

l’article del secretari general del PSM, la immoralitat del Partit

Popular amb aquestes mesures.

Segona de les mesures: l’aplicació de l’article 18 de la Llei

de normalització lingüística. L’aplicació de la llei. Bé, aquí fins

i tot..., és que aquí hi ha una contradicció tremenda i

extraordinària. Aquí se’ns exigeix que complim la llei,

s’esgrimeix el tema, es pretén -com molt encertadament deia el

diputat Nadal- es pretén una cosa tan òbvia com que el Govern

ha de complir la llei. Però, clar, quan aquí una de les mesures

que es proposa és el compliment de l’article 18 d’una llei que

està en vigor ens esquinçam les vestidures. “Impossible!, això

és un retrocés, això és inadmissible”. Una cosa que està

expressament contemplada a la llei i que jo crec que és un dret

coherent, a més, amb els plantejaments del nostre sistema

educatiu, i aquest article en cap cas no impedeix, com s’ha dit,

supòs que amb molt mala intenció o amb un grau de

desconeixement extraordinari, aquest article no bloqueja

l’obligació que tots els alumnes han de fer com a mínim, han de

complir com a mínim el decret de mínims i han de tenir el 50%

de la seva educació fins a final d’ESO en català. Per tant, bé,

això és un dret que reconeix l’article 18, és un dret que és

coherent a una comunitat on existeixen dues llengües oficials.

Per tant no és cap, al nostre mode de veure, cap qüestió

desmesurada.

Efectivament l’aplicació d’aquest article pot generar

qualque tipus de dificultats. Nosaltres ja hem mantengut

qualque reunió amb aquest sentit amb el sindicat majoritari i

crec que estam obrint una línia perquè efectivament aquest inici

d’elecció per part dels pares de la llengua amb la qual s’aprèn

a escriure no suposi llavors cap tipus de dificultat d’integració,

perquè en tot cas aquests alumnes, encara que els pares triïn

que aprenguin a llegir i a escriure en castellà, hauran de

complir el decret de bilingüisme i hauran de complir el decret

de mínims, i hauran de fer la seva formació bilingüe fins al

final, com a mínim, fins al final de la seva formació obligatòria.

La participació dels pares en la decisió de si s’ha

d’incrementar o s’ha de sobrepassar el decret de mínims a un

determinat centre. En el futur...; dels que ja l’hagin sobrepassat,

ni n’hem parlat. En el futur, bé, la norma què diu?, anem a la

norma, que tant d’interès té la Sra. Diputada d’Els Verds en què

es compleixi la llei, anem a complir la llei. La llei què diu? Que

hi haurà una consulta, que es consultarà l’opinió dels pares.

Fins ara què s’ha fet?, idò s’ha fet una cosa que no és

antidemocràtica i que és raonable, no dic que no ho sigui, és

una forma de veure les coses, que és que els pares que estan en

el consell escolar decideixen pel conjunt de tots els pares sobre

aquesta qüestió. Això és el que s’ha vengut fent i jo no crec que

sigui una interpretació ilAlegal, em pareix correcta, però en un

tema tan rellevant no està de més, creim nosaltres, sincerament

i honestament ho deim, que es recapti l’opinió, com diu la llei

estrictament i es deduiria d’una interpretació literal de la llei,

l’opinió de la majoria dels pares. No és necessari fer un

referèndum ni posar una urna enmig del pati de l’escola, com

alguns han dit i han ridiculitzat. Això es pot fer de dues-centes

maneres distintes sense haver-ho de caricaturitzar, però de

moment només parlam d’aplicació de la llei.

Bé, una altra cosa que ha estat qualificada per un articulista

del Diari d’Eivissa, em pareix, no record el nom i m’estim més

no recordar-lo, és igual, “les barbaritats i les animalades del

conseller Fiol”. Escolti, recepció de les comunicacions del

centre en l’idioma que els pares elegeixin. Primera: això no

afecta el sistema educatiu per a res, és a dir, això no té res a

veure amb la formació dels alumnes, això té a veure amb

l’exercici d’un dret d’un senyor que viu aquí, té els fills a una

escola, rep la informació en català i vol triar l’opció, emparada

per totes les lleis imaginables, començant per la Llei de

procediment administratiu i múltiples sentències del Tribunal

Constitucional i nombroses advertències del Defensor del

Poble, que aquest senyor té dret a rebre la informació sobre el

que fa el seu fill i l’activitat escolar en l’idioma, dels dos que

són oficials en aquesta comunitat, que ell triï, i això no afecta

de cap manera a la formació ni al bilingüisme d’aquell alumne;

afecta un dret individual del pare que pretén tenir aquesta

informació en l’idioma que millor comprèn o que només

comprèn, per què enganar-nos?

Bé, naturalment en aquests moments hi ha exemples que

són tremends: des d’aquell pare que per favor li enviïn en

castellà i li contesten amb un grau de cinisme important que

cada pic que rebi una carta que vengui a l’escola que la hi

traduiran. Això es contesta a determinats centres. A mi això em

pareix incorrecte, jo crec que hem d’evitar que es produeixi

això i crec que hem d’aconseguir que es compleixin les lleis,

com demana la consellera d’Els Verds, la diputada d’Els Verds,
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que es compleixin les lleis, que es compleixin les normes,

naturalment, però dins un termes que crec que de cap manera

no vulneren algunes de les qüestions que s’han dit.

I l’altre punt -perquè ara he explicat tres punts que són

merament compliment de lleis, i estic segur que, bé, en el fons

de la qüestió hi han d’estar d’acord, perquè són lleis, a més,

consensuades i participades per tothom-, dos punts són els que

suposaven de qualque manera una innovació vertadera i

material, o suposaran, perquè encara no s’han produït, una

innovació material. La primera ja l’he dita, una ordre del

conseller, que pot ser recorreguda; si no estan d’acord posin un

recurs i els tribunals ens diran si ho podem fer o no ho podem

fer; una ordre del conseller que atorga el nivell C de català a

tots els alumnes que hagin estudiat fins a quart d’ESO i hagin

aprovat des de l’entrada en vigor del decret de mínim. Aquesta

és una innovació que ja he explicat. 

I una segona innovació: havíem pensat refundar, de qualque

manera, l’Institut d’Estudis Baleàrics, que és una institució que

ja existeix però que ha tengut des de sempre, o almenys els

darrers anys i segurament també l’anterior govern del Partit

Popular, una rellevància limitada, i pensàvem que li podríem

donar i desenvolupar tota una sèrie d’activitats molt variades,

però entre les quals hi hauria la creació d’un departament que

tendria per objectiu produir material pedagògic, educatiu,

formatiu per fomentar l’ús de les varietats lingüístiques de les

Illes Balears. Que és vera que molts de centres ja se sostenen,

i es mantenen, i es defensen per part del professorat? Això jo

no ho he negat ni he dit el contrari. Tant de bo, això suposaria

donar més material, donar més recursos; per tant seria un afegit

a aquesta qüestió tan rellevant: la defensa de la nostra llengua,

de la nostra cultura i de la nostra identitat, que alguns ens

neguen des d’aquesta tribuna i des de fora d’aquesta tribuna.

I en realitat el que es pretenia, per tant, no era jutjar ni

menysprear ni fer de menys el Departament de filologia

catalana de la Universitat de les Illes Balears. Això és

rigorosament fals. Naturalment que el Govern reivindica, i ho

reivindicarà sempre i ho faria qualsevol govern, n’estic segur,

la seva capacitat de decisió en temes normatius, en temes de

regulació, i el que naturalment hem dit i he dit a una resposta

oral fa un parell d’hores i ho torn dir ara, allò que jo no accept

és que la Universitat, ni ningú, però molt particularment el

Departament de filologia catalana es posi la capa d’autoritat

científica, que se la pot posar perquè la té, i empri aquesta capa

per parlar de coses que no tenen res a veure amb

l’assessorament científic del català, que tenen a veure amb

moltes altres coses, que jutgen i condemnen. I jo dic, tothom té

dret a opinar, només faltaria que en una democràcia tothom no

pogués opinar. Però jo accept l’opinió política del Departament

de Filologia Catalana, però com a política no com a autoritat

científica. Jo només accept la intervenció d’aquest departament

quan em parla de qüestions científiques i si la conselleria dicta

un document que està ple d’errades, equivocacions i

barbarismes i el Departament de Filologia Catalana em diu

vostès són uns ases i això està mal fet, idò jo acceptaré aquesta

advertència, ho corregiré i procuraré fer-ho millor. Però

naturalment no accept que se’m condemni políticament per part

d’un departament educatiu d’una universitat perquè fins aquí

podríem arribar i això ho reivindic per a mi...

(Aplaudiments)

I per a qualsevol Govern democràtic elegit a un Parlament

democràtic, fins aquí podríem arribar, fins aquí podríem

arribar. I això no suposa llevar-los ni així d’autoritat científica

a ningú, simplement significa que tothom ha de ser conscient

del lloc que ocupa dins la societat, dins l’estructura de la nostra

societat i que naturalment el poder polític que mana d’aquest

Parlament té una capacitat de decisió normativa i reguladora i

que és superior a la de qualsevol altra institució. Aquesta

institució ha de ser respectada com a tal i com a departament,

per suposat, jo tenc família que hi viu i que hi fa feina i les

seves opinions, científiques, ens mereixen tots els respectes,

però no l’autoritat política.

Bé, jo aquí he explicat, he intentat fer-ho clarament, alguns

aspectes d’allò que pretenem fer. La resposta davant això ha

estat inoblidable, hi ha hagut articulistes que han arribat a dir

“són els mateixos que el 36 tocaven a la porta de la gent

honrada per dur-los a passejar”. Això s’ha escrit, s’ha escrit que

el director general...

(Remor de veus)

Vostè ho ha escrit Sr. Riudavets. Que el director general de

Política Lingüística, persona extraordinàriament honrada i

d’una capacitat, bé d’una capacitat científic perquè és

catedràtic de filologia catalana, és a dir, li reconeixerem una

autoritat com a mínim, el Sr. Melià, no és veritat? Bé, com a

mínim li reconeixerem una autoritat científica, bé idò segons el

Sr. Riudavets és un "quesving”, un colAlaboracionista,

colAlaboracionista amb els nazis, està representat en aquest

Govern, els nazis som nosaltres per si algú no ho ha entès i el

Sr. Melià aquí present és el colAlaboracionista. Això s’ha escrit,

això s’ha escrit i queda. El Sr. Melià no es pot posar a la boca,

literalment, “no es pot posar a la boca el nom de’n Borja Moll”

i per què no s’ho pot posar a la boca? Escolti, si el Sr. Borja

Moll era un defensor dels dialectes, era un defensor de la nostra

llengua i un defensor de la tolerància i que és una virtut que no

abunda en determinats moviments polítics i socials. La

tolerància...

(Aplaudiments i remor de veus)

La tolerància, capacitat d’escoltar i capacitat de debatre

racionalment les coses i jo crec que dins aquest Parlament

s’està produint un debat racional, sí, sí, jo parl de coses que

passen també dins la nostra societat fora d’aquest Parlament i

entre elles els articles que vostè publica en els diaris. Per tant,

no s’ha de molestar.

Bé i qui s’ha escandalitzat, qui s’ha enfadat, qui s’ha

crispat. A mi i em sap molt de greu, però hi ha una llarga llista

de noms que ara no repetirem, però que alguns d’ells són ben

coneguts, que a més es refugien baix d’una bandera que a mi no

m’agrada. Avui mateix en els diaris torna a sortir aquesta

bandera, a l’assemblea de professors, la bandera de la república

independent de Catalunya, de la que nosaltres no volem formar

part ni volem sentir parlar...

