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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats.
Començam la sessió d’avui, primerament demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Sí, Sra. Presidenta, Antoni Garcias substitueix Margalida
Mercadal.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bones tardes, presidenta. Francesc Dalmau substitueix
Rosamaria Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? 

1) Proposició no de llei RGE núm. 717/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a projecte de creació de
l'Escola d'Art Dramàtic d'Eivissa.

Per tant, passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 717/10, del
Grup Parlamentari Mixt, sobre projecte de creació de l’Escola
d’Art Dramàtic d’Eivissa.

Per defensar la proposició no de llei i en nom del Grup Mixt
intervé la diputada Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Crec
que no exageram si deim que tant a Eivissa com al conjunt de
les Illes Balears el teatre viu avui viu la millor etapa de la seva
història. Certament les etapes històriques molt allunyades en el
temps no són comparables amb la situació actual per les
característiques socioculturals mateixes de cada període. No té
res a veure la societat que només vehiculava teatre en el context
de l’església amb la societat actual que valora el teatre com una
de les arts més destacades. L’interès que l’art dramàtic genera
a Eivissa -hem dit que és un fenomen en extensió al conjunt de
les Illes Balears- que queda demostrat no només pel nombre
d’espectadors que assisteixen als espectacles teatrals sinó pel
nombre de persones que practiquen aquest teatre. Comptam,
almenys, amb catorze grups teatrals i cinc instituts
d’ensenyament secundari que des de fa anys organitzen, munten
obres amb més o menys difusió. Les representacions teatrals,
com ja hem apuntat, són constants en el calendari cultural de
l’illa d’Eivissa.

Al voltant d’aquesta activitat teatral s’organitzen també de
manera habitual cursos de teatre amb un grau de professionalitat
amb una qualitat variable. Així mateix també hem assistit a la
creació de noves associacions relacionades amb el món de l’art
dramàtic, destacam la recent creació de l’Associació d’Actors
i Actrius. La pràctica teatral per tant compta a Eivissa amb una
base de suport institucional. El Consell Insular d’Eivissa, igual
com ocorre també al Consell de Formentera, ha donat sempre
suport a la creació dramàtica a l’illa d’Eivissa en aquesta
legislatura, però també en legislatures anteriors. Així ho proven

totes les convocatòries d’ajudes a grups teatrals i la contractació
directa d’espectacles.

Per tant, per tots aquests fets que hem esmentat mostren la
necessitat de dotar Eivissa d’una escola d’art dramàtic tal i com
ja tenen a Mallorca i a Menorca. Des del nostre punt de vista
l’Escola d’Art Dramàtic d’Eivissa s’ha de bastir sobre la base
d’una colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular d’Eivissa. Certament el consell insular
constitueix la institució de proximitat, però entenem així que el
Govern de les Illes Balears ha de liderar-ne aquest primer
impuls perquè després el consell insular pugui cooperar-hi i
contribuir-hi a solidificar i a fer funcions del projecte.

La creació, per tant, d’aquest centre educatiu no ha de tenir,
en un principi, grans costs econòmics. Comptam o comptarem
molt pròximament amb un espai on es pot ubicar la futura
escola d’art dramàtic, certament aquest espai no està plenament
condicionat per fer aquesta funció, per això faria falta dur a
terme les adaptacions necessàries perquè és pugui desenvolupar
la docència del teatre, ens referim al centre polivalent de Cas
Serres. Voldria recordar la importància d’aprovar el decret
conegut com el decret de Sa Coma perquè en el moment en què
el decret de Sa Coma tiri endavant es poden desenvolupar tota
una sèrie d’infraestructures educatives en aquest recinte que
permetin i permetran que el centre polivalent de Cas Serres es
buidi de tota una sèrie d’espais i per tant a partir d’aquest
setembre es pugui ja a començar a treballar en l’escola de teatre.

Per tant, pensam a nivell econòmic que es tracta de comptar
amb una partida mínima necessària per al condicionament
d’aquest espai i d’unes dependències que ja tenim. D’altra
banda, entenem també que resulta d’allò més necessari poder
comptar amb un fons bibliogràfic mínim per començar a bastir
la biblioteca de l’escola d’art dramàtic que posteriorment
s’hauria d’ampliar i actualitzar segons les necessitats del centre
de manera continuada. El condicionament per tant d’aquests
espais, unes primeres adquisicions de material i del fons
bibliogràfic no resultaran tampoc -entenem- gaire cares, per
tant, amb una partida inicial que hem valorat d’acord amb el
Consell Insular d’Eivissa de 15.000 euros es podria fer front a
aquestes despeses i per tant podria començar a funcionar
aquesta escola d’art dramàtic d’Eivissa.

El projecte no resultarà excessivament costós en temps de
carestia per al Govern de les Illes Balears i en canvi a Eivissa
s’omplirà un buit existent en el camp de la formació, existeix
prou interès pel teatre i prou pràctica teatral per justificar la
creació d’aquesta escola i resulta, a més, una necessitat per
regularitzar i oficialitzar aquests estudis, d’acord amb els
estàndards que marqui el Govern de les Illes Balears i també
òbviament d’acord amb el que marca l’Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears que imparteix els ensenyaments
per obtenir el títol de grau en l’especialitat d’interpretació. 
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Crec que es tracta, per tant, d’una fita per a Eivissa i per al
teatre de les nostres illes que no podem demorar i que atesos
l’interès del tema i la possibilitat real de donar-hi una resposta
positiva hauria de tirar endavant tan aviat com sigui possible.
Per això, proposam instar el Govern de les Illes Balears perquè
es creï aquesta escola d’art dramàtic amb aquesta partida inicial
de 15.000 euros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació de
posicions i primerament pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup saludam i
donarem suport a aquesta iniciativa presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, per Eivissa pel Canvi, creim que és cert i és
motiu de satisfacció l’empenta que ha assolit el teatre dins la
societat eivissenca i és necessari donar-li suport. 

