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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Isabel Llinàs substitueix Catalina Palou.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor substitueix Carolina Torres.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Antoni Garcías, Maria Torres.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Francisca Lladó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap més substitució? No.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 3015/08,
3016/08, 3017/08 i 3019/08.

Assisteix per contestar aquestes preguntes la consellera
d’Educació i Cultura, l’Hble. Sra. Bàrbara Galmés, que ve
acompanyada de la Sra. Margalida Tous i Ferrer, directora
general de Política Lingüística, el Sr. Andreu  Serra i Martínez,
cap de gabinet de la conselleria, la Sra. Andrea Torrens i
Arroyo, de Comunicació, la Sra. Francisca Giménez i Blaya,
cap de Premsa i la Sra. Sandra Riba, també de Premsa.

I.1) Pregunta RGE núm. 3015/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a escoles de Sa Bodega i Ca'n Cantó.

Per formular la pregunta RGE núm. 3015/08, relativa a
escoles de Sa Bodega i Can Cantó intervé l’Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, l’autora,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, gràcies per avui estar aquí amb nosaltres, vull
començar felicitant-la per la inauguració avui de la Fira de la
Ciència a Eivissa, ha anat tot molt bé, per tant, estam contents.

Aquesta primera pregunta, perquè és un conjunt de quatre
preguntes, és una mica sobre les infraestructures educatives a
Eivissa, és un tema del qual n’hem parlat altres vegades, és un
tema recurrent i també és un tema que ja sabem que, tant a les
Illes Balears en general, però també a l’illa d’Eivissa molt en
particular, es pateix aquesta situació de mancances i per tant, a
Eivissa en concret, aquestes mancances encara s’agreugen més,
ho sabem. Això no vol dir..., vull dir que aquesta consciència
d’aquest problema no vol dir que no sapiguem que és un

problema que s’arrossega de fa temps i, per tant, ens varen
sorprendre i també ens varen doldre les dues coses, les
declaracions que varen fer membres del Partit Popular, crec que
eren de data 1 de maig, a la premsa d’Eivissa on varen dir que
aquest govern feia política de barraquisme. 

A mi, personalment, jo m’he dedicat tants d’anys a
l’ensenyament que el fet que diguin que aquest govern fa
política educativa de barraquisme la veritat és que a mi,
particularment, em va doldre i, encara més quan després també
varen dir que la directora insular d’Eivissa es vanagloriava -no
he sabut això com es traduïa exactament- que un 14% de
l’alumnat hagués d’assistir a classe a barracots. Vull dir, varen
ser -pens- unes declaracions desafortunades perquè són
declaracions que no s’haurien d’haver fet i, per tant, la primera
consideració és que si patim una política educativa de
barraquisme no deu ser per culpa de l’actual govern, només fa,
encara no fa ni un any tenint en compte que encara no tenim ni
un any de competències actuals.

Per tant, pensam que el problema ha de venir d’un altre
cantó. És un problema que tampoc no vull focalitzar només en
la legislatura passada, pens que no seria honrat fer-ho així, però
sí que és un problema que s’allarga, que s’arrossega i que, per
tant, entre tots hauríem de mirar de no caure en aquestes
declaracions tan fàcils que, al cap i a la fi, desprestigien allò que
és tota la comunitat educativa, no només un sector determinat.

Després també, un altre dels punts que voldria remarcar amb
aquesta pregunta és que s’hauria de donar prioritat dins tota
aquesta problemàtica a les licitacions de les obres a Eivissa
perquè, què passa també en aquests moments? Comença a
circular, allò que a la gent li agrada parlar i a vegades sense
fonament, però que li agrada molt parlar, comença a circular
que s’han licitat més obres a Mallorca i a Menorca que no a
Eivissa i que sempre ara tractam amb aquest greuge, pareix que
s’està estenent, aquesta idea de greuge permanent respecte
d’Eivissa. Per tant, pens que està bé que s’aclareixin una mica
les coses, que s’expliquin i que es digui quina és la situació que
tenim en aquests moments d’infraestructures educatives a
Eivissa.

Som conscients que les obres del Conservatori, començades
a l’anterior legislatura,  que continuen i que van a bon ritme,
s’acabaran; sabem que les obres de l’escola de l’Urgell també
estan en marxa i també funcionen, per tant, sabem que també
s’ha licitat i crec que l’institut de Sant Antoni també ja
començarà aviat. Per tant, la pregunta seria una mica si ens
pogués fer una valoració d’aquestes infraestructures a Eivissa en
aquests moments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li té la paraula la Sra.
Galmés per un temps de deu minuts.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom, contest les
seves preguntes, Sra. Marí, en aquests moments, bé, jo no vull
entrar en discussions sobre política de barraquisme i tampoc no
vull focalitzar en la legislatura passada perquè veig que el
problema d’Eivissa és un problema endèmic i que ve de fa
temps, de fet he anat a esbrinar què passava amb les dues
escoles en concret, per les quals em demanava, i crec que ja se’n
parlava en l’època del pacte de progrés, amb la qual cosa
comprenc que a Eivissa hi hagi aquesta sensació que es parla i
es parla i no es fa res i hi ha un problema molt greu sobretot a
Vila i també a altres municipis com és a Sant Antoni.

El que tinc més clar és que en el nostre Pla d’infraestructures
hi ha una aposta decidida per Eivissa, una inversió per a Eivissa,
que fa dos consells de govern que hem començat a licitar totes
les cessions de crèdit amb els ajuntaments i en aquests moments
hi ha una ordre prioritària a Planificació i Centres que és que
surtin les obres d’Eivissa. Per això, li puc dir que en aquests
moments teníem un problema amb el ColAlegi Públic de Sa
Bodega, que és un nou centre de dues línies, i que en aquests
moments està en fase darrera de redacció i d’aquest sortirà la
licitació en el darrer trimestre d’enguany, eh?, en el darrer
trimestre del curs, jo sempre parl, encara, en cursos, o sigui en
el quart trimestre d’enguany.

Les obres de la nova instalAlació, tenint en compte que, a
més, això va sortir del Consell de Govern, tenint en compte les
despeses que suposa una cessió de crèdit, són de 4.222.910
euros, i la previsió és que estiguin acabades el mes de setembre
de 2009. Una vegada finalitzades les obres es tendran 231
places més. A més, hi ha un acord de govern, perquè, una
vegada acabat el projecte, també es pugui traslladar l’escola
d’adults que ara, en aquests moments, està ubicada al Quarter de
la Guàrdia Civil. És clar, aquí s’ha de tenir en compte que jo sé
que aquest projecte és antic, que ha tingut molts de problemes
i un dels problemes fonamentals ha estat el pàrking subterrani
que a la vegada volia oferir l’Ajuntament de Vila i que al final
hem descartat. L’hem descartat malgrat els veïnats estiguin una
mica descontents, però és la solució perquè sigui més ràpid. 