(Aplaudiments)
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I per a nosaltres la legitimitat política d’aquesta qüestió

queda retratada des del moment que aquestes persones són les

que es posen aquesta bandera damunt l’esquena, és una bandera

que no representa, ni legalment per suposat, ni políticament

l’opinió dels ciutadans d’aquestes Illes. Això d’una forma molt

clara i molt evident. I això entronca en què fins i tot, hem hagut

de, m’oblidava de dir-ho però no ho vull deixar de dir, ara me’n

record que fins i tot hem tengut la intromissió del Sr. Carod i

del Sr. Maragall que ens han dit allò que havíem de fer i allò

que no havíem de fer, però després han tengut problemes més

importants i s’han oblidat de nosaltres, però quan passin

aquests problemes per ventura tornaran a la càrrega a donar-nos

lliçons de com s’ha de fer. I aquí, a més, es va una invocació

molt freqüentment entre cultura, llengua i universitat i es fa tot

un “batiburrillo”. Jo vull recordar unes declaracions que m’han

interessat molt de la nova consellera de la Generalitat, del PSC,

i que ha dit: “és molt important que no confonguem llengua

amb cultura, són dues coses distintes” i és molt important tenir

respostes adequades a les situacions que es produeixen. 

A mi em mereix molt de respecte que la gent es manifesti,

que s’oposi a allò que fa el Govern, que donin un aprovat

general, és una irresponsabilitat, però es pot fer, que facin el

que vulguin, que facin un tancament, que aparegui la candidata

Nanda Ramon amb la coca de pebres perquè els que estan

tancats allà sopin de coca amb pebres, com diuen les cròniques

d’aquests dies. Tot això em sembla bé, però em preocupa una

certa desproporció, ho dic sincerament, respecte les coses que

es pretenen fer, objectivament explicades i les que s’estan

comptant que es faran. Jo no estic d’acord en com s’estan

plantejant aquestes coses a determinats mitjans, crec que hi ha

responsabilitats polítiques darrera això i també interessos

polítics i no atribuïbles, com s’ha fet des d’aquesta tribuna, al

Partit Popular i també com el Sr. Nadal deia al final, jo faig just

d’aquest dret, jo no i ho he dit altres vegades en aquest

Parlament, nosaltres, el Grup Popular, el Govern d’aquesta

comunitat no accepta lliçons de defensar la nostra cultura, de

defensar Mallorca, absolutament de ningú perquè estam davant

qüestions de mètodes que serien molt discutibles. No acceptam,

em cregui Sra. Abascal, en aquest terrenys lliçons absolutament

de ningú i això ho defensarem fins al final. 

Creim que aquest tema, sincerament, s’ha tret de botador,

s’ha fet una lectura absolutament falsa i no ajustada a la realitat

de les mesures que es proposen i tenc la convicció absoluta de

què els ciutadans de les Illes Balears estan en termes generals,

naturalment no tots, d’acord en què es facin aquestes lleugeres

modificacions que l’únic que pretenen és atorgar uns drets a

unes persones que en aquest moment no se’ls reconeix, com

són els alumnes que han fet tota la seva formació en català, en

bilingüe fins a finals d’ESO, en reconèixer uns drets que estan

ja recollits a les nostres lleis però que no es compleixen i hem

d’intentar generar una producció literària, cultura en defensa

també de les modalitat, segons l’Estatut han de ser defensades

i és una obligació dels qui manen la defensa aquestes

modalitats. Això és allò que pretenem i això és allò que feim.

Per tant, no puc estar d’acord en la quantitat d’afirmacions que

avui s’han dit aquí i diria moltes més coses, però el Reglament

atorga un temps ilAlimitat, però també hi ha d’haver proporció

amb la resposta, el President ha de guardar proporció amb les

respostes i el torn incidental obri un nou torn per part de tots els

grups i naturalment el debat es faria massa llarg, però

respondré, si és possible Sr. President, a les coses que es

vulguin dir fins ara.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.

Riudavets per un temps de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, tolerància, tolerància,

tolerància, certament, no hi havia tolerància abans? Allò que no

hi havia era crispació, hi havia problemes, sempre n’hi ha i

vostès han creat aquesta crispació. Miri, em fa gràcia vostè

sembla aquell senyor que se’n va al cinema...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies. Trepitja a tota una fila de gent que seu i quan la

gent es queixa els diu: callau que vull sentir la pelAlícula. No

ens faci callar, vostè és el que ha trepitjat. No podrem votar

avui aquestes mesures, però en podrem parlar amb el temps

restringit gràcies a aquest torn incidental.

Nivell C, segons quines coses a Catalunya ho fan molt bé.

Jo també li diré el que fan a Catalunya, immersió 100%, dos

canals de televisió en català que fan creació de llengua dins una

societat, ràdios en català, una administració decidida en favor

de la llengua, tot açò hi és a Catalunya, aquí començava a ser-hi

i vostès s’ho estan carregant. S’ha de dir que quan es va fer

l’anterior decret d’homologació es va tenir en compte un estudi

molt seriós del nivell lingüístic i en el mateix decret posa que

s’aniria actualitzant progressivament a partir d’aquests estudis,

vostès sense estudis ni res. És una vegada més infravalorar la

llengua dient com “una cosa més, no és necessari, ho pot tenir

tothom, és igual”, açò és allò que vostès pretenen.

Participació dels pares. Sempre han participat els pares en

els projectes lingüístics, a les APIM i als consells escolars. El

que passa i jo estic un poc espantat, és que allò que vostè ens

ha dit aquí no es sembla, en gran part, a allò que ha declarat a

la premsa. Vostè aquí ve i recula, torna enrera. Ens diu que el

referèndum no és un referèndum, que hi ha moltes maneres de

fer referèndums, miri quan vostè va dir referèndum en principi

vàrem entendre que era anar a votar, hi ha moltes maneres, no

us preocupeu, ja veuran com serà. Ara resulta que els centres

que ja ho tenen en català no els tocarem quan el seu director

general de Política Lingüística a Menorca i açò està enregistrat

per les càmeres de televisió perquè no es pugui desdir, a

Menorca un 90% és massa i hem de retrocedir fins al 50% i el

delegat territorial d’educació va seguir dient després: “sí,

perquè a mi em vénen mil pares militars i no sé on els he de
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dur”. És a dir, açò és allò que varen dir i açò és allò que ha

creat molta alarma social. Que ara reculen, perfecte, millor per

a nosaltres i millor per a la societat. A veure després resulta que

ara ens trobam que els consells escolars no són prou

representatius, què és que no creu en la democràcia

representativa? Ara resultarà que vostè és un maoista

assembleari i que els consells escolars que decideixen el

projecte lingüístic del centre no basta. Idò sí senyor, basta. Una

altra cosa és que a vostès no els agradi. 

Després vostè diu en referència a les mesures “no són gaire

coses”, “quatre cosetes”. Quatre cosetes, però totes en la

mateixa direcció, totes en la direcció de regressió de la llengua,

d’anar a menys, no n’hi ha ni una sola que sigui per fomentar

la llengua, ni una sola i aquesta és la seva obligació, fomentar-

la. Més coses, gràcies per llegir els meus articles, hi ha algú que

els llegeix. A veure, metàfores les que vulgui, però també és

cert que allò que no es pot dir a una entrevista és que en Borja

Moll ho hagués fet com nosaltres, que és allò que va dir el seu

director general, açò és posar-se el nom de’n Borja Moll a la

boca i no ho podem consentir. Açò és allò que va dir i si no

mirin la televisió.

UIB i Institut d’Estudis Baleàrics. Ara resulta que allò que

va dir no és allò que diu ara, en cas de conflicte amb la UIB, no

és que no hi haurà conflicte diu. Mirin, la UIB, el Departament

de Català és segons l’Estatut a qui s’ha de consultar tot allò que

fa referència a la llengua. En aquest cas és lògic que el

Departament de Català estigui preocupat per l’ús social de la

llengua i estigui molt preocupat pels efectes negatius que pot

tenir la seva política. L’Institut d’Estudis Baleàrics serà un

òrgan depenent del Govern i la independència de la Universitat

és allò que l’avala. A més, com ens científic que és té el deure

de dir-li que la unitat de la llengua no es pot posar en perill pels

seus folklorismes i no per una feina que s’ha fet fins ara

d’acceptar, de tenir en compte les normes lingüístiques

unitàries, a la vegada que es protegeixen les modalitats balears.

S’ha de dir que l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta

d’aquest mateix departament, va incorporar en el Diccionari de

la Llengua Catalana més de 700 modismes de les Illes. S’ha de

dir que les fórmules de les Illes són recomanades pel

departament que vostè posa tan en evidència i diu que

s’entromet tant, són recomanades en els centres educatius que

s’emprin. Per tant, les modalitats lingüístiques estan ben

defensades, no estan en perill i vostès les volen posar a la unitat

normativa de la llengua. Al final allò que em fa gràcia és que

digui vostè és que si li envien un paper que està mal escrit, bé

el departament pot dir coses. Faltaria més, és que ara resulta

que el Departament de Filologia Catalana serà el corrector o el

traductor dels seus papers, per l’amor de Déu! Un Departament

és alguna cosa més. 

I per acabar miri, que el Partit Popular s’erigeixi un

defensor de la llengua catalana i ens vengui aquí a posar-se

medalles dient “nosaltres som els que defensam la llengua

catalana”, miri fa ganes de riure. Tots sabem vostès d’on vénen

i cap on van. Nosaltres també sabem d’on venim.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Miquel Nadal, 5 minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Riudavets, Sr. Conseller,

tolerància, tolerància, tolerància, seny, sentit comú, poder

parlar, xerrar, discutir damunt aquest tema sense barallar-nos,

no emprar la nostra llengua com a arma que es van tirant uns

als altres per treure rèdits polítics. Jo li deman Sr. Conseller,

per favor que no empri vostè la nostra llengua per discussions

polítiques o partidistes.

De les tres mesures que vostè ha anunciat, en principi i

sense conèixer el contingut de les tres mesures, jo li puc dir que

Unió Mallorquina està disposada a donar suport, suport que es

concretarà en el seu dia quan es presentin aquestes mesures, tan

en el tema del nivell C de català. És lògic que si es compleix el

decret de mínims, les persones quan acabin l’ESO tenen uns

coneixements suficients i puguin tenir aquest nivell per allò que

sigui necessari. I jo crec que quan es varen establir per la Junta

Avaluadora de Català i quan es va fer la Llei de Normalització

Lingüística ja es va pensar en què arribaria un moment que el

sistema educatiu podria facilitar que els nins i nines, els alAlots

i alAlotes quan surtin de la formació obligatòria tenguin un

coneixement suficient de la nostra llengua perquè no sigui

necessari anar-los avaluant. Es va fer el mateix en el tema de

reciclatge de català per al professorat i crec que és un objectiu

a aconseguir i a mesura que es vagi aconseguint crec que serà

una bona iniciativa. Si hi ha casos excepcionals de pares que no

entenen la llengua i se’ls hagi de comunicar que es faci. Crec

que serà més un problema de mitjans en els centres escolars

que no de què es faci.