Certament la fórmula concreta de com es concretarà, si em
perdonen la reiteració, aquesta escola creim que és lògic que
quedi dins el marc de qui la promou, si en aquest cas se’ns
apunta que és des del Consell Insular d’Eivissa i en
colAlaboració o amb suport, no sé si amb un organisme per part
del Govern de les Illes Balears, doncs que sigui, que es trobi la
fórmula més adient. Evidentment per a uns estudis de grau
sembla que la dotació seria molt insuficient, per tant, entenem
que es parla d’una altra mena de colAlaboració o de treball, però
en qualsevol cas si la tenen avaluada, interessada segur que serà
una aportació positiva i indiscutiblement aquesta quantia a
l’abast tot i que el moment econòmic que vivim, tots som
conscients que consta mantenir i d’alguna manera mantenir la
dignitat i tota l’oferta existent i posar-la al servei de totes les
demandes que en aquest moment hi ha de caràcter educatiu. 

L’interès realment, el colAlectiu existent ja a l’illa d’Eivissa
i sobretot la quantia també molt moderada que es planteja en
aquesta proposició creim que anima i encoratja avui a votar-la
a favor i fer aquesta reflexió al Govern perquè faci l’esforç per
dur a terme aquesta escola d’art dramàtic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista intervé la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras diputadas,
señores diputados. El Grupo Parlamentario Socialista votará
afirmativamente a esta PNL aunque queremos ofrecerle una
pequeña enmienda en el segundo punto y esperamos que la
acepte la Sra. Esperanza Marí. La promoción de la cultura en
todas sus variantes debe ser un objetivo de las administraciones
públicas, y el teatro como hecho cultural tiene que ser
promocionado desde su base, o sea, la escuela de teatro de

ámbito local. Estas escuelas hacen una función muy importante,
fomentan la cultura teatral, crean y enseñan habilidades sociales
a las personas tanto mayores como más jóvenes que hacen uso
de sus actividades y también preparan a jóvenes para su inicio
en estudios superiores, por eso tiene que tener una base sólida
para su realización y enseñanza.

Esta proposición no de ley presentada por la Sra. Marí
pretende crear las bases para la enseñanza de dicha actividad
cultural con el inicio de un proyecto de creación de una escuela
de arte dramático en Ibiza. Desde la Conselleria de Cultura del
Consell de Ibiza se están iniciando los trámites para que este
proyecto se realice, habiendo mantenido reuniones con el
patronato de la Escuela de Arte Dramático de las Islas Baleares,
dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura del
Gobierno de las Islas Baleares, y en una de estas reuniones uno
de los puntos del día era que desde la Conselleria de Educación
y Cultura se diese un impulso a la creación de la escuela de arte
dramático de Ibiza, en la línea del convenio que se firmó en su
día con el Consell de Mallorca para la creación de estudios de
arte dramático en dicha isla. En este convenio con vigencia de
dos años renovables, si ninguna de las dos partes decía nada,
desde el Consell de Menorca se asumía gran parte de los gastos
y por parte de la Escuela de Arte Dramático de las Islas
Baleares se subvencionan 5.000 euros para los gastos de un
profesor o profesora.

Los estudios de la Escuela de Arte Dramático de las Islas
Baleares son unos estudios reglados de grado y las escuelas de
arte dramático de la comunidad autónoma de las Islas Baleares
preparan para acceder a estos estudios superiores y se entienden
que no son estudios reglados y por consiguiente no son
competencia de la Conselleria de Educación y Cultura. 

Ahora bien, el Govern de las Illes Balears publica una orden
por la cual se establece el procedimiento y determinados
requisitos para el reconocimiento de las escuelas de arte
dramático de las Islas Baleares donde se establecen las
características y los requisitos mínimos de las escuelas que
quieran acogerse al reconocimiento de la Conselleria de
Educación y Cultura. Si como bien dice la Sra. Marí existe el
espacio para ubicar la mencionada escuela y a esta diputada que
habla en conversación ayer, el conseller de Cultura del Consell
de Ibiza me lo confirmó para el inicio del proyecto sólo se
necesita el impulso de la Conselleria de Educación y Cultura.

En relación a la enmienda que le quería ofrecer a la Sra.
Esperanza Marí el segundo punto de la proposición no de ley
quedaría de la siguiente manera que voy a redactar: “dotar una
partida de 15.000 euros que se hará efectiva mediante un
convenio anual que permita una primera aportación para la
constitución de la nombrada escuela de arte dramático”.
También se entiende que este convenio sería entre el Consell de
Ibiza y la Conselleria de Educación y Cultura del Govern de las
Illes Balears. Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morillas. En nom del Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament la manifestació teatral compta amb una llarga
tradició dins la vida cultural eivissenca, fa molts d’anys que a
Eivissa existeix una gran afició al teatre, a interpretar, a dirigir,
a assistir-hi com espectadors i fins i tot a escriure obres
originals de caràcter costumista. El teatre sempre ha estat
present a la nostra societat, a les celebracions populars i els
darrers vint anys ha rebut un cert impuls de les institucions que
fins i tot han construït espais adients com Can Ventosa,
l’auditòrium de Cas Serres o també darrerament el de Santa
Eulària, perquè el públic pugui gaudir d’una oferta teatral
variada de gran qualitat al llarg de tot l’any.