Després hi havia la qüestió del ColAlegi Públic de Can
Cantó, que també tenia moltes dificultats, quant a la dificultat
de la seva ampliació, que està prevista per a l’any 2009 amb un
pressupost de dos milions d’euros i que suposaran 229 places i
9 grups. Aquesta obra d’ampliació té un problema que són els
terrenys que té devora, que és una zona qualificada de verda i en
aquests moments està l’IBISEC estudiant les possibilitats
d’ubicar un centre de dues línies dins aquest solar que és de
8.760 metres quadrats. La redacció del projecte està vinculada
a aquesta avaluació.

Després, ja vàrem explicar al nostre Pla d’infraestructures
que hi ha tota una sèrie de reformes. En el 2008 la de Poeta
Villangómez amb 1.245.550 euros, la de Vara de Rey amb
1.454.009 euros, després la del CP L’Urgell, però aquesta és de
més petita envergadura, i després la d’El Vedrà amb 2.330.417
euros. 

Per al 2009 estan prevists el nou CP a Vila i un nou CP al
port i les reformes de les quals hem parlat de Can Cantó i Can
Coix. Evidentment jo sé que amb això no estan satisfetes totes
les necessitats de Vila, de Vila no, de l’illa d’Eivissa, estam
pendents de la reforma del Pla general i si s’han de posar aules
prefabricades aquest estiu, tal com em vaig comprometre, les
aules prefabricades estan vinculades a l’inici d’una obra, que era
la nostra proposta.

Per al 2010 haurem d’incloure altres obres de les quals ja es
parlava en el govern anterior, em refereix a la reforma integral
d’Isidor Macabich o a l’ampliació de Blanca Dona. Vull dir que
comprenc una mica la situació de la qual es parla a Eivissa, però
en aquests moments nosaltres parlam d’una inversió en dos anys
de 26 milions d’euros que es podrà ampliar amb la segona fase
del Pla d’infraestructures del 2010-2012. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica per un temps de
cinc minuts té la paraula la Sra. Marí. No vol fer ús del torn de
rèplica.

I.2) Pregunta RGE núm. 3016/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a criteris territorials al pressupost de política
lingüística.

Per tant, passam a la següent pregunta, que és la RGE núm.
3016/08 sobre criteris territorials al pressupost de Política
Lingüística. Intervé per formular-la la Sra. Esperança Marí i
Mayans també, del Grup Parlamentari Mixt, per un temps de
deu minuts. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta és d’aquesta sèrie
de tres preguntes, diríem, de l’àrea de política lingüística. En
aquesta primera tornaríem una mica a parlar d’aquesta
especificitat que té Eivissa, una mica redundants amb el tema,
però la necessitat a vegades fa aquestes coses. Senzillament,
crec que la preocupació d’aquest govern, del Govern de les Illes
Balears, i també d’aquest parlament és una preocupació al
voltant, i que la té, d’allò que seria la normalitat lingüística.
Pens que aquestes deficiències tan greus o més que Eivissa té en
infraestructures educatives, també les té quant a normalitat
lingüística, sé que tampoc no és propi d’Eivissa, sé que també
hi ha zones de Mallorca que pateixen i que tenen uns nivells -
diríem- de deficiències o de mancances en normalitat
lingüística, però que a Eivissa crec que es concentren d’una
manera bastant especial. Per això, pensam que s’hi ha
d’intervenir i s’han de buscar totes les solucions que siguin
possibles i de la millor manera, de la manera més necessària, i
entenem que totes aquestes solucions, qualsevol solució passa
per un tema, del qual aquí n’hem parlat moltes vegades, que és
el tema o la paraula una mica màgica, que és la paraula
“pressupost”. 
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Amb quin pressupost podem comptar? Amb quin pressupost
podem fer-hi front? Vull dir, en política lingüística, ja ho
sabem, s’hi hauria d’invertir moltíssim per fer avançar
qualsevol procés de normalització. Per tant, si no hi ha aquesta
inversió, si no hi ha aquesta millora de pressupost poques coses
podem fer per tirar endavant. Sabem que hi ha un conveni, és un
conveni que ja existia en l’anterior legislatura, crec que és un
conveni que s’ha hagut de revisar perquè senzillament s’ha
d’actualitzar i per tant, pensàvem que amb la revisió, amb
l’actualització d’un conveni, aquest podria anar una mica..., es
demanava a veure si es tardarà molt o no per posar en marxa
aquest conveni que sembla ser que facilitaria, com a mínim,
aquest pressupost en normalització lingüística i que donaria una
mica d’ajuda a tota una sèrie d’iniciatives que té el Consell
Insular d’Eivissa.

També, aquestes iniciatives, afecten zones de l’illa
d’Eivissa, allò que dèiem ja és una zona d’urgent intervenció
lingüística, dins Eivissa mateix hi ha zones que encara estan
també bastant malament, per exemple, la zona de Sant Antoni
i és clar, Sant Antoni no té -perquè ara, en aquests moments,
l’ajuntament no s’ho pot permetre, però que sí que aquest
conveni amb la Direcció General de Política Lingüística
permetria dur endavant una plaça de tècnic lingüístic. 

Per tant, per això, hi ha una mica aquesta demanda al voltant
d’aquest conveni i seria una de les solucions que podríem
treballar. També, òbviament, podríem enumerar tota una sèrie
de mancances de per què està així Eivissa, però pens que
tampoc no és el moment i pens que, a més tots en som molts
conscients. Senzillament és això, per, una mica, trencar la
desorientació que es pugui tenir des d’Eivissa, des de la gent
que treballa i que té ganes de treballar en política lingüística i
que treballa tant des del consell com des dels diferents
ajuntaments, és allò que, com es treballa aquest pressupost des
del Govern? Vull dir, treballarem amb projectes? Treballarem
en base a convenis? Treballarem en base a allò que es diu la
distribució dels territoris? Per tant, aquesta seria una mica la
pregunta i la problemàtica que en aquests moments hi ha a
Eivissa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per contestar-li té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Marí, la Direcció General de
Política Lingüística té enguany un pressupost de sis milions, una
mica més de sis milions d’euros. Evidentment, els criteris de
distribució d’aquest pressupost no són estrictament territorials
per la senzilla raó que la política que impulsa el departament de
Política Lingüística té un plantejament global, no va per
percentatges per illa perquè evidentment en el tema de la
llengua el que s’ha de tenir en compte són les mancances, les
persones, les necessitats particulars i també donar suport als
projectes que altres institucions tenguin en marxa.