Allò que sí ens preocupa Sr. Conseller és allò que vostè diu

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

Lingüística. Creim que aquest és un tema allà on hi havia un

cert consens, que s’havien fet les coses fins ara sense crear una

crispació en aquest tema i crec que hauríem de seguir per

aquest camí. Desconeixem quines seran les mesures concretes,

però ens preocupa, tal i com les ha anunciades. Creim, sense

conèixer si serà un sistema de referèndum, si votarà tothom,

crec que hi havia un sistema que era assumit per a tothom, crec

que hi havia un projecte lingüístic que es triava a cada centre,

crec que tots els que representaven a tots els sectors

participaven en l’elecció del projecte lingüístic i crec que no

era un mal sistema. Volem, des d’Unió Mallorquina, donar-li

un vot de confiança i que presenti aquestes mesures i veurem en

què consistiran en concret. Però fer-li un poc de reflexió, un

prec d’aquest seny, d’aquesta tolerància, d’aquest sentit comú,

d’aquest fugir de la crispació en aquest tema.

I manifestar que Unió Mallorquina dóna suport, com no pot

ser d’altra manera i suposam que vostè també, que la

Universitat sigui, com diu el nostre Estatut, l’organisme

consultiu en matèria de la nostra llengua. Sr. Conseller, allò que

no li accept és que en aquest tema acusi, o empri tons de

república de Catalunya, d’equiparació amb Catalunya, de

catalanisme en sentit general. Crec que és obligació del

conseller d’Educació del nostre Govern de defensar la nostra

llengua, així ho diu la llei, nosaltres en la nostra primera

intervenció ja li hem donat un vot de confiança, creim que en

aquest moment no s’ha fet res per que sigui necessari demanar
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el compliment de la llei, però per favor no utilitzi, no caigui en

la provocació de determinats grups d’utilitzar el tema de

llengua com a eina electoral, com una forma de provocar

perquè hi hagi enfrontament, crispació entre uns i els altres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida-Els Verds té la paraula la Sra. Margalida

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, dir-li en primer lloc

que vostès fan política i fan política lingüística concreta i han

pres una decisió clara per fer i dur endavant aquesta política. I

mitjançant aquestes polítiques que vostès han duit endavant,

que han pregonat, que han dit, altres estan publicades en el

BOIB, clarament són un retrocés envers allò que era la

normalització de la nostra llengua, la llengua catalana. I això és

així de clar, no hi ha res més.

Miri, crispació no n’hi havia sobre aquest tema, s’ha generat

a partir de quan el Sr. Matas ja el va iniciar a la seva campanya

electoral i posteriorment, evidentment, el Govern si el seu

President és el Sr. Matas, havien d’incitar que això fos realment

un problema i fos un motiu de crispació clara i concreta i això

és l’objectiu al fi i al cap electoral, no en té d’altra, sigui per al

grup que sigui. Però vostès ho han posat damunt la taula, no ho

ha posat ningú més i allò que han fet és política concreta i que

és un retrocés envers allò que era un consens que crec que per

part d’altres grups parlamentaris ja s’ha dit, que existia des de

feia anys per intentar que la llengua catalana, precisament

tengués allò que ha de tenir, una normalització de la nostre

llengua i que estic segura que vostè hi està d’acord.

Miri per tant, ja anant a concretar, només un parell de coses

el més sintètiques possibles. Miri, jo dic que s’ha d’aplicar la

llei, evidentment apliquin la llei i jo li vull llegir la disposició

addicional segona de l’Estatut d’Autonomia, ja li he dit fa una

estona, allà on diu el paper que ha de tenir la Universitat

respecte el tema del català. Per tant, si s’ha d’aplicar la llei

apliqui això i no desprestigiï una universitat que jo crec que

evidentment, com dic, diu molt poc per part del Govern. En

segon lloc, apliqui la llei i concretament l’article 27 de

normalització lingüística, article 28, allà on clarament diu que

la llengua de la ràdio televisió espanyola ha de ser vehicular el

català. Per tant, apliqui, no només en segons que la llei i en

segons que no, en funció de com ens vagi, perquè així va. En

funció ens va bé ara, en funció no ens va bé ara. Per tant, també

recordar-li, supòs que ho sap, que el Govern té l’obligació,

l’administració pública de vetllar precisament per una llengua,

la nostra, la catalana, que està en un procés de dificultat

respecte a allò que són el seu coneixement i el seu ús a la

comunitat autònoma de les Illes Balears i sinó miri les

estadístiques, té més accés que jo i ho veurà.

En segon lloc, la interpretació de la Llei de Normalització

Lingüística (...) una molt clara i és precisament la normalització

de la llengua catalana, la nostra llengua, amb les modalitats que

ja s’ha dit i que això ja està clar per part de la pròpia

Universitat. Miri, normalitzar és ser tolerant, volem que una

persona que arriba a les Illes Balears conegui, utilitzi, usi la

llengua catalana és precisament una manera de ser tolerant i de

ser respectuós amb aquesta diversitat. Això és una feina que es

feia, s’estava fent, s’estava fent amb dificultats, sempre n’hi ha

hagut, però s’estava fent. I vostès pareix que ara volen rompre

aquesta tasca feta i aquesta normalització crispant, fins i tot

dient que el professorat darrera té un tema polític. Jo li record

Sr. Conseller que el professorat ha fet una gran feina envers el

tema de la normalització de la llengua i evidentment crec que

vostè com a conseller d’Educació no hauria de dir paraules com

aquestes. El professorat sobretot ha de tenir del seu conseller

un gran respecte a la feina feta i a la feina que s’està fent.

Dir-li també una altra cosa, si vostès són tan tolerants, jo en

certa manera i en certs moments em permetin que ho dubti, crec

que allò que han de fer és veure com està la situació i veure què

és allò que es necessita treballar d’una manera clara, amb

l’esperit de la Llei de Normalització Lingüística, que el català,

que la nostra llengua, sigui com dic d’una utilització el més

normal possible en tots els àmbits i aquestes actuacions que

vostès han fet, Sr. Conseller, precisament van en retardar, en

retrocedir respecte el tema de la normalització lingüística del

català a les Illes Balears.

Molt breument dir-li respecte als temes que vostè ha

introduït de nou, que evidentment supòs que en parlarem més

perquè hi ha molt poc temps, les noves de la moció. Primer, el

tema del nivell C, ja li ho ha dit el Sr. Riudavets, no ho compari

amb Catalunya, per favor! Ja li han dit que hi ha una immersió

en el 100% a tots els centres educatius, una tasca de la ràdio

televisió clarament de promoció de la llengua catalana. Per tant,

no compari que el tema del nivell C és el mateix aquí que a

Catalunya. En segon lloc, no qüestioni, perquè veig que vostè...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor. Pregaria silenci. Sr. Rosselló

continuï.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja veim la tolerància que té el

Partit Popular amb mi...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, el temps passa.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Idò respecte al tema que vostè ha dit de la consulta als

pares, a part de què no ho ha concretat, jo li he de dir que els

consells escolars, vostè sap perfectament quina és la seva feina

i quina és la seva tasca i si hi havia alguna consulta, li puc dir

que hi ha moltes escoles que han fet consultes d’aquest tipus,

no sé si ho sap, però n’hi ha, durant aquests anys i s’han pres

decisions i han estat inscrites a allò que és el projecte lingüístic

de centre i sap que hi ha hagut dificultats de vegades per arribar
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a un projecte lingüístic clar i tot aquest tipus de tasca s’ha

duit... Bé, jo esper que el Sr. Conseller no vulgui qüestionar

totes aquestes coses, ni els projectes lingüístics, ni els consells

escolars dels centres educatius, perquè és normal i evident que

d’aquesta manera crea una situació realment d’indefensió de la

comunitat educativa que som tots, professorat, pares i mares i

evidentment alumnat. Per tant, jo crec que en aquest sentit

respectar allò que s’està fent en aquest moment i que ja

d’alguna manera incloïa tots aquests temes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Rosselló, si és tan amable.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí ja acab. Per tant, per acabar jo crec que el problema l’han

generat vostès, el problema l’ha generat la seva política

lingüística envers allò que és prendre decisions sobre unes

normes determinades, en publicar decrets en els BOCAIB..., sí,

sí Sr. Conseller, en fer polítiques concretes. No ha estat només

una intenció, ha estat una actuació clara i concreta que en

aquests moments ens trobam que la llengua catalana té un

retrocés envers allò que han estat 20 anys, jo vull entendre, de

consens i d’un intent per part de molts de sectors de la societat

de què precisament la nostra llengua fos normal, s’utilitzés de

manera normal i que qualsevol persona que arribés aquí la

pogués xerrar amb normalitat i no precisament haver de tornar

a temps allà on algú ens hagi de dir encara “en qué me habla,

hábleme castellano que no le entiendo”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

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

mesures educatives que s’han explicat ara i que ja havien sortit

publicades fa un temps, jo crec que les hem d’emmarcar en tot

allò que és una sèrie de mesures que precisament allò que estan

fent és definir una mica quina és la política lingüística que du

aquest Govern. És a dir, no hem de parlar només de qüestions

concretes, hem de parlar de tot un seguit de mesures que s’han

pres i que allò que fan és que tornem enrera els avanços que

fins ara hi havia hagut, no anant amb l’esperit de la Llei de

Normalització Lingüística de potenciar, sinó de retrocedir.

És cert que aquestes mesures, respecte el tema educatiu, han

ocasionat, estan ocasionant conflictes i s’ha dit crispació també.

Probablement és cert que hi ha crispació, però jo diria tal

vegada allò que passa és que sap greu a aquells sectors que més

han treballat per la normalització lingüística, aquest crec que és

el punt principal, aquells que fa més de 20 anys que estan

treballant per a la normalització lingüística veuen, amb dol

profund, com s’està tornant enrera amb totes aquestes mesures.

Aquest jo crec que és el fet principal.

Jo crec que amb el tema educatiu, si hem d’entrar un poc

més en açò. El problema és que no es fa prou cas a

l’experiència i als criteris pedagògics. Jo he de dir que era el

director d’aquell colAlegi que fa quasi 20 anys va començar

l’ensenyament en llengua catalana i ho hem tocat amb

l’experiència pròpia, ja ho vàrem veure en el primer any que

vàrem començar a fer dues línies en català i en castellà, en

aquell mateix moment vàrem veure com es produïa aquesta

segregació lingüística, vàrem veure com es produïen aquestes

dues línies que estàvem separant un tipus d’alumnat amb un

altre tipus d’alumnat i açò és allò que és realment greu.

Nosaltres hi vàrem posar remei en aquest moment. Des de l’any

següent ja vam començar a fer una sola línia amb

l’aprenentatge de la llengua catalana com a base

d’ensenyament, de l’aprenentatge de la lectoescriptura, vam

introduir gradualment la llengua castellana i amb un gran

respecte i sense cap tipus de polèmica, i fins avui ho hem fet

així, i els resultats són molt positius, són positius per a

l’aprenentatge de la llengua catalana, són positius per a

l’aprenentatge de la llengua castellana, perquè efectivament

aquests alAlots surten sabent les dues llengües.

Jo crec que hem de deixar bàsicament als tècnics, als

professionals de l’ensenyança, que guiïn el procés

d’aprenentatge. Naturalment els consells escolars tenen el seu

paper per definir el projecte lingüístic, i el tenen, el tenen

perquè allà hi estan representats els diferents estaments. Hi ha

és tècnics, hi ha els pares, hi ha l’administració, hi ha el

personal no docent, conjuntament. L’aprenentatge no és cosa

d’un tot sol, l’aprenentatge i l’ensenyament és una cosa de tots.

Jo crec que tenim experiències suficients, crec que hem de fer

cas a aquells que durant tots aquests anys han treballat per la

normalització de la llengua. 