Per tant, seria positiu i necessari que les institucions Govern
balear i Consell d’Eivissa, fessin ja una passa més per donar
major cobertura a la intensa activitat teatral d’Eivissa donat
l’interès que suscita i les moltes persones que hi estan
implicades. Òbviament nosaltres donarem suport a la proposta
de crear una escola d’art dramàtic a Eivissa perquè també era
aquesta una reivindicació del Partit Popular tal i com ho recull
el nostre programa electoral de les passades eleccions. 

A l’anterior legislatura es va crear l’Escola d’Art Dramàtic
de les Illes Balears, i això va permetre que el consell signàs
convenis amb aquesta entitat per fer cursos a Eivissa, però ara
hem de treballar per anar més endavant i la conseqüència lògica
és que després de la creació de l’ESADIB arribi la creació d’una
entitat similar a Eivissa totalment i absolutament coordinada
amb la de Mallorca.

Vàrem veure el setembre del 2009 com el conseller insular
de Cultura d’Eivissa, el Sr. Torres, anunciava en roda de premsa
que el 2010 el seu departament posaria en marxa l’escola de
teatre d’Eivissa, que s’ubicaria a les instalAlacions de Cas Serres
amb un funcionament similar a la que existeix a Menorca, és a
dir, l’escola dependria del consell i rebria el suport de l’Escola
d’Art Dramàtic de Balears que funciona aquí, a l’illa de
Mallorca. Va dir que ho faria quan pogués disposar d’aquest
espai i quan tengués els recursos econòmics necessaris, i les
dues coses ara per ara depenen del Govern balear perquè és el
competent per traslladar els estudis de música que hi ha a Cas
Serres, entre d’altres, al nou conservatori de l’avinguda Espanya
i també és el competent per finançar els estudis de teatre a totes
les Illes, si ho fa a Mallorca a través de l’Escola d’Art Dramàtic
Balear també és de justícia que ho faci a les altres illes.

Pel que respecta al punt segon de la proposta no entenem la
fixació d’una partida concreta de 15.000 euros, podrien ser 10,
podrien ser 20, podrien ser 30 o més i preferiríem que aquesta
xifra no quedàs quantificada i limitada a 15.000 perquè no
sabem exactament què val impulsar i donar aquest inici als
estudis d’art dramàtic a Eivissa, però jo entenc que si s’han de
fer remodelacions a l’edifici de Cas Serres i s’ha de començar
a contractar professors doncs ens sembla una quantitat bastant
esquifida. Per tant, ens agradaria que aquest segon punt quedàs:
“dotar de la partida econòmica necessària que permeti un primer

impuls per a la constitució de l’esmentada escola d’art
dramàtic”. Això no obstant, vull dir que encara que no sigui
acceptada aquesta esmena in voce que acab de fer, nosaltres
donarem suport a la proposta del Grup Mixt així com ve
redactada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sra. Esperança Marí, supòs que vol fer
ús de la paraula. Ens hauria de dir si accepta la proposta que li
ha fet la portaveu del Grup Socialista i la hi llegiré tal com ens
ha arribat a la Mesa i també recordar-li que segons l’article 165
només la pot admetre si no hi ha cap grup que s’hi oposi. 

El que ens ha arribat a la Mesa és: “dotar una partida de
15.000 euros que es farà efectiva mitjançant un conveni anual
que permeti una primera aportació per a la constitució de
l’anomenada Escola d’Art Dramàtic”. Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. S’acceptaria l’esmena ..., m’agradaria esmentar
que sí que acceptam l’esmena, però comentar una mica d’on
sorgeix aquesta quantitat de 15.000 euros. Jo crec que en
l’exposició anterior hem deixat clar o hem intentat deixar clar
que és una primera quantitat, que és una quantitat que ve donada
per un estudi fet en el Consell d’Eivissa i que també òbviament
tenint una mica en compte les característiques de carestia en què
en aquests moments es mou el Govern balear. Òbviament que
seria de desitjar que l’aportació fos molt més interessant, però
esperam que en convenis posteriors aquestes quantitats es
puguin revisar i es puguin adaptar als nous temps.

Per tant, senzillament només acabar dient que vull agrair el
suport de tots els grups i sobretot en nom d’aquesta primera
generació d’alumnes de teatre que pens que possiblement
començaran aquest setembre de 2010.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Hi ha dues esmenes per al punt 2,
crec que es poden refondre en una, però, per tant, si els sembla
suspendríem la sessió durant tres minuts a fi que ens donin un
text consensuat. Els sembla bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, finalment si els pareix, reprenem la comissió.

Amb l’esmena que han proposat i s’ha acceptat, finalment
quedaria: “dotar una partida de 15.000 euros que es farà
efectivament mitjançant un conveni anual, que permeti un
primer impuls per a la constitució de l’anomenada Escola d’Art
Dramàtic”. Per tant, aquest seria el text que es votaria. De les
diferents intervencions, puc entendre que s’aprova per
assentiment?

Per tant, la donam aprovada per assentiment.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 740/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a toponímia als aeroports de les
Illes Balears.

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 740/10 del
Grup Parlamentari Mixt, sobre toponímia als aeroports de les
Illes Balears.

Per tal de defensar la proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb la
Constitució Espanyola, constitueix la font de la legislació
lingüística a les nostres illes i és la base del seu
desenvolupament. El nostre Estatut estableix que les Balears
tenen dues llengües oficials, el català i el castellà, i que
l’oficialitat d’ambdues llengües és de natura diferent, el castellà
hi és oficial en tant que llengua oficial de l’Estat i el català hi és
oficial en tant que llengua pròpia de les Illes Balears.