Així, el pressupost es reparteix segons les necessitats reals
de cada illa. El que tenim com a primera mesura és aquesta
colAlaboració interinstitucional amb la signatura d’un conveni
amb el Consell d’Eivissa i amb el Consell de Menorca. En
aquests moments són aquestes dues les que són imminents. Li
he de dir que a l’anterior legislatura no hi va haver cap conveni,
sí de 1999 a 2003, però a la passada legislatura no hi va haver
aquest conveni marc.

Aquest conveni permetrà donar resposta a les necessitats
concretes per fomentar l’ús del català. En aquest conveni es
contempla una inversió de 100.000 euros, de totes maneres
insistesc que la política del departament és de caràcter global i
el que s’està posant en marxa és una campanya per donar
prestigi a l’ús social del català, també tot el que derivi de la
reactivació del Consell Social de la Llengua Catalana, que
evidentment ens assessora i ens permet tenir una radiografia de
les necessitats i de la situació actual del català a cada una de les
illes, perquè aquesta és una de les missions que té encomanada.
Per una altra banda, la Direcció General de Política Lingüística
té previst tota una sèrie d’actuacions com són la línia d’ajuts
genèrics per un total de 450.000 euros per a ajuntaments,
empreses i associacions que impulsin l’ús del català; una altra
línia d’ajuts concrets per a publicacions periòdiques que facin
ús del català i també per a publicacions que incorporin
progressivament el català en les seves pàgines, s’impulsa el
programa de parelles lingüístiques i també està prevista la
signatura de convenis amb diferents colAlectius.

Hi ha projectes concrets vinculats a l’illa d’Eivissa, com són
el projecte FesTerra d’Eivissa, que té una aportació de 10.000
euros i que promociona la música que es fa en català a l’illa
d’Eivissa, ja ha fet un nombre important de grups de l’illa;
també la Poètica per la pau que va tenir lloc el dia 1 de març al
Passeig Vara de Rey, on es va fer una celebració amb persones
que han arribat fa poc a Eivissa que varen llegir poemes
d’autors eivissencs, vostè ho deu conèixer, i aquests són els
projectes més vinculats a l’illa d’Eivissa.

En concret, el conveni amb el Consell d’Eivissa és de
60.000 euros, el de l’illa de Menorca és de 40.000. Està previst
més endavant, quan el tenguin tancat, signar el conveni amb
Mallorca i amb Formentera. Els que són imminents i ja estan
determinats són els d’Eivissa i Menorca.

Això és el que puc dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Marí, té la paraula per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Molt breument, sí que és cert que he de felicitar la iniciativa
d’aquests dies, de Fes Terra, per primera vegada hi ha hagut
aquest certamen de música en català promocionada per les
institucions, va tenir molt bon resultat, hi van participar deu
grups i felicitacions perquè és cert que va ser tot un èxit.
Senzillament recordar i demanar això, que a l’hora de fer el
pressupost de Política Lingüística, com en totes les direccions
generals òbviament o en totes les conselleries, però molt
especialment en aquestes àrees més sensibles, tenir en compte
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l’equilibri territorial, ponderar els recursos i sobretot pensar
també i treballar per a la cohesió de la comunitat autònoma.
Serien, per a mi, els tres principis que possiblement s’haurien de
tenir en compte a l’hora... i quan parlam sobretot de
pressupostos. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica la consellera té
la paraula. D’acord, no vol fer ús de la paraula.

I.3) Pregunta RGE núm. 3017/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a pàgina web de política lingüística.

Passarem, doncs, a la pregunta RGE núm. 3017/08, sobre
pàgina web de Política Lingüística. Intervé l’Hble. Sra.
Esperança Marí, del Grup Parlamentari Mixt, per un temps de
deu minuts. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARI I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Galmés, un dels
neguits també, i pens que una de les coses que en política
lingüística o en normalització lingüística quan parlam sobretot
de llengua catalana, pens que un dels èxits o de les coses que
s’han anat aconseguint ha estat posar-se al capdavant en molts
de moments en tot allò que són les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació. Pensam que la llengua catalana
ho ha aconseguit, pensam que té una bona situació en aquests
termes, pensam que la llengua catalana és una llengua que ha
aconseguit, com ha de ser, com a llengua normalitzada, tenir
una bona normativa, tenim una normativa gràcies a persones
com Alcover o com Moll o com Fabra, tenim també una
presència literària, també podríem dir normal que supera o
s’iguala a llengües com el txec, com el noruec o com
l’hongarès, per tant, diríem, amb tot el prestigi que això implica.
Per tant, també som conscients que estam sistemàticament entre
les primeres llengües del món en presència en pàgines web a
internet, el català setmana rere setmana se situa entre les
cinquanta primeres llengües quant a nombre de pàgines web. 

Per tant, pensam que en tots aquests camps la llengua
catalana ha arribat a allò que podríem dir un grau de normalitat.
També podem estar-ne contents, serem dins allò que es diu dels
primers o que participarem dins els primers dels projectes
d’enginyeria lingüística que es fan en aquests moments, s’està
creant a través de Microsoft un banc de veu mundial. Un banc
de veu mundial que s’està fent per als nous models d’ordinadors
i que funcionaran directament amb ordres de veu i als quals
s’estan codificant en aquests moments les veus de deu llengües
i felicitacions perquè dins aquestes deu llengües, de les 6.000
que hi ha en aquests moments més o menys, una serà la
catalana. Fins i tot podríem fer aquí una mica de broma si fos el
moment, que dins aquesta codificació de veu, dins aquesta
codificació de la llengua catalana, fins i tot, s’està treballant
perquè ja apareguin els fonemes de la neutre en posició tònica
per allò del respecte a les modalitats.

Per tant, pensam que avui dia les noves tecnologies són
importants, pensam que feim un bon paper. Per tant, d’aquí ve
la preocupació que la pàgina web de Política Lingüística és una
de les pàgines més visitades del Govern de les Illes Balears i per
tant, la satisfacció de tenir una pàgina -diríem- moderna, una
pàgina actualitzada i que tengui tots els enllaços que ha de tenir
perquè tot el professorat, totes les persones que en aquests
moments s’estan formant en llengua catalana, l’eina que tenen
en aquests moments d’informació també es fa i es dóna a
conèixer a través d’aquesta pàgina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li té la paraula la Sra.
Consellera per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Bé, jo, més que una resposta, vull manifestar el meu total
acord amb l’exposició que ha fet la Sra. Marí. Ens hem de
felicitat perquè avui dia internet esdevé un instrument
multiplicador de difusió del català, em fa gràcia allò del banc de
veu perquè, sobretot  respecte a les modalitats, perquè jo aquí
també puc fer una broma, tinc problemes amb la e neutre, per la
qual cosa trob que és un bon instrument, perquè clar les llengües
no només són escrites, a vegades el problema és la qüestió oral
i trob que és una iniciativa i un avanç molt significatiu. 