Repetesc: a Menorca no hi ha hagut cap conflicte

significatiu. Hem avançat en l’ensenyament de la llengua

catalana, en la normalització de la llengua i n’estam orgullosos,

sobretot perquè no hem creat cap conflicte. El conflicte no ha

existit, conflicte rellevant; conflictes puntuals n’hi pot haver

hagut, però realment el grau que en aquests moments té de

normalització de la llengua catalana i de respecte a la llengua

catalana jo crec que en aquests moments és exemplar.

Per tant jo crec que hem de retornar a aquelles posicions,

hem de retornar a aquests plantejaments que s’han duit amb

plena normalitat, i ho dic sincerament, i lamentar, efectivament,

com l’ús social de la llengua està retrocedint en aquests

moments. L’aprenentatge de la llengua avança, però l’ús social

està disminuint, i jo crec que aquestes mesures el que fan és

accentuar aquesta situació i retrocedir en l’ús de la nostra

llengua.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar el torn incidental té la

paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
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Gràcies, Sr. President. M’agradaria ser breu perquè sé que

a la meva intervenció d’avui he abusat de tota la cambra i

també del temps que necessiten per discutir altres coses, però

vull, en primer lloc, agrair al Sr. Bosch el to de la seva

intervenció, un to extraordinàriament raonable, i segurament

que moltes de les coses que ell planteja estic segur que podríem

parlar-ne amb més tranquilAlitat i ens aproximaríem en moltes

qüestions i en molts de temes que estic segur que no estaríem

tan enfora, i jo de veres que patesc per la gent que és vera que

ha estat des del començament en temes de normalització, però

no és aquesta la qüestió que en aquests moments es debat. En

aquests moments es debat un altre tema que és que una sèrie de

mesures que ha plantejat el Govern i que ja he explicat abans,

han provocat una reacció al meu mode de veure -és una opinió

particular- extraordinàriament desproporcionada. No de

negociació, no d’aproximació, no de parlar-ne, sinó d’aldarull,

conflicte, insults i tensió, i tot això ha estat -sincerament li ho

dic- a un nucli de gent molt identificada i molt concreta que té

tot el dret del món a mantenir aquesta actitud, que sé que no és

la seva.

En segon lloc vull aclarir una cosa molt important, molt

important, Sra. Rosselló, molt important. No posi en boca

meva, per favor, coses que jo no he dit. Li ho deman per favor,

perquè amb aquest tema s’està creant una confusió que jo no

puc acceptar i he d’aprofitar totes les ocasions que tengui per

dir-ho: jo no he acusat el professorat de res, jo no he dit ni una

paraula del professorat. Les meves crítiques s’han circumscrit

-alguns d’ells seran professors- a aquelles persones que han

boicotejat unes proves de l’Administració i han creat un clima

sincerament crec que desproporcionat respecte de les mesures,

i no han vengut a la conselleria a dir “parlem-ne, negociem-ho,

discutim-ho”, simplement han boicotejat de bon començament

una prova de l’Administració donant un aprovat general que

ens està creant un problema administratiu important. Això ha

estat l’actitud, la resposta d’aquesta gent a aquestes propostes

que he fet abans, això ha estat la resposta d’aquesta gent. Clar,

això no és dirigir-me al colAlectiu de professors, això és dirigir-

me a un grup de gent, de la qual molts són professors, que tenia

aquesta responsabilitat, i sincerament crec que l’ha incomplida,

i ho dic tal com ho veig, l’ha incomplida quan tenia moltes

altres formes de canalitzar la seva protesta, o el seu disgust, o

la necessitat d’una aproximació per parlar-ne.

Per tant, on ha estat la crispació i on ha estat la tensió jo ho

tenc de sobres molt clar.

I acab, Sr. President, amb un petit aclariment, també, a

algunes coses que s’han dit. Nosaltres -vull subratllar-ho,

perquè pareix que hi ha molta confusió respecte al tema del

Departament de filologia catalana- nosaltres reconeixem les

qüestions d’assessorament tècnic i científic, si s’ha de dir així,

del Departament de filologia catalana de la Universitat de les

Illes Balears. Això ho he dit ja vint vegades, però si falta que

escrigui un article al periòdic..., en fi, o que facem publicitat i

que se sàpiga... 

De totes formes li vull dir, Sr. Sampol, que capeja, miri, el

Departament de filologia catalana no només parla de ciència

catalana; és a dir, clar, quan el Departament de filologia

catalana emet un comunicat, que supòs que vostè i tots els

diputats coneixen perquè ha tengut prou divulgació, on jutja i

condemna el Govern balear respecte a qüestions instrumentals,

és a dir, que si la falAlàcia de presentar una cosa, que si la

inacceptable pretensió de crear l’Institut d’Estudis Baleàrics,

usurpació a la universitat..., sense ni tan sols haver-se pres la

molèstia de dir: “Escolti, Sr. Conseller, això que diu com és?,

és d’aquesta manera o de l’altra?”, fins i tot penetrar dins el

judici, que crec que no li correspon, de si els estudiants que han

fet tota l’ESO estan o no capacitats, com hi estan a Catalunya...

Bé, i parlar d’immersió a Catalunya en podem parlar de

determinades comarques, a determinades províncies i a

determinades ciutats, com podem parlar del contrari quan

parlam de Catalunya; és a dir, que molt alerta també amb el que

deim. Jo l’únic que dic és que crec que aquesta no és la

competència del Departament de filologia catalana,

sincerament. Crec que no ha de dir-nos què hem de fer respecte

a les orientacions polítiques del Govern. 

Per la resta, com és natural, en fi, jo agraesc tots els

comentaris, naturalment, fins i tot els que són contraris al nostre

plantejament, però m’agradaria subratllar, per acabar, que totes

aquestes qüestions que s’han plantejat, es varen plantejar l’altre

dia i avui he tengut ocasió de repetir aquí, no són fruit ni de la

improvisació, ni una manera frívola de veure la nostra cultura

i la nostra llengua, els ho dic amb tota convicció i amb tota la

seriositat, amb tota la seriositat amb què puc dir una cosa, no

són fruit ni de la frivolitat ni de la improvisació, són fruit d’una

reflexió i d’escoltar també un poc tothom, perquè quan deim

que mai no hi havia hagut cap problema i que ningú no es

queixava jo he de dir sincerament que la meva percepció de la

realitat no és aquesta. Hi ha gent que es queixa de com... No,

no digui que no, a vostè no se li queixaran però a mi sí. Hi ha

gent que es queixa, hi ha gent que no està d’acord, hi ha gent

que nota determinada pressió i hi ha gent que veu que

determinats drets que té, tan senzills com el que deia que figura

a la Llei de procediment administratiu, ni tan sols no es poden

exercitar en aquests moments.

Aquesta és també la realitat. Per tant intentem visualitzar la

realitat en el seu conjunt, no només una part de la realitat, i

veuran o podran, per tant, pensar que aquestes mesures no són

ni tan exagerades, ni tan desgavellades, ni suposen -i ho rebutj

de pla- de cap manera una involució del procés de

normalització lingüística a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Joan Marí Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

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

la veritat és que se’m fa difícil pujar a aquesta tribuna després

d’haver escoltat tot el que aquí s’ha dit, i especialment després

d’haver escoltat el nostre conseller d’Educació i Cultura, amb

un discurs ple de mesura, de raons i de conviccions que

transmeten perfectament el sentiment del Partit Popular, que

com tots vostès saben portava el tema de la llengua dins el

nostre programa electoral i que tenim bona obligació de

complir-lo. I, per cert, algun estudi que ha arribat a les meves

mans ens diu que almanco el 75% dels ciutadans d’aquestes
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illes estan d’acords amb aquesta política que porta el Partit

Popular. Això és molt significatiu.

Sr. Conseller, a mi em passa com quan era professor en

exercici, que després d’un alumne brillant sortia un pobre

alumne menys brillant i tenia sempre totes les de perdre. A mi

amb vostè em passa exactament el mateix, però vull fixar la

postura del Partit Popular en aquest tema d’avui, que ja s’està

allargant molt, almanco per respecte a tots vostès, per respecte

als proposants d’aquesta moció, per veure i fer-los notar que

nosaltres rebutjam totes les seves propostes i també perquè en

quedi constància en el Diari de Sessions per al dia de demà.

Així idò, una vegada més pujam a aquesta tribuna per parlar

de llengua. És un tema que preocupa la nostra societat. Aquests

dies, com he escoltat ara, hem llegit opinions enfrontades, fins

i tot, al meu criteri, massa crítiques, massa personals, i quan la

política es porta a la persona perd tot el seu valor. Quan

preparava aquestes retxes venien a la meva memòria els

conceptes escrits per aquell capità basc al servei del virrei de

Navarra, quan allà pel segle XVI i dins el corrent de l’època,

l’ascètica, ens parla en aquell llibre que molts de vostès hauran

llegit o que alguns de vostès tal vegada hauran practicat, on

comença aquelles jornades de set dies on parla de la guerra de

les dues banderes, i aquí tenim una guerra de dues banderes:

uns en porten una o diverses; nosaltres només en portam dues,

les que presideixen aquesta sala de tanta tradició social. Que

quedi ben clar que tan sols a elles dues nosaltres ens devem i

volem servir amb tot orgull.

Nosaltres, els homes i les dones del partit Popular, no

volem ser extremistes, no ho volem de cap manera. A més, com

deia el nostre bon portaveu dies passats, i cit textualment: “les

portes de la negociació amb persones civilitzades i educades -hi

afegesc jo- s’han de mantenir sempre obertes”. Com m’han

agradat, senyores i senyors diputats, els pensaments que

recorrien aquesta setmana, dins tants d’escrits mal intencionats,

com vaig gaudir quan llegia un periodista local de Mallorca

publicat dissabte passat! Parlava aquest periodista, a qui no

conec, del fet que ara a Mallorca i a les Balears és l’època de

la poda de la vinya i dels ametllers florits, i amb un raonament

poètic, pens que deu ser del gremi de literatura, deia que veient

aquest paisatge mallorquí li sabria greu que no es pogués

arreglar el problema de la llengua. Deia textualment -ho llegiré

en castellà perquè així està escrit-: “Me gustaría también se

solucionara en nuestra comunidad balear un asunto siempre

candente. Muchas personas han ido cediendo día a día en el

asunto de la lengua con el fin de que se calmaran los ánimos

y de que éste no fuera el único tema de conversación. El

problema es que, de esta manera, una minoría tenaz intenta

imponer sus tesis. Los catalanistas -deia aquest periodista- se

han acostumbrado a victorias fáciles, y en cuanto alguien

mantiene una postura distinta a la suya se creen con derecho

a enfadarse terriblemente, a pensar que la sociedad entera se

crispa. El caso -deia el periodista- es que una mayoría de

personas votó al Partido Popular sabiendo claramente que

defendía el bilingüismo”.

Hem de recordar una altra vegada el nostre compromís amb

el poble de les Illes Balears signat el passat 25 de maig? Els

poders públics han de garantir la cooficialitat lingüística,

inclosa la protecció de les modalitats insulars de la llengua

pròpia, etc., etc., que com que és molt tard retallaré bastant

aquesta intervenció meva. 

Però vull contestar punt per punt les propostes que ens fa el

PSM. En el punt primer, que no repetiré, el Govern de les Illes

Balears no derogarà el Decret 162/2003, de 5 de setembre, pel

qual s’aprova el reglament que regula l’exigència de

coneixements de llengua catalana en els procediments selectius

d’accés a la funció pública, perquè com hem manifestat

reiteradament en aquesta cambra el contingut d’aquest decret

s’ajusta al compromís assumit pel Partit Popular amb el seu

electoral abans de les eleccions. Pensam que la regulació actual

respon molt més a les demandes de la societat que la normativa

derogada, excessivament exigent al nostre parer.