La Llei de normalització lingüística aprovada a partir d’un
consens absolutament envejable l’any 1986, estableix les línies
bàsiques de la política lingüística a les nostres illes. Permeteu-
me fer aquí un parèntesi i deixar constància que des de la
responsabilitat, aquesta cambra va decidir fa prop de dues
dècades i mitja, no convertir la qüestió lingüística en camp de
batalla. Llavors tothom era conscient del camp de mines que
suposa atiar aquest tipus de conflictes. Esper que entrant a la
segona dècada del segle XXI siguem tots i totes igualment
conscients i igualment responsables.

Segons la nostra legislació, la toponímia oficial de les Illes
Balears és expressada en llengua catalana, d’acord amb el que
estableix tant la Llei de Normalització com el seu desplegament
normatiu. Per tant, tot els topònims de les Balears a totes les
dependències situades a les illes han de ser en llengua catalana.
Aquest fet per descomptat, resulta vinculant per a totes les
administracions. Lògicament compartim el català amb la resta
de l’àrea lingüística catalana, on els topònims també compten
amb formes pròpies catalanes i la toponímia exterior,
especialment la toponímia major, compta amb formes
específiques en llengua catalana.

Els aeroports són per definició llocs plurals des d’un punt de
vista lingüístic. Hi conflueixen persones de procedències
diferents, que s’expressen i comprenen llengües diferents. Si hi
ha un àmbit on la pluralitat lingüística si sol manifestar
clarament, aquest és el dels aeroports. Als tres aeroports de les
Illes Balears s’hi usen les dues llengües oficials del país, el
català i el castellà i la llengua internacional de l’aviació civil,
l’anglès. Així mateix sovint s’hi usen també altres llengües, en
funció de companyies i vols a realitzar. L’alemany, per
exemple, té una presència prou important als nostres aeroports.
Aquest plurilingüisme s’observa tant en la megafonia com en la
retolació dels aeroports.

Ara bé, en contra d’aquest esperit plural, la toponímia
utilitzada apareix sistemàticament només en llengua castellana,
contravenint allò que estableix la legislació vigent a les Illes
Balears. Això és un fet per als topònims d’àmbit internacional,
s’usa sempre Hamburgo, Milán, Estocolmo o Nápoles, en
comptes de per exemple quan s’usa la megafonia en català, els
noms d’Hamburg, Milà, Estocolm o Nàpols. També ho és per
als topònims que fan referència a altres indrets del Regne
d’Espanya, com per exemple Zaragoza en comptes de
Saragossa, etc.

I no havent-hi prou amb aquesta castellanització dels
topònims, siguin o no castellans en origen, també es
castellanitzen els topònims de l’àrea lingüística catalana. Així
escoltam Alicante, Ibiza, Valencia, en comptes d’Alacant,
Eivissa o València. En aquest cas i concretament a l’Aeroport
de Son Sant Joan es produeix un fet que ratlla l’acudit, per
megafonia només hi ha gravat els topònims exclusivament en
castellà, de manera que en català s’anuncia “sortida del vol
d’Iberia 8101 amb destinació -i sempre, duim escoltant-ho tres
anys- Ibiza”.

Per tant i per tot plegat, senyores i senyors diputats, creim
que el Govern de les Illes Balears ha de fer les gestions
oportunes davant d’AENA perquè s’hi utilitzi amb tota
normalitat la toponímia en llengua catalana. Això no vol dir que
la toponímia en català hagi de ser única. Quan en un anunci per
megafonia en alemany es diu Viena en comptes de Wien no
s’entén res. Per tant, en aquests casos també òbviament i atenent
aquesta pluralitat lingüística, el topònim en alemany hauria de
ser també en alemany. Es dóna el cas de topònims com Basilea
que en alemany és Basel i, per tant, hi ha una gran diferència i
que du tot un seguit de confusions en els nombrosos turistes que
poden passar per l’Aeroport de Son Sant Joan.

Per tant, es tracta, senyores i senyors diputats, senzillament
d’aplicar a AENA el mateix criteri que aplicam a les carreteres
o a les senyalització dels nostres carrers; és a dir, normalitzar la
nostra toponímia, d’acord amb el que estableix l’Estatut
d’Autonomia i la Llei de normalització lingüística. I també
òbviament demanaríem aquesta coherència entre allò que són
els topònims i la llengua que s’utilitza per megafonia en els
aeroports de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de posicions i
primerament, per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup donarem suport
a aquesta iniciativa. De fet, en recordam de similars en anteriors
legislatures en aquest mateix sentit, d’intentar fer natural i
normal l’ús de la llengua catalana i que tengui el tractament
oficial, natural que li caldria com arreu del món tenen les
conseqüències de l’oficialitat de la llengua pròpia.

Efectivament, hi ha tota una sèrie d’espais on aquesta
normalitat no s’ha assolit i és evident que en el cas d’AENA i
en el cas dels aeroports de les Illes Balears hi ha mancances
notòries respecte d’aquesta situació. És cert que són uns espais
molt especials, on s’ha de tenir una especial sensibilitat per als
visitants, perquè siguin en les llengües més reconegudes per a
tots els usuaris, però certament amb tots els element s’ha de
tenir una prioritat i una presència la llengua catalana. D’una
manera molt especial amb els topònims propis, aquesta no
hauria de ser ja ni tan sols qüestionada, hi ha una toponímia
oficial de les Illes Balears i per tant, quan se refereix a les
pròpies Illes Balears i tractam a les pròpies Illes Balears el seu
nomenclàtor, és evident que aquest ha de ser usat
prioritàriament, independentment com ja s’ha dit, que
evidentment quan hi ha un altre nom comú, acceptat i conegut
en altres llengües respecte de territoris, fins i tot de les Illes
Balears, també s’utilitzi si aquests noms figuren o tenen
traducció en els rètols informatius.