Hem de dir que l’entrada en funcionament del nou disseny
la pàgina web de Política Lingüística obeeix a un canvi que hi
ha hagut a tota la web del Govern i que suposa un millor servei
al ciutadà, amb un servei més actual, més dinàmic, més
informatiu i que, a més, ha permès entrar en el domini .cat que
és una iniciativa per aprofitar les noves tecnologies com a
vehicle per a la projecció de la nostra llengua i la nostra cultura.
S’ha de recordar que el domini .cat és un domini no territorial,
sinó genèric i adreçat a tota la comunitat lingüística i cultural
catalana a internet.

La veritat és que la pàgina web rep un nombre molt elevat
de visites, al gener hi va haver a la pàgina web de Política
Lingüística 16.878 visites, al febrer 13.277, al març 9.257 i al
mes d’abril 28.276. Aquestes xifres indiquen que aquest canvi
no ha alterat el ritme de visites i el que ens plantejam ara és
introduir més enllaços i més aportacions per millorar
contínuament.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra....

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Bé, volia comentar una qüestió, hi ha un projecte del qual
m’havia oblidat, és el d’introduir un traductor automàtic que
serà de text i també de pàgines web de català a castellà, a anglès
i a alemany, que serà un nou servei molt útil per als ciutadans i
en el qual es fa feina ara. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Vol fer ús del torn de rèplica la
diputada? No.

I.4) Pregunta RGE núm. 3019/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a ús de la llengua catalana a l'administració
de l'Estat.

Passaríem, doncs, a la següent pregunta que és la RGE núm.
3019/08, sobre ús de la llengua catalana a l’Administració
Perifèrica de l’Estat. Intervé la Sra. Esperança Marí i Mayans,
del Grup Parlamentari Mixt, l’autora, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per acabar amb aquesta última
pregunta som conscients que tenim un àmbit de l’Administració
en el qual la situació de l’ús de la llengua és excepcionalment
precari, i que aquest és el de l’Administració perifèrica de
l’Estat. De tant en tant fins i tot es troben notícies a la premsa,
vull dir notícies no positives i que afecten els drets lingüístics
d’una part d’aquesta població, els drets lingüístics dels
catalanoparlants. I en aquest mateix parlament es va aprovar no
fa molt, recentment, una proposició no de llei on s’instava el
Govern de l’Estat perquè el funcionament de l’Administració
perifèrica de l’Estat també hagi de tenir un domini suficient de
les dues llengües oficials de la comunitat, que és per tant d’altra
manera l’única manera real que tenim de garantir els drets
lingüístics dels ciutadans. 

Per tant ens interessaria això, saber com està aquesta
qüestió, on ens trobam després d’aquesta preocupació
expressada ja anteriorment. També la pregunta seria això, si
s’han fet algunes gestions davant l’Administració per tal que es
puguin garantir aquests drets a tots els ciutadans. 

També dir que -i enllaçant una mica amb les preguntes
d’abans- que és molt interessant que existeixi una àmplia
formació en llengua catalana a tot el funcionariat, i
particularment per al de l’Administració perifèrica de l’Estat, i
que aquesta oferta abasti les seves necessitats. Avui matí, que
participava en un debat de ràdio a Eivissa, precisament una de
les reivindicacions que feia un colAlectiu d’això que en deim
l’Administració de l’Estat, que era la Policia Nacional, per tant
anava..., una de les reivindicacions, en tenien moltes com a
colAlectiu però una de les reivindicacions que tenien era la
necessitat d’ajuda, la necessitat d’aquests cursos, adaptats,

òbviament, a les necessitats de cada funcionariat, però cursos de
formació en llengua catalana. 

Per tant això, com estan, quines gestions s’han fet i com
estan en aquests moments? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Marí, en l’actualitat el Govern
està realitzant diverses gestions amb els diferents sectors i
cossos vinculats a l’Administració perifèrica de l’Estat per
avançar cap a la normalització de l’ús del català dins l’àmbit
administratiu.

De fet s’han establert ja contactes amb la Guàrdia Civil, amb
la Policia Nacional, amb l’Administració de Justícia, amb la
Direcció General de Trànsit, amb l’aeroport de Palma, el
d’Eivissa i el de Maó, i també amb companyies aèries que tenen
la seva seu ubicada a l’illa i les que ofereixen major trànsit als
passatgers. El que vull remarcar és que, bé, en aquests moments
la Direcció General de Política Lingüística està a l’espera de
l’informe anual que transmet la Delegació de Govern per saber
el grau d’implantació en l’Administració perifèrica de l’Estat de
la llengua oficial, pròpia de la nostra comunitat. Aquest ens
servirà per conèixer l’estat real i a partir d’aquí identificar la
necessitat de reciclatge i les mesures específiques per avançar
en l’ús habitual del català dins l’Administració perifèrica. 

De totes maneres ja s’han donat passes per introduir l’ús del
català amb acords concrets, per exemple, amb la Direcció
General de Trànsit, en els cartells d’informació, i també en la
megafonia dels aeroports de les Illes, entre els quals crec que
Eivissa és el primer exemple. També el COFUC, el Consorci
per al Foment de la Llengua Catalana, ha mantingut contactes
amb la Guàrdia Civil per concretar l’organització d’uns cursos
adaptats a les necessitats dels agents d’aquest cos per millora la
capacitat lingüística dels agents. Igualment hi ha una sèrie de
companyies aèries amb les quals també ens hem posat en
contacte, i n’hi ha qualcuna que ja ho ha iniciat i la primera
llengua d’utilització és el català, en el cas d’Spanair, que fa ús
del català a la recepció dels passatgers, juntament amb altres
llengües. 

A l’àmbit de la Justícia, que encara no està transferit, a part
de tenir altres problemes, sí que s’han mantingut contactes amb
el president del Tribunal de Justícia de les Illes Balears, Antoni
Terrassa, i amb la nova directora general de Justícia, Sandra
Capllonch, per tenir ja en compte, quan es facin les
transferències, posar ja en marxa, tenir previstes les mesures per
garantir la normalització lingüística a tots els nivells, i en aquest
sentit estam fent feina. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula per
un temps de cinc minuts la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, molt breument, ja acabam. Dins tot aquest panorama dels
diferents àmbits amb necessitats de cursos i així, crec que els
darrers que s’hi han afegit han estat els d’IB3, crec que també
han mostrat el seu interès per..., dins aquests àmbits de millora,
no diríem ja de formació sinó de millora d’aprenentatge de la
llengua catalana.