El punt dos, el decret 176/2003, de 31 d’octubre, de

reforma del decret 162/2003, va ser amplament debatut a nivell

intern pel Govern. Finalment, després de passar tots els tràmits

preceptius, el Consell de Govern aprovà la decisió proposada

per la Conselleria d’Interior d’incorporar la disposició

transitòria base del decret. L’exempció del requisit de

coneixements de català per un termini de cinc anys als majors

de 50 anys em sembla una mesura justa que impedeix que el

català sigui un obstacle insuperable per a determinades

persones en la seva promoció professional. Volem remarcar

una vegada més, atesa la confusió generalitzada, que aquesta

exempció només afecta l’ocupació dels llocs de treball,

concursos de treball, no els coneixements exigibles per a

l’ingrés, el que tots coneixem com a oposicions.

Punt tres. Pel que fa a Som Ràdio, el Consorci per al foment

de la llengua catalana i la projecció exterior de la cultura de les

Illes Balears durant la passada legislatura del pacte d’esquerres,

va assumir l’emissió de Som Ràdio. Aquests mateixos

governants sabien perfectament que ho feien ilAlegalment, ja

que aquesta ràdio no tenia cap freqüència ni concedida ni molt

manco solAlicitada. El Govern del Partit Popular, quan començà

aquesta nova legislatura, va fer totes les passes necessàries per

veure si hi havia solució a aquesta ilAlegalitat, però el Ministeri

de Ciència i Tecnologia va informar a través de la Subdirecció

General de Planificació i Gestió de l’Espectre Radioelèctric

que no hi havia cap expedient en tràmit per a la concessió en

freqüències, i es va reiterar que les emissions de Som Ràdio no

tenien cap casta de cobertura legal.

Em sap greu no poder desgranar punt per punt cada un dels

seus sis presentats perquè el llum està a punt de posar-se

vermell, però sí que voldria fer alguna petita aportació. La

lliure elecció de centre és un compromís del Partit Popular al

final d’aquesta legislatura, no demà, final de legislatura. Una

cosa que aquí no s’ha dit: a Catalunya al final del nivell C

donen el títol de català, però són menys exigents que nosaltres,

perquè ells el donen als que l’han cursat i nosaltres el donam

als que l’han aprovat, que és molt diferent.

Mirin, jo com a universitari no puc acceptar de cap de les

maneres que aquí alguns membres d’alguns partits s’aixequin

com a defensors de la llengua, de la cultura, que només ells

saben llegir i escriure i que tots els que estam aquí, catedràtics,

professors, enginyers, mestres, etc., etc., siguem uns bàmbols

recent vinguts. Tenim tant de dret a estimar, i ho hem demostrat

al llarg de la nostra vida, perquè aquí algun professor ha fet
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esment del que ell havia fet fa 20 anys, alguns dels que som

aquí, que ja teníem responsabilitats de direcció d’un centre,

quan estava prohibit el català un que llavors va ser diputat

socialista era el que venia a donar classe voluntària a aquells

alumnes que, pitjats pels seus directors, feien estimar la nostra

llengua. No en volem, de lliçons de vostès per estimar la nostra

cultura ni la nostra llengua.

(Aplaudiments)

Senyores i senyors diputats -ja acab, Sr. President-, he

procurat, malgrat tot, fer suaviter in modo, fortiter in re, que

diuen els que en saben, d’escriure. Això sí...

(Rialles)

No ho vaig escriure jo.

(Més rialles)

Per cert, mirant cap a l’esquerra alguna de vostès pot

transmetre a qui correspongui, que ja m’entenen, l’estima

d’aquest diputat i del meu grup cap a la universitat, una estima

que en determinada ocasió va fer que algú digués que la seva

satisfacció més gran era poder inaugurar la seu de l’extensió

universitària a Eivissa, i aquest que ho va dir continua

mantenint la seva paraula.

Estam segurs que la nostra postura és la bona, perquè tenim

el suport que tot bon polític ha de buscar, el suport del públic.

Per això, senyores i senyors diputats, hem de dialogar però no

volem ser insultats, hem de parlar però no volem ser agredits,

perquè, companys i companyes del Partit Popular, nosaltres

tenim el suport del poble, anam tranquils pel món i cantam

aquella cançó que vostès coneixen: “Igual que el pi, a prop de

la ribera, no serem moguts”.

Moltes gràcies.

(Remor de veus, alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Riudavets, ja per tancar aquesta moció.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

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

després d’una intervenció tan suaviter a vegades costa tornar

entrar en debat. Bé, Sr. Marí, per començar cap de nosaltres, ni

jo mateix, ni molt manco, ha dit ni tan sols ha pensat que vostè

fos un bàmbol; açò per començar, ni ningú no li ha fet qüestió

del seu currículum. Açò que quedi clar.

El problema és un altre. Els problemes de fons van més

enllà que les mesures concretes una per una, i més ara que han

estat suaviter, suavitzades pel conseller dins aquesta cambra. El

problema és el missatge que s’envia a la societat, i el missatge,

vulguin o no vulguin, que volen, és que el català no és

important, o almanco ja no és tan important com era en el

temps del pacte de progrés, que simplement complia la llei fent

del català un requisit.

El sistema anterior, fins ara, era eficaç, no hi havia

problemes, no n’hi havia, eren mínims, i el que hi havia eren

resultats, n’hi començava a haver, i jo crec que açò és el fons

de la qüestió, hi començava a haver resultats i açò no agradava.

La gent sortia, els alumnes -perdó- sortien saben català i

castellà, i les úniques queixes que van aparèixer als diaris, que

van arribar als centres, eren queixes que es feien al PSM per ser

massa bla, per fer massa poc, per ser massa tous, i tenc por que

el seu director general de Política Lingüística amb aquesta

corda de filòlegs que eren durs amb nosaltres no hi estigués

ficat. Ho comprovaré.

Quant al professorat hi ha una cosa que em preocupa. Vostè

ha dit, Sr. Fiol, i perdoni que li contesti, ho posaré tot dins el

mateix sac...

(Remor de veus)

Bé, s’ha dit aquí dins que no s’havia insultat el professorat.

Jo conec un senyor que va dir: “Se dio la manipulación de

alunmos por parte de profesores poco escrupolosos que

incentivan comportamientos incívicos entre los alumnos y

enseñan historia falsificada en la que se fomenta el odio y se

promociona lo que separa”. Açò ho va dir el Sr. Matas a una

carta que tots els centres van penjar escandalitzats. Per tant sí

s’ha insultat els professors, si se’ls ha insultat. No se’n fien, no

se’n fien, dels tècnics. 

En aquest moment ens trobam un govern on hi ha dos

consells insulars que s’han posicionat en contra d’aquestes

mesures, i se’ns parla de bilingüisme, i se’ns parla, a sobre, de

bilingüisme. Jo crec que la gent ha de ser bilingüe, i trilingüe i

quatrilingüe, si pot ser; el que no crec és que hi ha d’haver una

gent bilingüe i una altra monolingüe en una societat dividida,

que és el que vostès intenten fer.

El Sr. Marí ha dit que no són extremistes. Vostès potser no

ho són; les mesures que es prenen sí ho són, radicals i

extremistes, i jo el que he fet és una crida a tornar al consens i

al diàleg. Amb apassionament, ho he fet, sí. Ja vaig dir un dia

aquí que tants d’anys de defensar la nostra llengua em dóna

dret, també a mi, a apassionar-me en la defensa.

S’ha dit que hi havia portes obertes a la negociació. Vegem;

just constituir-se aquest govern, el Sr. President i després en

compareixença a comissió el Sr. Conseller van dir “ens

proposam un pacte per l’educació”. Encara l’esperam, no

n’hem sentit parlar mai més. Tots vam dir, tots, parlarem,

volem parlar. És a dir, que el diàleg no s’ha perdut per

nosaltres. S’han fet mesures unilaterals sense parlar amb

l’oposició; normal, però no és normal si abans s’havia proposat

un pacte, què eren?, fum de formatjada?, foc d’encenalls?,

paraules que se’n du el vent? Açò han estat. Però així i tot els

dic, a més, amb qui han parlat? No han parlat amb l’oposició

malgrat haver ofert un pacte. Han parlat amb la comunitat

educativa?, amb els mestres no; amb els pares tampoc, si no, no

sortiria la COAPA com ha sortit, no sortirien els sindicats de

mestres com han sortit, ni les federacions d’ensenyants. Amb

qui han parlat, vostès? És molt bo de fer dir “volem diàleg,

volem consens, però acceptau les nostres mesures i endavant”.

Açò no és diàleg, açò és... -jo també sé parlar en castellà- ...lo

tomas o lo dejas.
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Miri, però així i tot li diré una cosa. Reprengui..., la diré a

tots els senyors diputats i les senyores diputades del Partit

Popular i a vostè, Sr. Conseller, que també ho és: reprenguin

les coses, aturin i ens seurem a parlar, reprenguin la idea del

pacte de l’educació, frenin aquestes mesures, parlin amb la

comunitat educativa, parlin amb tothom, i li assegur que el

sistema continuarà funcionant, baixarà la crispació i de ver

podríem tenir un camí de consens. Ara, amb imposicions no el

tindrem mai. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets, el Sr. Miquel Nadal, d’Unió Mallorquina, ha

fet una proposta i jo vull saber si vostè l’accepta o si... Si no ho

record malament, ha dit que votava a favor de la sisena i que a

les altres hi votava en contra, però vostè, com a proposant de

la moció, és el que diu si es vota en bloc o si feim dues

votacions.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Deman disculpes al Sr. Nadal, però amb tot el debat ja no

me’n recordava. Certament nosaltres, com a tolerants que som

i com que creim que el millor és anar avançant en aquest camí,

acceptam que la votació es faci per punts separats.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò ara, si els sembla bé, votarem els punts 1, 2, 3,

4 i 5 en bloc...

Sí, sí, per favor?

Sí, vostè ha de venir a la Mesa, si és tan amable. Per votar,

al seu escó. Només votarà un pic, eh?

Bé, senyores i senyors diputats, votem.

26 sí, 29 no, 2 abstencions. Per tant queda rebutjada aquesta

moció.

Ara, senyores i senyors diputats, votarem el punt sisè.

Votam.

28 sí, 29 no, cap abstenció. Per tant queda rebutjat també el

punt sisè.

III.2) Moció RGE Núm. 4654/03, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a baixada de preus de

l'oferta hotelera, derivada del debat de la interpelAlació

RGE núm. 3240/03.

Passam al debat i a la votació de la moció RGE núm.

4564/03, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a baixada de preus de l’oferta hotelera, derivada del debat de

la interpelAlació RGE núm. 3240/03. Per defensar aquesta

moció té la paraula el diputat Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, com bé marcava el president és una moció subsegüent

a la interpelAlació que tenguérem en el darrer període legislatiu,

de sessió, perdó.

Per recordar una mica la situació que descrivíem en aquell

moment jo molt breument diré que en aquest moment, si el

mercat turístic ve caracteritzat per algun fet és per la baixa de

preus dins els viatges combinats. Record que els viatges

combinats són aquells paquets que es comercialitzen a través de

majoristes de viatges. En canvi el segment amb més expansió

és el segment de turisme individual i turisme independent.