En aquest sentit hi ha distintes..., diríem que cada format
crea una problemàtica i un tractament distint. En allò que són
els nomenclàtors generals de senyalització de l’aeroport, el
manual normatiu de senyalització dels aeroports espanyols, que
és el que utilitza en aquest moment AENA, va introduir fa anys
afortunadament l’ús de les llengües oficials, però
desgraciadament no amb el nivell de preeminència que
consideram lògic i normal de la llengua pròpia. Això no obstant,
hi el tractament que així com s’ha de tenir en dues llengües,
castellà i anglès, també la llengua oficial ha de figurar
obligatòriament a dalt de tot en la mateixa retolació i format que
la castellana. Això no sempre existeix, s’ha fet un avanç, però
és evident que en aquestes alçades ja hauria de ser prioritari, si
més no revisar el caràcter preeminent de cada una de les
llengües.

La cosa és distinta quan només hi ha una llengua, per
exemple totes les retolacions de cridada moltes vegades només
hi ha una línia de llengua, i aquí sí que es produeix el que s’ha
apuntat que sobretot es prefereix la llengua castellana o la
llengua del país d’arribada. Hi ha un criteri però no sempre surt
bé i en tot cas sempre sol sortir perjudicada la toponímia pròpia
de les Illes Balears. En qualsevol aquí segurament hi ha d’haver
sempre el doble nom, el nom del lloc de procedència perquè
sigui reconegut per l’arribant, per qui realment n’està fent ús i
després la llengua del país, evidentment. Si n’hi ha d’haver tres
per major comunicació, doncs que siguin els espais que
permeten els nomenclàtors digitals, que al final són els més
usats i els més importants dins l’aeroport. 

En especial quan en els temes de megafonia comença a
haver-hi una tradició, una mecànica i un acord ja a nivell d’Unió
Europea, d’anar-los reduint a la mínima expressió només de
caràcter pràcticament de qüestions estrictes d’ordre per anar cap
a aeroports silenciosos. En tot cas, mentre no hi hagi aquesta

consigna d’aeroports silenciosos que tot funciona amb rètols i
informacions de pantalles digitals, evidentment totes les
reflexions que apunta la proposició no de llei són perfectament
referibles, com és natural, a la megafonia dels aeroports. En
qualsevol pareix, per la resposta, pels treballs que s’estan fent
en aquest sentit que això canviarà.

Des del Govern de les Illes Balears, pel que hem pogut
conèixer, s’han fet ja distintes iniciatives dins el món
aeroportuari, alguna de polèmica, com ja és conegut. En el cas
d’AENA hi ha hagut una reacció per part del director, del Sr.
Nemesio Suárez, a requeriments de la situació que se vivia en
els aeroports de les Illes Balears respecte de l’ús del català i ha
apuntat que es rectificaria la qüestió que no hi hagi la retolació
del nomenclàtor per tot on no siguin les tres llengües es posarà
en llengua catalana, i un cert compromís de major sensibilitat.
Nosaltres ho trobam encara insuficient, en el sentit que apunta
la diputada i, a més, perquè també hem tengut altres reunions,
altres iniciatives i sempre queden a mig camí tota la iniciativa
de normalització que tenim i creim que en aquests moments,
com ja s’ha dit, han de ser passes decidides i que no tenguin
tornada enrera i que reconeguin la prioritat de la llengua del
país, malgrat convisqui amb la resta.

Per tant, és bo, és oportú, és assenyat que el Parlament es
pronunciï avui mitjançant aquesta proposició no de llei i que des
del Govern es continuï fent feina, que pugui també alAlegar
davant les distintes administracions, en aquest cas davant
AENA, que ho fa amb el suport del Parlament i, per tant dels
representants del poble de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Rita té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyores i
senyors diputats. La proposició no de llei de la diputada
d’Eivissa pel Canvi és d’aquestes, diria jo, de recordatori i que
s’han de fer de vegades per tal de donar compliment real i
efectiu de la normatiu que ens hem donat respecte de la nostra
llengua. Una llengua que malgrat és cooficial al nostre territori
amb la castellana, no sempre es troba en les mateixes
condicions, pel fet de ser minoritària.

No tornaré a citar aquí ni la Constitució Espanyola, ni
l’Estatut d’Autonomia, ni la Llei de normalització lingüística ni
tampoc la Carta Europea de la llengües regionals o minoritàries
signada pel nostre país i tantes vegades esmentades en aquest
parlament, tant per qui està en ús de la paraula, com també per
altres diputats i diputades, però evidentment les hem de tenir
present quan iniciam un debat sobre l’ús normalitzat de la nostra
llengua.
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Malgrat que tots hem de complir la llei, és lògic que de
vegades no es té la mateixa exigència amb els particulars que
amb les administracions o gestors de serveis públics, que jo crec
que s’ha de tenir la màxima exigència, i aquest és el cas
d’AENA. Sempre s’ha estat molt comprensiu amb el fet que les
empreses de serveis públics que són d’àmbit nacional els és més
fàcil i econòmic aplicar un sistemes de retolació, com també
d’enregistrament, que siguin idèntics per a tot el territori, i que
en el cas d’AENA s’estableixen, ja s’ha citat aquí, com a
manual normatiu de senyalització dels aeroports. 

També se sap de la dificultat afegida que hi ha als aeroports
per la difusió de la informació en els diversos idiomes, segons
la destinació dels vols. I açò ha originat tal vegada un retard, ho
consideram un retard no una disculpa, en l’aplicació de la
normativa que fins i tot ells tenen clarament establerta. I deim
un retard perquè no és una situació general de tota la retolació.
Efectivament, el manual normatiu de senyalització en els
aeroports preveu que les llengües pròpies de les autonomies
apareguin grafiades dalt del rètol en castellà i amb la mateixa
grandària de lletra, encara que amb un altre color per facilitar-ne
la lectura. Tot açò en compliment de l’article 15.2 de la Llei de
normalització lingüística i que diu: “a tots els rètols, indicacions
i escrits en general bilingües, la primera versió ha de ser la
catalana”.