Senzillament, res, animar-vos a seguir treballant, hi ha molta
feina a fer, no l’acabarem, tant de bo l’acabàssim, i quan tornem
a parlar en un futur pròxim els àmbits on estiguem fent feina ja
siguin uns altres perquè en aquests ja haguem arribat a una
normalitat. I res, esperam que les infraestructures educatives a
Eivissa vagin per bon camí i que els puguem també anar duent
a terme. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

Una vegada acabat aquest primer punt agraïm la presència
de la consellera i dels seus acompanyants.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2939/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a establiment
d'oficines de garanties lingüístiques.

I passarem al segon punt de l’ordre del dia, que també és el
darrer i que consisteix en al proposició no de llei RGE núm.
2939/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, sobre
establiment d’oficines de garanties lingüístiques. En primer lloc,
pel grup parlamentari... No, perdoni, perdoni. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquesta proposició no de llei que presentam avui obeeix a una
obligació que tenen els parlaments i que tenen les institucions,
que és arribar a aconseguir que tots els ciutadans, que totes les
persones que habiten en un determinat país, en una comunitat
autònoma concreta, tenguin tots els seus drets garantits. Així
mateix un govern progressista per damunt de tota ha de garantir
la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania per damunt de
contingències específiques.

Per sort vivim en una democràcia, gaudim d’una certa
autonomia política, tenim un govern i un parlament propis, i per
tant les condicions a les Illes Balears són molt millors que no
havien estat o havien estat en cap altra etapa comparable de la
nostra història. Ens podem aturar, per tant, a millorar realment
la qualitat de vida, la qualitat civil i les condicions de la nostra
vida democràtica. 

És amb la perspectiva d’aquesta voluntat de millora que
presentam la proposició no de llei que ara ens ocupa. Ja no es
tracta de mera supervivència, de mera pervivència de la nostra
llengua, de la nostra identitat colAlectiva, sinó de qualitat en
l’articulació de la nostra societat. Ja no es tracta senzillament de
salvar les paraules, no es tracta senzillament de salvar els mots,
sinó d’articular política d’excelAlència.

La llengua catalana es troba encara ara en una situació
anòmala. Abans havíem fet una exposició positiva, però així i
tot té aquesta situació anòmala, la presenta en molts d’aspectes,
encara que tenim millores legislatives, tenim polítiques
implementades positives, però així i tot partim d’un dèficit
històric que no es pot superar en dos dies, un dèficit històric que
no es pot superar amb mesures senzilles; per tant som
conscients que fa falta temps, esforç, dedicació i constància. 

L’Estatut de les Illes Balears, d’acord amb el marc establert
per la Constitució Espanyola, declara oficials de la nostra
comunitat autònoma el català, en tant que llengua pròpia, i el
castellà, en tant que llengua oficial. El nostre estatut així ho
estableix ben clarament i sense lloc a dubtes. Així mateix
comptam des del 1986 amb una llei de normalització lingüística
que estableix quina ha de ser la política lingüística de les nostres
illes, i encara existeixen diferents decrets que no esmentaré que
desenvolupen aquesta llei. Dins el marc institucional...,
perdonau, dins el marc internacional -no voldria deixar-lo de
banda- tenim la Declaració Universal dels drets lingüístics de la
UNESCO, que estableix que totes les persones han de tenir
garantits d’acord amb la llei uns drets lingüístics individuals.
Així mateix les comunitats lingüístiques tenen de manera
universal el dret de pervivència i desenvolupament general en
els seus determinats territoris lingüístics. Segons la UNESCO,
per tant, la cosa és ben clara: les llengües són al mateix temps
dels individus i de les comunitats, i totes les llengües haurien de
perviure en el futur, encara que sabem que moltes llengües no
passaran en el segle XXI i que, a més, moltes no hi han arribat.

La nostra responsabilitat és que a les Illes Balears el català
no només pervisqui, sinó que s’hi pugui desenvolupar amb
plena normalitat i que les institucions puguin garantir els drets
lingüístics de tots els seus ciutadans. Per tant pensam que per
donar un millor servei a la ciutadania proposam d’articular uns
òrgans on qualsevol persona afectada, qualsevol persona
afectada per la desatenció als propis drets hi pugui acudir i se
l’hagi d’atendre. Entenem que no l’han de fer entitats privades,
aquesta tasca; vull reconèixer que l’Obra Cultural Balear ha fet
una tasca molt interessant, però la responsabilitat de garantir els
drets lingüístics és, en definitiva, del Govern, de
l’Administració.

Com he dit abans ja no ens trobam en una situació de
supervivència, sinó que podem fer una passa endavant; no es
tracta de forçar res, sinó de garantir els drets de tothom,
d’assegurar que la doble oficialitat es compleix, que tots els
ciutadans de les Illes Balears tenen els seus drets una mica més
reconeguts. Esperam que aquestes oficines que proposam en
aquesta proposició no de llei de garanties lingüístiques
constitueixin un mecanisme provisional fins que realment els
nostres drets es garanteixin per les vies que es garanteixen arreu
del món. Avui la necessitat de dotar-les constitueix senzillament
un símptoma d’un fet clar entre nosaltres: s’han de corregir
deficiències que s’han anat provocant al llarg de la històrica.
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Demà, en una societat en què el futur de la llengua no sigui ja
preocupació de ningú perquè estigui totalment garantit, també
pareix ben clar que aquestes oficines que avui proposam haurien
de deixar d’existir.

Moltes gràcies.

(Intervenció inaudible)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup parlamentari està absolutament d’acord amb aquesta
proposició no de llei i amb l’argumentació que ha fet la
portaveu amb la seva justificació. Entenem que un govern, com
deia la portaveu, progressista, i nosaltres afegiríem i
nacionalista, ha de lluitar per compensar una situació injusta i
anòmala de la llengua pròpia d’aquest país de la llengua
catalana.

És evident que la situació no permet als catalanoparlants la
utilització de la seva llengua a tots els àmbits socials,
econòmics, culturals de les Illes Balears, i per tant aquesta és
una situació que l’Administració ha d’intentar que no es
produeixi i que es pugui viure amb normalitat en la llengua
pròpia de les Illes Balears. 

Evidentment aquesta és una visió diferent del bilingüisme de
la que alguns tenen, un bilingüisme mal entès en què la llengua
catalana sempre és subsidiària i sempre es pot perdre la seva
utilització. El nostre grup parlamentari lògicament no està
d’acord amb aquesta visió del bilingüisme, el bilingüisme és la
utilització indistinta de les dues llengües i per tant el domini
d’ambdues llengües, i el Govern evidentment ha de lluitar
perquè es produeixi un domini efectiu d’aquestes dues llengües
oficials de les Illes Balears.