Turisme individual i turisme independent que es comercialitzen

a través d’internet o a través d’agències de viatges, és a dir, a

través de minoristes. Nosaltres, les Illes Balears, estam ben

posicionats dins allò que és el mercat de paquets de viatges

combinats i en canvi estam mal posicionats dins allò que és el

turisme individual o independent. Dins el mercat de paquets de

turisme de viatges combinats, nosaltres hi estam molt

especialment situats en allò que és sol i platja. Aquests darrers

anys dins la Mediterrània ha crescut una forta oferta, també

dirigida especialment als viatges combinats de sol i platja i que

fan que la situació del mercat hagi canviat. Aquí allà on no hi

havia competència en aquests moments hi ha una alta

competència i per tant, un d’aquell elements que teníem a favor

i era que quasi no teníem competència, en aquest moment

l’hem perdut.

També és cert que en aquests 10 darrers anys, especialment

a la dècada dels anys 90, aquí a les mateixes Illes Balears s’ha

construït molts de residencials, és a dir, molta oferta

immobiliària que ha anat a un sector residencial que a la vegada

ha fet competència a l’oferta tradicional hotelera. L’oferta

tradicional hotelera també vull recordar que era la que

tradicionalment, o en la qual vàrem basar el model turístic de

les Illes Balears i a més va ser un model que va tenir èxit i que

varen situar les Illes Balears com una de les primeres indústries

a nivell mundial. Tot això, com és lògic, ha tengut

conseqüència amb un factor essencial dins allò que són els

mercats turístics i dins allò que és el comportament de

l’activitat turística que és el preu. Per primera vegada en els

darrers anys, l’any 2003, els preus dels hotels de les Illes

Balears, segons l’Institut Nacional d’Estadística, varen baixar.

Va ser l’única comunitat de l’Estat que va baixar preus. Record

que la darrera vegada que vàrem baixar preus i seguint una

certa demagògia que s’ha fet avui matí en alguns aspectes, va

ser l’any 98. O sigui que hauríem de dir que els Governs del PP

se’n van i tornen amb una baixada de preus, però les

circumstàncies són molt més profundes que simplement

aquesta.

De fet les circumstàncies o allò que dic que és molt més

profund és que han canviat, hi ha noves exigències, hi ha nous

comportaments dins els clients, els mercats es fan més

complexos i nosaltres precisament des del punt de vista del

Grup Parlamentari Socialista creim que aquesta complexitat i

aquestes noves exigències no s’estan abordant de forma diligent

per part del Govern de les Illes Balears. Certament el Govern

de les Illes Balears, o millor dit el Partit Popular que

actualment governa les Illes Balears, ens ha vengut dient

aquests darrers anys que el problema era senzillament un

problema d’imatge. Nosaltres creim que no és cert, nosaltres

creim que és un problema molt més profund i si hi ha algun

problema d’imatge no és el problema d’imatge que ells volen
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dir, el problema de la imatge en tot cas es deriva d’allò que ens

diuen els nostres clients i que és que el problema que tenim és

un problema de massificació. El problema d’imatge que el

Partit Popular ha esgrimit durant 4 anys, jo crec que no és el

problema real que hi havia. De totes maneres diré que els únics

que he vist damunt els mitjans de comunicació, a les tribunes

públiques, a les fires intentant crear imatge o mala imatge

millor dit de Balears han estat el Sr. Aznar, el Sr. Matas, el Sr.

Rato i el Sr. Güemes, perquè també quedi clar que la mala

imatge si ve d’algun costat, ve precisament d’aquestes persones

i no d’altres persones.

Com deia, els mercats canvien, hi ha una possibilitat de

captar nous tipus de clients i nosaltres en aquest moment crec

que no tenim les condicions per anar encara cap a aquests

clients. La primera proposta que els feim avui és que per arribar

a aquest client directe, per arribar a aquest client que allò que

vol és fer un viatge a la seva mida, és necessari enviar un

missatge directe i és necessari utilitzar aquells mitjans

tradicionals com són els mitjans de comunicació per arribar a

aquests clients. Amb això no vull negar que no es pugui fer

feina damunt convenis amb majoristes de viatges, però allò que

és important és arribar a aquest client a través de les

campanyes. Dins els pressuposts de la conselleria no hi ha

recursos per a campanyes i les preguntes que hem fetes ens

diuen que l’any passat no es varen fer campanyes, que aquelles

que es tenia previst fer amb Turespaña amb un conveni de 8,4

milions d’euros no es varen dur a terme i no sé si aquests mesos

s’han duit a terme algunes d’aquelles que s’havien d’haver duit

l’any passat. En definitiva no hi ha campanyes en els

pressuposts de la conselleria, no hi ha campanyes per dirigir-

nos a aquest tipus de client, que record és el client que en

aquest moment és més emergent.

La comercialització que utilitzen aquests tipus de clients és

una comercialització a través d’internet, o a través d’anar

directament a l’agència de viatges i per tant, nosaltres creim

que és molt necessari cuidar aquests aspectes. Nosaltres

entenem des del Grup Parlamentari Socialista que les noves

tecnologies representen per al turisme de les Illes Balears una

nova oportunitat, una nova oportunitat de negoci per a les

nostres empreses, però també una oportunitat de negoci

d’adquirir una certa independència que no hem tengut de forma

tradicional. Nosaltres havíem donat la comercialització als

majoristes de viatges, en aquest moment la possibilitat que ens

donen les noves tecnologies és que almanco una part del nostre

producte pugui ser comercialitzat de forma independent. Per

tant, ens dóna la possibilitat de tenir una independència major

a l’hora de prendre decisions.

Creim per tant, que allò que s’ha fet fins ara per part del

Govern no és suficient, l’única notícia que tenim és que hi ha

un pressupost de 80.000 euros per ajudar als hotels perquè

puguin tenir una web. És molt dubtós, podríem discutir si hem

de donar doblers públics a una empresa perquè faci la seva

web, però allò que sí és evident és que no és suficient, no és

suficient o és totalment insuficient perquè record que en tot el

sistema tecnològic i telemàtic que s’havia utilitzat, o que

s’havia creat a través del pla de marques, a través d’allò que és

la web Illes Balears i també a través de la finestra turística, eren

més de 800.000 euros que s’invertien l’any passat només per

aquest concepte. La finestra turística que jo crec que en aquest

moment, no tenc el gust de poder-hi entrar perquè no tenc la

clau per entrar-hi, però esper que algun dia hi pugui entrar,

però em sembla que els estudis que hi havia de mercat no

existeixen. S’ha eliminat un equip de la Universitat que feia

estudis de mercat, s’ha llevat el contracte, no ens interessa la

informació. S’ha eliminat l’equip de feina que treballava en

tema d’indicadors mediambientals, no ens interessen els

indicadors. I com dic, no he pogut entrar a la web i per tant, no

puc dir exactament què hi ha allà, però crec que hi ha poca

cosa, a la clau de la finestra turística, que li record que li vàrem

demanar i vostè m’ho va denegar, sí, està en mans del

President, a no ser que avui matí la m’hagin enviada. Per tant,

crec que hi ha poca cosa allà dins.

L’altre aspecte que jo crec que nosaltres creim que és

interessant plantejar és que són moltes les persones, les

institucions i aquests darrers dies el mateix Exceltour, que

aquest lobby creat per les empreses turístiques i que diuen que

hi ha un excés d’oferta, un excés d’oferta essencialment en allò

que és oferta hotelera, aquella que va dirigida als paquets

turístics. Per tant, en aquest sentit nosaltres creim que per part

del Govern s’haurien de prendre les mesures i ens hauria de dur

un pla aquí per anar eliminant oferta, però no així com s’està

marcant des d’alguns sectors perquè es puguin transformar els

hotels en apartaments sinó que la transformació del sector

d’allotjament es pugui fer des de la perspectiva de què no es

perdin empreses ni llocs de feina. És molt fàcil, al marge d’allò

que diguin les institucions competents en matèria d’urbanisme,

que són els consells insulars i els ajuntaments, és molt fàcil

marcar una línia dient, bé ara canviaríem els hotels per

apartaments. Naturalment això implica una pèrdua de llocs de

feina, una pèrdua d’empreses i nosaltres creim que

efectivament sobren places turístiques d’un segment concret.

Per tant, li demanaríem al Govern, com s’especifica a la moció

que fes un estudi, o dugués un pla aquí per anar augmentat, o

bé que els hotels augmentin habitacions... que augmentin la

grandària de les habitacions sense augmentar volum, per tant,

seria una disminució de les places existents.

En definitiva allò que nosaltres li estam demanant al Govern

és que afronti aquesta situació de baixa de preus i que no s’hagi

d’afrontar a través dels mecanismes que marcava, o que ja

assenyalava el president de la Federació Hotelera i que era

retallar el cost de producció. Retallar cost de producció al final

sempre acaba amb el mateix, retallant qualitat i retallant llocs

de feina. Això seria un camí, crec, absolutament perjudicial i

que ens duria a una situació molt perillosa, però de cada vegada

amb les polítiques del Govern popular hi estam més a prop i és

dur les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, ara mateix acab Sr. President. Dur les Illes Balears a una

espiral molt perillosa de menys ingressos i menys qualitat, que

és tot el contrari d’allò que necessitam. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Alomar. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

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

Per donar suport a la moció presentada pel Grup Socialista, que

com ha recordat el diputat Celestí Alomar, ve de la

interpelAlació presentada fa 15 dies. Jo crec que és una moció

encertada i que arriba en un bon moment, arriba en un moment

allà on a mesura que va passant el temps i que ens allunyam del

procés electoral autonòmic viscut, el tema del debat turístic va

agafant solvència i com diríem en castellà “se quita la paja

para ir dejando el grano”. 

Les declaracions d’empresaris importants i significatius que

han aparegut darrerament, declaracions en general de gent

preocupada i interessada pel sector, tan des del món sindical

com des del món empresarial, deixen més o menys clar que les

dificultats que té el nostre model turístic per continuar sent

competitiu, per continuar jugant un paper fonamental en el

futur i continuar jugant un paper de plena ocupació, poc tenien

a veure temes conjunturals com podien ser l’ecotaxa, o com

podia ser altres elements, ni tan sols respecte a allò que podia

ser la crisi econòmica d’Alemanya o altres. Evidentment

repercutien damunt allò que passava, però hi ha elements més

de fons que tenen a veure amb la baixada de preus, que tenen

a veure amb la pròpia hotelera i d’apartaments. En definitiva

que tenen a veure amb la millor qualitat i la competència en

l’oferta que es dóna des de zones molt similars a la nostra. 

Per tant, jo crec que és el moment de començar a parlar

seriosament d’aquestes qüestions, sense demagògies fàcils i

precisament amb preocupació de futur. Per això totes les

mesures que vagin en la línia de què tota la comercialització no

passi pels majoristes de viatges, com l’apartat 1 i 2 d’  aquesta

moció presenta, ens semblen bé, ens semblen encertades i

tendran el nostre suport. Però sobretot ens sembla que és el

moment d’entrar a discutir profundament aquests temes perquè

si l’administració no s’implica en un debat d’aquestes

característiques i es deixa exclusivament que el mercat vagi

avançant en la seva direcció ens en podem dur sorpreses

dolentes i desagradables. Si avança, per posar un cas, de cada

vegada més la planta d’apartaments en detriment de la planta

hotelera, això perjudica de forma directe i molt negativament

al mercat laboral i al manteniment de llocs de feina. Per tant, no

és secundari que s’intervengui en aquesta direcció per donar

opinió, per incentivar determinades reconversions i en la línia

que han d’anar aquestes determinades reconversions. 