El problema al nostre entendre és que l’esmentant manual
diu: “podrá aparecer una tercera lengua que se dispondrá en
la parte superior del rótulo. Esta tercera lengua será la lengua
propia de la autonomía si es una de las oficiales del Estado
español”. Diu “podrá”, no “deberá”.  Per tant, suposam que es
donen les dues situacions i segons la sensibilitat o l’atenció dels
diversos gestors hi ha -com dic- rètols per a tots els gustos. 

La diputada ha concretat en la seva proposta que el Govern
de les Illes Balears hauria de fer les gestions necessàries davant
d’AENA perquè als aeroports de les Illes Balears s’utilitzi la
forma catalana en els topònims i de manera imprescindible quan
es tracta dels topònims de les Illes Balears. Ja ha fet la diputada
una extensa intervenció sobre exemples de megafonia que jo no
repetiré. Encara que estam convençuts que açò s’ha fet per part
de la Direcció General de Política Lingüística, el Grup
Socialista no podria estar més d’acord perquè les institucions
hem de garantir l’ús normal i oficial de la nostra llengua. Tot
açò, a més, perquè significa complir amb allò que diu l’article
14 de la Llei de Normalització Lingüística sobre els topònims
de les Illes Balears, que entre altres coses diuen que tenen com
a única forma oficial la catalana i que el Govern de la comunitat
autònoma ha de reglamentar la normalització de la retolació
pública, respectant en tots els casos les normes internacionals
que l’Estat hagi subscrit, cosa que segur que s’ha fet.

Atès tot açò per tant, anunciam el nostre vot favorable a la
proposició no de llei, aquest vot favorable a un toc d’atenció cap
a un servei públic que com a tal hauria de donar exemple per
estar implantat a tot el nostre territori.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En nom del Grup Parlamentari Popular el
Sr. Munar té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, el nostre grup donarà suport a aquesta proposició, per
una part per una qüestió legal, així ho diu l’Estatut d’Autonomia
i, per l’altra, per bon gust i sensibilitat cultural. No creia que fos
necessària tanta llauna, és així de senzill. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Res, agrair una vegada més el suport de tots els grups a
aquesta iniciativa parlamentària. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò seria el torn de passar a votació, però una
vegada escoltats els portaveus es pot donar per aprovada per
assentiment.

Per tant la Proposició no de llei RGE núm. 740/10 queda
aprovada per assentiment.

3) Proposició no de llei RGE núm. 741/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
català al Senat.

I finalment passam al tercer i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 741/10, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, sobre
català al Senat.

Per defensar la proposició té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com exposam a l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei és la mateixa Constitució
que reconeix la pluralitat, limitadament, de l’Estat, i en bona
mesura doncs un dels aspectes de més rellevància per aquesta
pluralitat està en les distintes llengües, i es fa un pronunciament
a favor del seu respecte i protecció. Per tant, ja dic, encara que
sigui d’una manera matisada, es reconeix aquesta situació i per
tant hi havia unes legítimes expectatives que dins tota
l’Administració general de l’Estat, en tots els organismes i les
institucions generals de l’Estat aquesta oficialitat tengués una
presència, una visibilitat.
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Si hi ha hagut dubte a vegades de fins on es pot haver
d’expressar en totes les llengües oficials l’Estat, hi haurà un
espai en el qual era difícil dubtar que pel seu caràcter simbòlic,
pel missatge i per tot el que podria representar de constatar i
d’afirmar aquesta diversitat, és la cambra de representació
territorial. Havent-hi una cambra de població estricta i una
cambra de representació territorial, semblava lògic que, com per
tot arreu on hi ha distintes cultures i distintes llengües amb
cambres de representació, doncs es reconegués l’ús de les
distintes llengües.

No ha estat així des del principi, i hi ha hagut, com vostès
saben, moltes resistències. Hi ha hagut acords i pronunciament
per part de parlaments autonòmics, el mateix de les Illes
Balears, però hi ha hagut una resistència per part de la cambra
i jo diria fins i tot de l’Estat, perquè record que l’any 88 hi va
haver una proposta en aquell cas del Grup de Convergència, del
grup de minoria catalana, que no va ser admesa per la Mesa;
això va dur a una sentència interessant, que crec que tots hem
hagut de consultar qualque vegada, respecte del que pot dir la
Mesa que es tramita i el que una mesa no pot aturar de cap
manera la seva tramitació, el Tribunal Constitucional
evidentment va obligar que el tema es tractés, no si s’havia
d’aprovar o no però que de cap manera no es podia aturar la
discussió d’una matèria de reforma reglamentària com
plantejava aquell grup.

Bé, tot això va desencadenar al final en una reforma de l’any
94, que ja no era del relleu, de l’abast que era aquella proposta
de l’any 88, però que sí reconeixia l’ús de la llengua catalana
quant a la primera intervenció dels presidents electes a la sessió
constitutiva i, sobretot, al debat sobre l’estat de les autonomies.

Aquesta situació creim que ha estat insuficient. Hi ha hagut
acords en ponències, acords de reformes de reglament en
distints moments, record molt especialment l’any 2005, que es
tenia més sensibilitat respecte d’aquest tema, però al final no
s’ha arribat a ampliar. 