Per tant entenem que s’ha de produir el naixement i la
posada en marxa, el manteniment en el seu cas, d’aquestes
oficines de garanties lingüístiques, i entenem que pertoca a les
administracions públiques de les Illes Balears no només donar
suport a aquestes oficines de garanties lingüístiques, sinó
difondre la possibilitat de denúncia i la possibilitat d’intentar
pressionar a través d’aquestes oficines perquè realment aquest
dret a viure en la llengua pròpia de les Illes Balears sigui efectiu
a tots els àmbits. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament en la necessitat de
justificar els drets lingüístics dels parlants d’una llengua oficial
en el seu propi país no cal estendre-s’hi gaire perquè resultaria
bastant peculiar; el mateix sentit comú ens apunta que una
llengua oficial, els seus parlants la poden tenir, la poden usar
amb tota normalitat dins el seu territori lingüístic. Però
evidentment tenim aquest debat perquè la situació a les Illes
Balears no és la mateixa que hi ha a Alemanya amb l’alemany,
ni la que hi ha a Burgos amb el castellà, i que ens trobam amb
una inèrcia, com s’ha apuntat, d’aquests anys de segona divisió
de la llengua catalana, que malgrat hi hagi una reivindicació
legal de l’oficialitat, una reivindicació, una constància, no ha
assolit encara aquesta normalitat.

Són casos continus, molt habituals dins l’administració en
general, dins l’administració perifèrica de l’Estat per ventura
més, administració de Justícia -ara n’hem parlat-, també en
Policia, l’administració militar, però també a hisenda, també en
alguns casos dins l’autonòmica o dins la municipal, més
esparsos, però encara també subsisteixen amb molta
quotidianitat. La majoria dels casos no transcendeixen perquè
són..., moltíssima de gent per qüestions eminentment pràctiques
no manté una militància lingüística i per no tenir una
incomoditat, gairebé, d’haver d’estar obligada fins i tot al
bilingüisme passiu, doncs canvia de llengua, i per tant no sura
la quantitat d’ocasions en les quals no hi ha la normalitat i no es
dóna compliment al fet de poder ser atès amb normalitat en
llengua catalana o, fins i tot, els drets d’etiquetatge, els drets que
afecten el món privat que atén el públic, que està fet de cara al
públic, i que també amb tota normalitat existeix a tota la
legislació del món, per exemple en dret de consum i que a les
Illes Balears costa que sigui fet en la llengua catalana.

Per tant, per evitar aquestes situacions, que de vegades fins
i tot no són només en aquest punt més suau, sinó que fins i tot
hi ha hagut casos d’ autèntica discriminació, fins i tot de
vexació per motius lingüístics. Afortunadament hi ha hagut un
ciutadans més gelosos d’aquest civisme, d’aquests drets cívics
i que s’han molestat a presentar denúncies per reivindicar el seu
dret davant els poders públics. Jo crec que durant uns anys
l’actitud de qui rebia la denúncia ha desanimat aquesta actitud
i ha fomentat que es topessin amb una paret. Jo crec que aquesta
és la situació que no se pot mantenir. Fins i tot també els
viacrucis burocràtics de vegades de reivindicar aquesta mena de
drets fan desistir-hi. Per tant, és bo que hi hagi qualcú que vetlli
perquè aquesta tramitació es mantengui, que no esdevengui una
càrrega per qui ja ha fet prou que ha estat demostrar el mal
funcionament d’un servei públic o la no exigència d’un dret que
té perquè a més a més se li carreguin més càrregues per ser més
conscient, per ser més actiu dins la societat. D’aquí sorgeix
també la idea de les oficines lingüístiques comunes a altres
indrets amb circumstàncies paregudes. Jo crec que Catalunya en
aquest cas és un referent, oficines especialitzades que donen
suport als ciutadans davant aquestes situacions i jo crec que amb
aquesta línia donam ple suport a la iniciativa que ens presenta
avui el Grup Mixt-Eivissa pel Canvi perquè la trobam molt
positiva.
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Tanmateix hem decidit presentar una esmena, una esmena
per si podríem precisar quin és l’objectiu exacte que pretén la
proposició, o tal i com nosaltres l’entenem. Més que crear les
oficines, nosaltres entenem que s’ha de garantir que siguin de
caràcter governamental i del Govern de les Illes Balears,
pensam que s’ha de garantir l’existència d’aquestes oficines.
Nosaltres plantejàvem que en comptes de crear oficines fos
garantir l’existència i la plena operativitat, la plena eficàcia
d’oficines de garanties lingüístiques. En quin sentit? En primer
lloc està bé que ho tengui el Govern, de fet, la Direcció General
de Política Lingüística malgrat no utilitzi aquest terme ni tengui
aquest rètol a les seves portes, funciona i dóna aquest servei, hi
ha hagut més de trenta denúncies aquests darrers deu mesos que
són tramitades sense gaire renou, sense treure’n una denúncia
mediàtica per ventura, però sí són tramitades davant la instància
corresponent i fins i tot no es descarta, si calgués, actuacions
judicials ja que no hi ha potestat sancionadora directa per part
de la direcció general. Però per paga també amb la nostra
estructura institucional, també poden ser molt fàcilment els
consells els que tenguin aquestes oficines, fins i tot amb suport
municipal. I el més important és que qualcú, qualque òrgan
especialitzat ho tramiti. 

Jo no puc compartir del tot, tot i que confio que no sigui un
problema a l’hora d’entendre’ns amb la Sra. Marí, d’alguna
manera la resistència que fa davant del món privat. Jo crec que
tenim molt per aprendre del món anglosaxó i de la gran
independència de les ONG, tenen una garantia d’independència
i de credibilitat amb l’objecte social que els dóna sentit i que
tenen molta força també per actuar amb autèntica autonomia i
belAligerància. En el cas dels drets lingüístics, per exemple, bona
part dels incompliments provenen de l’administració. Per tant,
l’administració esdevé art i part dins el procés. Un òrgan de
l’administració persegueix o insta un altre òrgan de
l’administració. Teòricament això no té pega perquè hi ha una
llei que obliga tothom, però no hi ha dubte que sempre hi ha un
superior jeràrquic o sempre hi pot haver algun inconvenient.
Nosaltres estam d’acord amb aquestes oficines, però no veiem
amb tanta dificultat que una Obra Cultural Balear, que ha fet
una feina magnífica en aquest cas, fins i tot altres organismes
que hi pogués haver-hi en aquest sentit, tenguin aquestes
oficines. Si són realment eficaces en la seva tasca, tenint el
suport de l’administració, no hi veim l’apunt de suspicàcia que
ens ha semblat sentir a la seva intervenció.