Per això els apartats 3 i 4 de la moció ens pareixen

encertats, pareix que és el moment d’afrontar seriosament i

profundament aquest tema de la planta hotelera en general i la

planta residencial en general, com l’adequam, com la situam de

cara al futur per continuar sent competitius. Però que en aquest

debat hi participi tothom, hi participin els agents socials, els

empresaris i els sindicats. Per tant, la discussió a la que s’arribi

no sigui exclusivament la que afavoreixi la rendibilitat vista des

del punt de vista dels empresaris, sinó també des del punt de

vista de manteniment de lloc de feina i per tant, dels

treballadors. I en general poder discutir si és adequat i

convenient continuar amb l’impuls cap al turisme residencial,

que és un dels elements fonamentals a la darrera dècada, o

intentar ajudar a crear un clima que recondueixi la situació cap

al turisme hoteler fonamentalment, que segons la nostra

modesta opinió és el turisme del futur i és allò que hauríem de

mantenir. No estic defensant ara allò que hauria de ser, estic

defensant els punts 3 i 4 i que és dir: anem a discutir plans

concrets, projectes concrets i que els puguem discutir entre tots.

I sobretot es puguin discutir a nivell social i entrem dins una

dinàmica d’afrontar la política turística amb una visió molt més

de futur i amb una visió molt més profunda i deixem ja de

mesures massa conjunturals, que a més no arribam a concretar.

Jo vull recordar que en aquesta cambra no hem aconseguit

concretar moltes de les iniciatives que s’han venut des de

l’estiu fins ara sobre temes turístiques i continuam sense saber

cap on van, què pretenen. 

En definitiva, al primer punt de l’ordre del dia d’avui hem

tornat viure un debat d’aquestes característiques. Per això i ja

m’atur perquè donada l’hora que és, crec que no val la pena

allargar excessivament la sessió, donar suport per part del Grup

d’Esquerra Unida- Els Verds a la moció presentada pel Grup

Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Recordant el debat de la

interpelAlació que es va produir en el passat període

parlamentari, hem de recordar que hi va haver unes

coincidències entre tots els grups. Les coincidències bàsicament

eren que el mercat canvia, que el turisme organitzat mitjançant

majoristes de viatges va a la baixa i els hàbits dels clients

canvien i s’incrementa una tendència a reservar en el darrer

moment. I una altra cosa que també vàrem coincidir tots els

grups era que els mercats competidors s’incrementen i que es

poden fer ofertes similars a les de les Balears, però amb uns

preus més competitius i més baixos.

Per tant, davant aquests canvis d’hàbits de la indústria

turística no queda més remei que reaccionar i s’ha de

reaccionar enfocant l’oferta cap a altres segments menys

explotats, o que donin una imatge diferent d’allò que s’ha fet

fins ara. Les propostes que presenta el Grup Parlamentari

Socialista en aquesta moció marquen un camí cap aquesta

diversificació de la comercialització, adoptant mesures que

s’adapten als nous temps, aprofitant les possibilitats de les

noves tecnologies en els nous hàbits dels clients. En el punt

número 1 proposen dur a terme campanyes de promoció a

Europa dirigides a captar turisme individual i independent. Jo

crec Sr. Alomar que la quantitat que proposen, 9 milions

d’euros, és una quantitat considerable, jo crec que quasi es

menja la meitat o més de la meitat de tot el pressupost d’Ibatur,

si es manté el pressupost que hem vist en el mes de desembre

que es varen presentar per a l’any 2004 per part de la

Conselleria de Turisme. No sé si vostè vol incrementar aquesta

quantitat, o afectar-la. 
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De totes maneres nosaltres desconfiam totalment, ho hem

de dir sincerament, de les campanyes del Govern i més vist allò

que s’ha vist a Fitur i ara no és el moment de parlar-ne, ja se

n’ha parlat a un debat anterior. De totes maneres la nostra

postura com a PSM és la que mantenim des de fa temps i la que

hem vengut manifestant a diferents debats i és que nosaltres

entenem, creim i defensam que les campanyes de promoció

turística les han de fer els propis consells i això significa que

les competències en promoció s’han de transferir als consells

insulars perquè ells puguin adaptar les campanyes a la seva

pròpia realitat turística, que és ben diferenciada a cada una de

les illes. No hem presentat una esmena en aquest punt perquè

entenem que modificaria la totalitat, o molta part d’aquest

debat d’aquesta moció. Per tant, ens limitarem a votar abstenció

i supòs que tendrem ocasió en altres debats de parlar més

profundament sobre aquest tema.

En el punt segon hi estam d’acord, no podem deixar de

banda unes eines que es varen posar en marxa la passada

legislatura i que de cada vegada estan més acceptades i es fan

més imprescindibles per a la comunicació, com són les noves

tecnologies. Creim que aquestes pàgines que estan en marxa, no

s’han eliminades i continuen vigents, però no se’ls ha

alimentades, ni se’ls ha mimades així com nosaltres creim que

s’hauria de fer, tenen moltes visites i són una bona eina per a

aquest objectiu que es vol fixar d’aconseguir una nova clientela

de viatgers independents.

Els tres punts següents fan referència a la redacció d’un pla

integral per ajudar a les empreses d’allotjament per adaptar-les

a les demandes del mercat. Ja hem dit abans que tots

coincidíem que hi ha un canvi d’hàbits en la demanda. També

hem pogut observar que no hi ha un diagnòstic clar dels motius

d’aquesta recessió en la demanda de paquets turístics i alguns

sectors empresarials ho atribueixen a diverses causes. S’ha

parlat d’imatge, s’ha parlat d’ecotaxa, s’ha parlat de recessió

econòmica, s’ha parlat fins i tot de manca de rendibilitat del

turisme, algun empresari turístic ho ha dit en els mitjans de

comunicació darrerament. I davant tota aquesta manca de

diagnòstic fiable allò que creim és que és ben necessari que es

facin uns estudis per poder envestir cap a unes solucions que

siguin fiables. 

Nosaltres estam d’acord en què hi ha una necessitat,

coincidim amb el Sr. Rosselló quan ha parlat de què s’han de

fer aquests estudis per poder donar aquest diagnòstic fiable

d’allò que passa a la indústria turística que és el motor de la

nostra economia. Els mercats competidors són de cada vegada

més agressius, totes les comunitats autònomes volen ser

destinació turística i ofereixen el millor que tenen i fins i tot si

no ho tenen ho fabriquen. Per tant, hem d‘intentar que la nostra

oferta s’adapti a les necessitats i a les demandes i això passa no

per baixar preus, sinó que passa apostant per la qualitat i

apostant per una contenció de l’oferta turística i sobretot, anar

de cada vegada més cap a segments de qualitat.

Nosaltres, per tant, donarem suport a aquests punts, als

punts número 2, 3, 4 i 5 perquè entenem que van encaminats

cap una línia que nosaltres consideram coherent i oportuna. I

sobretot el número 5 perquè com a destinació turística Balears

és una punta de llança dins el mercat espanyol i per tant,

nosaltres creim que l’Estat s’hi ha d’implicar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Indubtablement la baixada de preus hotelers que hi ha a les

Balears, desgraciadament, no és una novetat i els hotelers no

baixen els preus per gust, sinó que forçats per les situacions de

mercat i aquests darrers anys, indubtablement, gràcies a la

gestió de la política turística duita aquests anys, és per això que

els empresaris s’han vist forçats a entrar en una dinàmica per

poder obtenir la rendibilitat que aquestes indústries mereixen

i sobretot, per fer competència a tots aquests destins turístics

que per la infraestructura que tenen i pels costs de gestió i

explotació que tenen ens poden fer la competència d’una

manera molt més dura que abans.

Hem de recordar que les xifres en aquest aspecte, l’any

2001 hi va haver 1,5 punts menys de turistes i que l’any 2002

va baixar 6,7 punts, amb una ocupació mitjana dels hotels del

59 i busques per cent. Als anys 98 i 99 l’ocupació mitjana era

del 66%, 7 punts més i l’herència que va deixar en el seu

moment el Partit Popular quan governava era molt diferent i

molt més millor de la situació d’ara, després d’un Govern de

pacte aquests darrers 4 anys. El Govern, com saben, no pot

intervenir directament en els preus, només pot influir a través

d’una política turística que millori el nostre destí, el producte

que oferim i la qualitat dels serveis i en aquesta línia és en la

qual estam treballant. També s’ha de treballar en una línia, ho

ha dit el Sr. Alomar, d’imatge i dóna mala imatge de Balears

que des d’aquí també es parli tant del tema de la massificació

quan altres destins turístics, és comuna aquesta massificació a

moltes destinacions turístics i és superada al llarg de tota la

costa espanyola i moltes altres zones turístiques i creim que es

fa un flac favor al turisme el fet de què es tregui contínuament

el tema de la massificació. No hi ha hagut només un problema

d’imatge aquests anys passats, sinó que hi ha hagut també un

problema de confiança de tot el sector turístic en la indústria

balear.

La postura del Govern i en concret la de la Conselleria de

Turisme, com saben, és clara i competir sobre la base de preus

és una batalla que la tenim perduda d’abans, enfront d’aquests

destins turístics que tenen els costos més baixos, ja ho he dit

anteriorment. Els símptomes de recuperació que s’apunten ara

i que es poden sentir per a aquest any i la recomanació constant

és que no es baixin els preus. Crec sincerament que si el

turisme balear és capaç de dimensionar la seva posició en els

mercats emissors i sap defensar els seus preus, a través de la

qualitat del destí, les empreses seran rendibles, si Déu ho vol,

en un futur.

Quant als punts de la moció que presenta, anunciar-li que no

li donarem suport. Quant al punt 1, dir-li que la Conselleria de

Turisme ja està duent a terme campanyes de promoció a

Europa per captar, entre altres, el turisme individual i

independent i s’han firmat convenis amb els principals
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majoristes de viatges per, entre altres coses, dur a terme la

promoció directe de Balears amb la seva ampla xarxa

d’oficines i de vendes i realitzar viatges educacionals dels

venedors i mostrar la nostra oferta també als periodistes. S’està

present a 54 fires de 21 països, moltes d’elles fires

especialitzades i amb la (...) de demanda individual. I es

realitzaran també 12 presentacions de Balears, una cada mes,

a 11 països mitjançant Wold shop en la que participaran els

venedors i els directors de vacances. O sigui, s’està proposant

alguna cosa que de fet s’està fent i no necessitam, com s’ha dit

per part del PSM, variar el pressupost per fer front a això, sinó

que ja s’està fent des dels propis medis que té la conselleria.

Quant al punt número 2, ens hem avançat a les propostes.

La conselleria, com vostè coneix, va firmar dia 29 a Fitur un

conveni amb 4 federacions hoteleres de Balears per a la

captació de turisme individual, a través de la finestra Illes

Balears, el nou nom de la pàgina de turisme a internet, que

vostès coneixen. Però a més, s’ampliaran aquestes iniciatives

a agències de viatges i companyies aèries de baix cost i s’està

treballant en aquest sentit. Fins i tot, s’han encarregat uns

estudis sobre l’entorn tecnològic dels establiments turístics de

Balears per conèixer la situació real d’aquesta matèria i

dissenyar les actuacions específiques en aquesta àrea. Amb això

també es contesta la proposta número 3 i que no li donarem

suport.

I d’alguna manera a la número 4, la que demana que es

redueixi l’oferta hotelera i que s’ampliïn els llocs de feina,

creim que s’està intentant la quadratura del cercle i d’alguna

manera. A Eivissa diríem que (...), vull dir que no es poden

tenir les dues coses a la vegada. I disminuir l’oferta existent

sobre la base del manteniment de les empreses i els llocs de

feina, difícilment es pot fer això.