Ara és especialment oportú aquest pronunciament del
Parlament, i a posta jo crec que seria important que el Parlament
de les Illes Balears contribuís a aquest debat, perquè com saben
s’ha pres en consideració una reforma del Reglament a instància
de 34 senadors de distints grups nacionalistes, però amb el
suport de la majoria de la Cambra, amb l’oposició en aquest cas
del Partit Popular, que voldríem també que des dels països amb
llengua pròpia facin una reflexió en els organismes centrals, i
aquesta pot ser una contribució pedagògica feta des de les Illes
Balears, i ens agradaria, ja dic, participar, donar una empenta i
que el pronunciament per distints parlaments puguin ajudar,
contribuir perquè aquesta reforma del Reglament, aquesta sí ja
d’un abast ampli i jo crec que molt més satisfactòria, per
descomptat, que la situació actual, tengui un èxit feliç i no torni
a quedar com han quedat tantes altres, en via morta dins les
reformes que ha anat obrint el Senat, que evidentment no parlaré
de la reforma del Senat perquè això sí que és una cosa que
comença l’1 de gener del 79 i que no ha arribat a quallar mai. 

Per tant en aquest sentit aquesta empenta i així ha estat
plantejada aquesta proposició no de llei. Ens satisfaria molt que
tengués el suport del Parlament i que en aquest moment pogués
ser argüida per distints senadors perquè triomfi i tengui èxit la
reforma que es planteja del Reglament del Senat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Marí
té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, algú ha
dit que l’Estat espanyol és fonamentalment un estat plural, un
estat de les autonomies que se’n diu, amb vocació, però, d’estat
unitari. Dit d’una altra manera, que la pluralitat de l’Estat va ser
un fet acceptat a contracor per una part important dels que varen
liderar la transició a la democràcia. L’entesa fonamentalment
amb bascos i catalans exigia que l’Estat fos plural, però la
cultura ancestral de la majoria o d’una gran part dels espanyols
tendia a negar aquesta pluralitat.

Aquest fet es reflecteix ben clarament a les cambres de
representació de l’Estat, Congrés de Diputats i Senat, on només
hi ha una llengua oficial malgrat que el català és oficial a tres
comunitats autònomes, el basc a dues i el gallec a una. Català,
basc i gallec són absents d’ambdues cambres parlamentàries
espanyoles. Per a mi, senyores i senyors diputats, això és greu
per a les dues, però ho és especialment en el cas de la cambra
que s’autodefineix com a cambra de representació territorial, el
Senat. Quin tipus de representació territorial, quin tipus de
representació de l’Estat de les autonomies ostenta el Senat si,
contradictòriament amb aquest esperit, només s’hi usa el
castellà?

Des de l’inici de la transició fins ara, i han passat prop de 35
anys, el Senat s’ha mantengut invariablement com una cambra
monolingüe, malgrat la pluralitat lingüística del Regne
d’Espanya i malgrat que, tenint en compte el conjunt de les
comunitats autònomes, hi ha quatre llengües oficials. En la
proposició no de llei sobre el català al Senat, el BLOC per
Mallorca i PSM-Verds proposen d’acabar amb aquesta
contradicció. Aquesta proposició està d’acord amb la presentada
per més d’una trentena de senadors a iniciativa de Miquel
Bofill, que aposten per l’ús de les diferents llengües oficials de
manera plenament normalitzada al Senat. Es tracta, en
definitiva, de guanyar en coherència i en responsabilitat.

És ben lògic, així mateix, que el Parlament de les Illes
Balears se sumi a la petició perquè la nostra llengua pròpia es
pugui fer servir amb normalitat a la cambra de representació
territorial de l’Estat. Forma part molt directa de les nostres
competències i ens hi hem de veure representats com pertoca,
i allà on no es pot usar la nostra llengua nosaltres tampoc no hi
som plenament representats.
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Pens que per coherència amb la nostra legislació autònoma
aquesta cambra hauria de votar per unanimitat la proposició no
de llei que ens presenta el BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Si
el català és llengua oficial i pròpia de les Illes Balears i el Senat
és la cambra de representació territorial de l’Estat espanyol, la
nostra llengua hauria de ser-hi plenament oficial i usada sense
cap tipus d’entrebanc. Perquè això fos possible el PP hauria de
superar el discurs atàvic de Pio García Escudero, portaveu del
Grup Popular al Senat, que es preguntava a El Mundo el 3 de
maig de 2010: “¿Alguien podría imaginar un disparate de tal
calibre en paises como el Reino Unido, Francia o Italia?”. Ni
al Regne Unit, ni a França ni a Itàlia hi ha quatre idiomes
oficials en condicions semblants a les nostres. La pregunta
adient seria: algú es podria imaginar un Senat monolingüe a
Bèlgica, Suïssa, Finlàndia o el Canadà? I la resposta lògicament
seria no. En aquests països, tant a les cambres de representació
territorial, on n’hi hagi, com als respectius parlaments, s’hi
poden usar totes les llengües oficials, sense entrebancs ni cap
problema.

El mateix dia 3 el diari ABC publicava un editorial sota el
títol Babel en el Senado, i aquí aflorava l’autèntic, podríem dir,
subconscient de qui no es creu la seva pluralitat, perquè a tot el
text es donava a entendre que Babel és un concepte negatiu, i
s’oblidava la contraposició ben real i ben brillant que dóna títol
a l’assaig que acaba de publicar l’exconseller de política
lingüística del govern basc, en Patxi Baztarrika, titulat Babel o
barbarie, perquè efectivament l’alternativa és aquesta: o es
respecten totes les llengües, o es respecta i s’assumeix Babel, o
optam per la barbàrie. Una servidora es queda amb Babel al
Senat i per tot arreu. 