De fet, ara mateix el Consell de Mallorca, crec que era
l’altre dia que va aprovar ja directament la creació d’oficines de
drets lingüístics, conveniats amb l’Obra Cultural. I la veritat és
que per molt que haguem de donar-hi molt de suport en aquest
tipus d’actuacions, duplicar esforços o duplicar línies, jo crec
que és important optimitzar els recursos que un hi pugui posar.
El moment en què vivim, nosaltres estam d’acord que creïn uns
i altres, si ha de ser convenient, però amb la màxima
coordinació perquè el mateix cas per exemple no cal que sigui
empès per dues entitats. En aquest sentit jo crec que l’objectiu
que pretén la proposició no de llei queda perfectament garantida
amb la nostra esmena, així com nosaltres l’hem entès i és
substituir la paraula “crear” per “garantir l’existència i
l’actuació eficaç de...”. És a dir, instam el Govern a garantir
l’existència d’actuació eficaç d’oficines de garanties
lingüístiques. Si no s’accepta l’esmena, aprovaríem crear-les,
però ja apunt senzillament per al Diari de Sessions que la nostra
interpretació de crear oficines serà que existeixin aquestes

oficines i garantir als ciutadans, això sí, que puguin lluitar amb
tota la normalitat que el supòsit permet per als seus drets
lingüístics. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Les
oficines de garanties lingüístiques, ja s’ha dit aquí també, ja fa
uns anys que funcionen a Catalunya i supòs que aquesta
proposició no de llei que ens presenta la diputada del Grup Mixt
Esperança Marí va en el sentit d’importar un recurs que en una
altra comunitat autònoma, que amb el mateix ús lingüístic que
la nostra, està donant uns bons resultats en la lluita contra la
vulneració dels drets lingüístics.

Quan parlam de defensa de drets lingüístics, crec que ens
hauríem de referir a tots els usuaris de les dues llengües oficials
de la nostra comunitat. No podem obviar que la Llei 1/2007, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, diu a
l’article 4, “les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús
normal i oficial dels dos idiomes i prendran les mesures
necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les
condicions que permetin a la igualtat plena de les dues llengües
quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”. Per tant,
aquestes oficines haurien d’atendre i garantir també aquelles
persones que hagin vist restringit el seu dret a l’ús de la llengua
castellana. És cert que en aquest moment és el català l’idioma
que ha de ser més protegit per ser el minoritari i amb açò vull
fer referència a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics
de la UNESCO, que es menciona a l’exposició de motius de la
proposició no de llei i que també hi ha fet menció ara la
proposant. I que preveu, entre altres coses, el dret a ser
reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i el dret a
l’ús de la llengua en privat i en públic, perquè no sembli que
quan parlam de llengua pròpia ens estam referint a un tema
menor i local. 

Aquesta situació de desavantatge social de la llengua
catalana en relació a la castellana és reconeguda també pel
Decret 100/1990, de 29 de novembre, que regula l’ús de les
llengües oficials de l’administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. És per açò que probablement els conflictes més
freqüents i que hem pogut veure tots en els mitjans de
comunicació es donen en relació amb l’ús de la llengua
catalana. En contra de l’establiment de les oficines, es podria
argumentar que a les Illes Balears les funcions que han de
realitzar aquestes oficines ja s’està fent per la mateixa Direcció
General de Política Lingüística, a través de les accions
d’assessorament lingüístic i de dinamització. De fet, entre les
competències d’aquesta direcció general hi ha la normalització
de la llengua catalana i la promoció i defensa dels drets
lingüístics. També és important la tasca que realitzen les entitats
privades, com ha comentat el Sr. Alorda. En aquest àmbit és
interessant que ho continuïn fent perquè es pot donar el cas que
sigui la mateixa administració la denunciada de la vulneració
dels drets lingüístics i una entitat privada tengui un grau
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d’independència que la pròpia administració tal vegada no té
amb ella mateixa.

També en aquest sentit pensam que una oficina específica
com a unitat administrativa autònoma té també el seu valor i que
no és un simple rètol malgrat pot ser no tengui o no se’ls hagi de
donar un poder per elles mateixes, hagin de ser un instrument de
derivació al departament corresponent.

Jo podria comparar, per exemple, les oficines municipals
d’informació al consumidor que canalitzen molt més
eficientment i eficaç les queixes dels ciutadans en relació amb
la seva matèria. Estan situades a llocs més accessibles, tenen un
contacte més directe amb els usuaris i la seva funció de defensa
dels seus drets és percebuda d’una manera molt més clara pels
ciutadans i les ciutadanes perquè tenen, a més, una imatge i un
logotip clarament recognoscible i són, en definitiva, punts de
referència.

Per finalitzar per tant, i per fixar la posició del nostre grup
vull avançar el nostre vot favorable a la creació d’oficines de
garanties lingüístiques perquè estam d’acord amb estalonar tots
aquells mecanismes que defensen els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes. 

Quant a l’esmena que ha presentat ara in voce el Sr. Alorda
estarem a l’espera del que digui la proposant.

LA SRA PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentar Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fixaré la posició del Grup Popular
sobre aquesta qüestió després d’haver escoltat amb molt
d’interès tant a la proponent, Sra. Marí, com als portaveus que
han intervengut respecte d’aquesta qüestió. I dic que els
escoltava amb molt d’interès perquè volia veure si era possible
que fos convençut de la bondat d’aquestes oficines, que
aquestes oficines no signifiquin en realitat més burocràcia, que
no signifiquin més administració, no queda molt clar quines
funcions han de tenir quan ja en aquests moments
l’administració gaudeix de mecanismes com pugui ser la
Direcció General de Política Lingüística, el Consorci per al
foment de l’ús de la llengua catalana, la mateixa Oficina, que
està a la pàgina del Govern, de queixes i reclamacions que fan
arribar a tots els departaments i també m’ha acabat de
convèncer el poc interès que el Govern ha mostrat perquè
sorprèn que estant present a aquesta sala la directora general de
Política Lingüística, sabent que s’havia de produir aquest debat
perquè està a l’ordre del dia i té l’ordre del dia, s’hagi absentat
i no hagi tengut ni tan sols l’interès de quedar-se a assistir a
aquest debat dins la cambra. Això és una mostra de l’interès que
té el Govern sobre aquesta qüestió.

Jo que no som nacionalista, i crec que ni sospitós de ser-ho,
sospitós de ser-ho no, almenys per a vostès, quan sent a la
portaveu del Govern de les Illes Balears, si els dic la veritat,
qualque cosa em resulta incòmoda i em pareix que no funciona
bé això. Clar, que el Sr. Melià expliqui que aquest és un govern
progressista i nacionalista, bé que un govern nacionalista el
portaveu parli en castellà em pareix que això ja ho diu tot. 