A la número 5, instar el Govern de l’Estat. Ja està

colAlaborant amb Balears a través de promoció, tan de la

promoció com de la millora dels destins. En el primer cas

aporta el 50% de la inversió en convenis amb majoristes de

viatges, o la realització de grans esdeveniments a l’illa, com els

propers congressos de la DRV i la CAVE alemanyes, les

agències espanyoles, les olimpíades d’escacs, Turespaña,

etcètera, i dir també que, a part de la pròpia promoció, també

les inversions que el Sr. Conseller ha anunciat avui que es

venien fent, una d’elles a la badia de Palma en colAlaboració

amb el Govern, indubtablement també ajuden a la promoció del

nostre turisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per tancar ja, té la paraula el Sr. Celestí

Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, quan propòs que s’ha

d’augmentar el pressupost de promoció per anar als mercats

europeus, als mercats internacionals a captar turisme

individual, indubtablement ho propòs des de la perspectiva que

s’ha d’augmentar el pressupost d’IBATUR i que hi ha un fons

de contingència que jo crec que és l’adequat. Però això ja és

qüestió del Govern d’on ho ha de treure.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Indubtablement nosaltres estam també d’acord amb la

transferència i així ho vàrem demanar a la transferència de

competències als consells insulars, però, evidentment, crec que

una cosa no és contradictòria amb l’altra, de totes maneres li

admet la votació per separat perquè crec que si vostè així ho

demana li he de donar.

El problema d’imatge, si és un problema d’imatge o no és

un problema d’imatge ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alomar, perdoni un segon, si és tan amable. Pregaria un

poquet de silenci, per favor.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

El problema d’imatge crec que està, és a dir les anàlisis són

ben clares, són les anàlisis del mercat, augmenta el turisme

individual, baixa el preu de paquets i s’estabilitza el preu de

paquets, per tant aquest és el diagnòstic més clar per saber que

hem d’actuar de forma immediata.

Ara, jo he vengut amb tota la bona intenció, Sr. Marí, de fer

unes propostes, perquè crec que són necessàries, crec que el

turisme en aquestes illes necessita aquestes mesures, les vàrem

dur a terme a la legislatura passada i crec que es començaven

a donar les primeres passes i s’hauria de continuar amb elles.

Aquest any passat va ser el primer any que vàrem fer un

conveni per a campanyes a Europa, enguany no existeix el

conveni, no existeix aquest tipus de campanyes, per tant crec

que s’hauria de continuar. Es va fer tota una feina amb

marques, on hi havia 180 hotels darrera per comercialitzar i

això no es pot substituir amb 80.000 euros per posar pàgines

web, són coses absolutament distintes, podria ajudar, però és

simplement ridícul poder pensar que això és una feina que doni

resposta a les necessitats del mercat. La necessitat del mercat,

l’augment de turisme individual no s’arregla amb 15 milions de

pessetes, ja ho hauríem arreglat faria estona, no s’arregla amb

15 milions de pessetes, és bastant més seriós que això, Sr. Marí.

La mala imatge, li he dit, (...) havia creat la mala imatge en

aquestes illes, i crec que és ben hora que comencem cadascú a

assumir la seva responsabilitat i saber el que ha fet. Jo sé el que

vaig fer, sé el que vaig fer i avui venc amb les propostes, amb

la més bona intenció, perquè crec que aquest és el camí, ara

crec que vostè a mi no m’ha de mirar o no sé si m’ha vist cara

de beneit; perquè que me digui que el Govern fa feina amb el

turisme, per captar el turisme individual, independent, perquè

ha firmat convenis amb els majoristes de viatges, és que jo crec

que desprecia aquesta persona que li parla; és a dir, si una cosa

no duran els majoristes de viatges és turisme independent i

individual, això ho tengui ben clar, és possible qualsevol cosa,
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però això no és possible. Per tant, una mica de respecte i

d’atenció a les coses que proposam, que me pareix que el que

li proposam per part de l’oposició és una cosa que no hi tenen

cap respecte aquí.

No creu que sigui possible, a part que me pareix que

l’exemple que ha posat, l’acudit que ha fet, me pareix que era

de molt mal gust per part seva, ma paregut a mi, no l’he entès

perfectament bé però m’ha paregut de molt mal gust i de poc

respecte, que no cregui possible que es pot fer disminuir unes

places hoteleres sense llevar empreses i sense llevar llocs de

feina? Miri, si vostè té un hotel de 300 places, de tres estrelles

i el 40% de les places, de les habitacions, desapareixen, i es

transformen dues en una, automàticament augmenta el número

de llocs de feina, perquè la ràtio per aquest tipus de qualitat

augmenta. I això són ràtios que ho sap perfectament bé, i si

llegís un poc, en lloc de venir només a fer afirmacions, sabria

que és absolutament possible. El que passa és que clar, jo

començ a sospitar que per part del Partit Popular el que

interessa és que qualcú hi faci negoci amb aquestes

reconversions; aquestes reconversions que ens han anunciat

avui començ a sospitar que el que volen és que qualcú hi faci

negoci. I sense cap dubte no serà ni l’empresari qui haurà de

desaparèixer ni el treballador que no tendrà lloc de feina, serà

un altre el que farà negoci, i això és el que començ a sospitar,

i això és el que nosaltres volíem evitar i volem evitar amb

aquesta proposta.

Que el Govern hi fa feina i ajuda les Balears? Miri, un

exemple, plans d’excelAlència quants en tenim enguany? Me

pareix que ha estat un any excepcional, dos; vostè en va tenir

un gràcies que jo era director general d’un govern socialista.

Dos n’hem tengut, vostè creu que això és la correspondència o

el que correspon a Balears com a ajuda de l’Estat? Vostè creu

que Balears l’han de tractar exactament igual com La Rioja, i

tot el respecte cap a La Rioja? Però indubtablement som un

destí amb bastant més capacitat, només el 23% del turisme de

l’Estat passa per Balears, el negoci turístic, el 23% del negoci

turístic és Balears; no creu que ens haurien de fer les

inversions, li dic els plans d’excelAlència amb aquesta

proporció? El que passa és que el Sr. Flaquer i el Govern

d’aquestes illes, el darrer que li volia dir, tendré molt de poder

i li agraesc el poder que m’atribueix d’haver-me carregat tot el

turisme, però no li diré que només va ser el turisme de les Illes

Balears, sinó que m’he carregat més coses, informació de la

setmana passada: “El turismo mundial sufre el mayor retroceso

desde 1950". Indubtablement li agraesc que ja no només sigui

un fenomen a nivell de Balears sinó que sigui a nivell mundial.

Aquí el que passa és que el Sr. Flaquer, molts de convenis

amb majoristes de viatges, molt de baixar el cap amb els

majoristes de viatges i amb el cap baix no veu enfora.

Moltes gràcies.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, li deman la paraula per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí ...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, voldria, en nom del Grup Parlamentari Socialista,

convidar el diputat Sr. Antoni Marí a retirar l’expressió sexista

i ofensiva per a les diputades i els diputats del Grup

Parlamentari Socialista que acaba d’utilitzar perquè no consti

en el Diari de Sessions. Jo comprenc que la dreta cada vegada

està més entusiasmada en expressar-se sense complexes i sense

vergonyes, però hi ha límits que hauria de mantenir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, gràcies. Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. També, com a portaveu, jo

crec que les coses no s’han de treure de context, si s’ha de

retirar una dita popular que podrà trobar a qualsevol manual de

dites populars, com també en trobarà amb la mateixa referència

a l’illa de Menorca i a l’illa de Mallorca ... -Sr. Quetglas, jo

l’he escoltat-, com també es trobarà, doncs no hi ha cap

problema, que es retiri aquesta dita. Aquesta dita és una dita

que va dins un context, res més; si vostès d’açò, fins i tot d’açò

n’han de treure punta per atacar el Grup Parlamentari Popular

és que no tenen arguments de res ...

(Alguns aplaudiments, remors de veus i aldarull a la sala)

... de res, de res ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet ...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

... de res, de res, no pot ser amb la serietat que hi ha en

aquest grup parlamentari, que me mereix tots els respectes, que

li han fet una algarada a vostè de darrera, que ni tan sols se n’ha

assabentat amb quin context es deia, que ha causat una sorpresa

a tots quant a la dita innocent dins un context d’un debat, Sr.

Quetglas no és seriós. Però si vostè ha de quedar content,

tranquil i la que l’ha incitat a dir açò vol que es retiri, doncs

que es llevi aquesta dita, que no té més importància que la que

li ha volgut donar el Sr. Francesc Quetglas. I en cap cas pot

vostè suposar que açò sigui un comentari sexista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies, jo crec que, no, si me permeten, Sr. Quetglas,

si me permeten...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

M’agradaria, simplement per tancar la qüestió, ...

EL SR. PRESIDENT:
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Si me permeten ...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Retir la meva proposta, qui queden en evidència són ells.

Gràcies, que no la retirin.

EL SR. PRESIDENT:

No, no,...

(Alguns aplaudiments i aldarull a la Sala)

Bé, queda tancat? Per favor, idò, si vostè l’ha retirada no

tenim res més a discutir.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Que quedi com està.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Celestí Alomar.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, un momentet, un momentet, perquè sabem

com les gasten. El Grup Parlamentari Popular ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, Sr. Huguet, per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

El Grup Parlamentari Popular té tot el dret de fer retirar del

Diari de Sessions una proposta que ha tengut mala

interpretació, i queda retirada.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i s’escolta una veu de fons que diu: no té

la paraula)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per favor, per favor, que ara ja agafen aquí la

paraula vostès sense que la presidència la doni. Vostè ha fet

una proposta, jo crec que qui hauria de contestar, en tot cas, és

el Sr. Marí, si considera que l’ha de retirar o no. Reconduirem

el tema, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Em sap

mal que, com a eivissenc jo i que venc del poble d’Eivissa i no

estic acostumat als debats parlamentaris, faci servir aquelles

coses que jo he sentit arreu de tota Eivissa durant tota la vida.

Si això ha ofès, que jo, com a eivissenc manifesti, i abans s’ha

parlat de la cultura i de la cultura també en formen part

aquestes expressions populars, també formen part ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

... també formen part de la nostra cultura aquestes

expressions populars, jo també, i perquè no hi hagi, d’alguna

manera sigui això cap problema, retir aquesta dita, que la

mantendré dient a casa, com hem dit tota la vida.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

(Alguns aplaudiments)

Doncs aquest tema ha quedat tancat. Bé, per favor, si són

tan amables, que ja ens falten dos minutets o un minuts per

anar-nos-en a ca nostra.

Sr. Celestí Alomar, la Sra. Vadell, jo estic pendent dels

debats, li ha fet una proposta, i vostè, com a ponent, ha de dir

si accepta la proposta de la Sra. Vadell.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Se coneix que està més atent

del que diu la Sra. Vadell del que dic jo.

(Algunes rialles)

La qual cosa li lloo el gust, és a dir, però jo li he contestat

a la Sra. Vadell que li acceptava la proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò així, tots quedam a gust. Per tant, el punt

número 1 el votarem separat i la resta en bloc, si els sembla

correcte.

Per tant, senyores i senyors diputats anam a votar el punt

número 1.

22 sí; 30 no, 4 abstencions. Queda rebutjat el punt número

1.

Ara, senyores i senyors diputats, votarem els punts següents,

2, 3, 4 i 5, en bloc.

26 sí; 29 no, cap abstenció. Per tant, queda rebutjada

aquesta moció.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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