Per tant, les veritables intencions sobre aquesta qüestió del
Govern són evidents i es fa una política i empraré una paraula
que no m’agrada, però és que no se m’ocorre cap altre un puntet
hipòcrita perquè la mateixa directora general, em sap molt de
greu perquè a més la Sra. Tous per qui jo tenc un gran respecte
i estima personal de temps enrera, em sap greu que no estigui
aquí, que no hagi quedat a seguir aquest debat perquè crec que
hagués estat molt ilAlustratiu per a ella, envia una carta, que per
desgràcia no he duit, a tots els ajuntaments de les Illes Balears,
a tots els batlles dels ajuntaments de les Illes Balears,
comminant i donant instruccions, pràcticament, amb un to que
camina damunt la corda del que un director general els pot dir
o no els pot dir als batlles, camina damunt la corda, però per
caure perquè, naturalment, la directora general de Política
Lingüística no els ha de dir als batlles que han de fer; bé, idò,
dient instruccions de com han de fer les coses, com les han de
normalitzar i amenaçant que l’incompliment d’aquesta llei
suposa una vulneració de les normes, les lleis, però -insistesc-
no envia aquesta carta a la portaveu del Govern, per dir-ho tot,
ni al portaveu del Grup Socialista que també és una persona que
d’una forma molt brillant s’expressa en castellà habitualment.

És a dir, hi ha aquest puntet, em sap greu dir-ho, d’una certa
hipocresia, aquí ens reunim, ara acordarem que hem de crear
unes oficines lingüístiques. Ha dit una cosa la Sra. Marí que
m’ha agradat molt que el dia que s’arribi a la normalització total
s’haurien de dissoldre aquestes oficines, els que no es dissoldran
seran els funcionaris que haurem creat, que en el seu temps
hauran creat altres funcionaris i altres subdepartaments, aquests
no es dissoldran. 

Escolti, fa molt de temps vostè no sé si va estudiar, perquè
és més o menys de la meva edat, vostè no sé si va estudiar el
batxillerat de llatí i grec, jo vaig estudiar llatí i grec, avui ningú
estudia grec, però els catedràtics de grec continuen existint,
deuen fer una altra cosa, però no els han eliminat perquè
s’eliminàs l’assignatura, no els han enviat a casa seva. 

Bé, amb això al final cream més burocràcia, més
administració a un territori en el qual hi ha molta convulsió,
molt de debat, però la mateixa proposant ha dit textualment, i jo
estic d’acord, es congratula que la nostra llengua va endavant,
ho ha dit també a les preguntes que ha fet abans a la consellera,
que la nostra llengua va endavant, que el nivell de coneixement
i ús de la nostra llengua, sobretot per a la gent més jove que a
nivell educatiu té l’obligació de tenir aquesta formació dins les
aules, va endavant, van endavant projectes de normalització,
sobretot de gent nouvinguda, es fa un gran esforç, segurament
a través de la Direcció General de Política Lingüística i també
a traves d’entitats independents i s’ha dit aquí que si aquestes
entitats independents ja fan aquesta tasca per ventura no ho paga
duplicar aquests esforços, s’ha justificat i s’ha invocat la bondat
de la societat civil, de les ONG, dels organismes no vinculats a
l’administració com a vehiculadors de millorar posicions en
aquests temes, però per justificar que fareu el contrari.
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Això jo no ho acab d’entendre massa bé i, a més a més, si el
consell insular, almenys el de Mallorca, ignor si els altres
consells insulars, han creat ja algunes oficines en aquest sentit,
han vinculat a aquesta societat civil, Obra Cultural o altres
entitats, aquests esforços, suposaria de tot punt innecessari crear
més burocràcia i més, en definitiva, conflicte en un tema en el
qual avançam jo crec que a un ritme raonable cap a una certa
normalitat en l’ús de la nostra llengua. 

Per tant, nosaltres creim que no és necessari en aquests
moments la creació d’aquestes oficines, que aquells drets, en
termes generals, vénen garantits per altres mecanismes,
evidentment, no (...) perquè no existeix l’obligació ineludible,
però que de qualque manera intenten i aconsegueixen que cada
vegada més la normalització lingüística  sigui un fet fonamental,
i això és un poc, per ser breus, i amb la voluntat de poder arribar
al concert de la simfònica que és a les 21.00h i per intentar, per
tant, escurçar el debat acabaria fixant aquesta posició en aquest
tema. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant, la Sra. Marí? Té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bé, en primer lloc respecte de l’esmena in voce del Grup del
BLOC que ha fet el Sr. Alorda s’acceptaria si s’afegís al text,
seria una esmena d’adició, per tant, quedaria que “insta el
Govern de les Illes Balears a crear, tot garantint la seva
existència i l’actuació eficaç, oficines de garanties
lingüístiques”. Per tant, seria una esmena d’adició, una esmena
que afegiríem al text, així s’acceptaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

És aquest el sentit del proposant de l’esmena?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que com s’ha apuntat en
la intervenció, tal vegada entenem coses distintes, però per
ventura quedarà més clar. Jo agraesc l’interès o el gest per
incorporar la nostra esmena, però per ventura la nostra
interpretació amb el crear quedarà prou garantida i, per tant,
retiraria l’esmena si no s’accepta talment que em pareix bé i
agraesc el gest d’aproximació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat, pot ser quedarà més clar, per tant,
passaríem a votació.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, m’agradaria, perdó, m’he perdut una mica en aquest
debat avui, replicar si dins dos minuts les intervencions, si és
possible o ja m’havíeu llevat el torn de rèplica?

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència entenia que havia acabat, que vostè
havia plantejat la qüestió tal com acceptava l’esmena que havia
fet el Sr. Alorda.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

És possible dos minuts per ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Faci ús de la paraula dos minuts, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... Perfecte. Gràcies, Sra. Presidenta. Només per agrair,
òbviament, el suport dels grups, especialment del Grup
Socialista i d’Unió Mallorquina, i també dir dues paraules al Sr.
Fiol del Grup Popular dir que, precisament, aquesta proposició
no de llei és per eliminar conflicte, és per passar el conflicte a
l’administració, que el conflicte no quedi en el ciutadà. La
manera en què s’eliminen els conflictes entre els ciutadans és
que l’administració assumeixi la seva responsabilitat i, per tant,
actuï en part, actuï de mediació i, per tant, el ciutadà queda
lliure d’aquest conflicte. Això per un costat.

I segon, crec que he deixat molt clar que hem de caminar i
que ens ho podem permetre, per la situació que tenim no estam
a Myanmar -i em record una mica d’aquella gent-, nosaltres ens
podem permetre de caminar cap a una excelAlència, no és ja una
pervivència d’una llengua i d’una cultura sinó cap a una
excelAlència d’aquests ciutadans que la tenen.

També recordar al Sr. Alorda que aquesta diputada està molt
autocentrada allà on viu, que és molt mediterrània i no és mica
anglosaxó i dins aquest món del Mediterrani que m’ha tocat o
que ens ha tocat viure per això ha presentat aquesta proposició
no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pareix que ara sí podem passar a
votació. Votam la Proposició no de llei RGE núm. 2939/08.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha. 

Per tant.

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2939/08. 

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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