Per aquesta raó donarem suport a aquesta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista la
Sra. Rita té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei es
debat al nostre Parlament no massa dies després, va ser el dia 28
d’abril, concretament, que el mateix senat hagi pres en
consideració una reforma del seu reglament en un sentit molt
similar perquè es puguin utilitzar en el si d’aquesta institució
totes les llengües oficials de l’Estat espanyol, en concret que el
Senat empari l’ús oral i escrit en el conjunt de l’activitat
ordinària de qualsevol de les llengües que tenguin caràcter
oficial en alguna comunitat autònoma de l’Estat.

L’acceptació d’aquesta proposta a tràmit havia estat
presentada pels senadors nacionalistes juntament amb els
socialistes catalans, que també van signar, per tant, els senadors
de les Illes Balears Pere Sampol i Artur Bagur, i va ser aprovada
per tots els grups excepte pel Partit Popular i Unión del Pueblo
Navarro, tot açò malgrat que el diputat Eduard Riudavets hagi
dit al seu blog personal: “Malgrat la justícia del que es demana,
molta por em fa que no naufragui pels vots conjunts de la “santa
alianza” PP-PSOE. Esper equivocar-me”. Idò ja veu el Sr.
Riudavets, si el representant del BLOC li ho vol fer arribar, que
la “santa alianza”, nom que rememora aquells acords europeus
de principis de segle XIX, en aquest cas per suposat no és santa

i després tampoc no és aliança, ni en aquest tema ni per
desgràcia tampoc en molts d’altres.

Vagi per endavant, per tant, ja des d’aquest moment que el
Grup Socialista en aquesta cambra votarà favorablement la
proposta, perquè consideram que ha de ser precisament en el
Senat, com a cambra de representació territorial, on millor es
pot escenificar també aquest plurilingüisme del nostre territori.

Com va dir la senadora Leire Pajín en el debat en el ple del
Senat, l’ús de les llengües oficials forma part de manera natural
de la realitat espanyola, i açò ha de fer que els que formen part
d’aquella cambra o, millor dit, que el funcionament d’aquella
cambra s’assembli més al funcionament de la ciutadania,
concretament va dir: “Eso significaría trasladar al hemiciclo lo
que hacemos con normalidad en los pasillos”, en els
passadissos del mateix senat.

Que el Senat assumeixi el plurilingüisme en el seu
funcionament habitual pensam que serà un pas més perquè sigui
de veritat el que proclama la Constitució Espanyola en el seu
preàmbul, i que és, entre altres coses, la voluntat de la nació
espanyola de protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya
en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions,
llengües i institucions, perquè en realitat aquesta proposta el que
fa és enfortir el Senat i atracar-lo al fet que sigui allò que ha de
ser, allò pel que va ser creat per la Constitució, i que és la
cambra de representació territorial i no una cambra de segona
lectura, com en realitat és ara. 

Però és que, a més, ja s’utilitzen les llengües cooficials ens
alguns espais de relació del Senat, perquè ja hi ha hagut dues
reformes anteriors en aquest sentit, és cert que de manera
parcial; una, dia 3 de maig de 1994, que va autoritzar el seu ús
en la primera intervenció del president electe en la sessió
constitutiva, en les intervencions que tinguin lloc en els debats
sobre l’estat de les autonomies que es desenvolupa en la
Comissió General de les Comunitats Autònomes i en els escrits
dels ciutadans i de les institucions adreçats al Senat; i també el
29 de juny de 2005, que es va ampliar aquest ús en totes les
sessions de la Comissió General de Comunitats Autònomes, i va
autoritzar la publicació de les iniciatives de caràcter no
legislatiu presentades en les diferents llengües, a més del
castellà, en la secció del Senat del Butlletí Oficial de les Corts.
Amb açò vull dir que ja es fan traduccions simultànies en alguns
seccions, ja apareixen textos bilingües, en castellà i en una altra
llengua, en certs documents. Açò no ve de nou en el Senat, ja
s’han realitzat experiències. Aquesta reforma, per tant, el que fa
és ampliar una pràctica ja habitual en certs àmbits de la cambra
i complir alguns acords ja presos pel mateix ple del Senat, com
són una moció de dia 18 de desembre de 2007 i una altra de dia
27 de maig de 2008. 

La reforma del Reglament plantejada aquesta legislatura
substitueix dues qüestions: una és la disposició addicional
quarta i afegeix una disposició transitòria. 
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En definitiva, tal com he expressat més amunt, el Grup
Socialista votarà a favor de la proposta, una proposta que
simplement diu que ens adrecem al Senat per encoratjar-lo a
procedir a la reforma del seu reglament, és a dir, ens unim o
expressam que estam d’acord amb una iniciativa que ha de
prendre el mateix senat, perquè l’ús de totes les llengües que
són oficials al territori espanyol sigui també d’ús plenament
normalitzat en la seva activitat parlamentària. És a dir, nosaltres
no els instam a fer-ho, simplement manifestam el nostre suport
als senadors i a les senadores que han pres la iniciativa i han
votat a favor de la seva presa en consideració. 

Ara, senyors diputats i senyores diputades, començarà el
debat, en el Senat, evidentment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular el Sr.
Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant el nostre suport
i el nostre respecte total cap a la diversitat i la pluralitat
lingüística dels pobles i de les nacions, de tots. Però dit açò crec
que és necessari dir que avui no venim només a debatre aquí
sobre respecte i pluralitat. Ho pot semblar en la forma de la
proposta d’acord, a la seva exposició de motius ho assenyala
així, però al meu modest entendre no ho és el fons. 

Tots els espanyols -mal que pesi a algú ho som tots,
espanyols, aquí, en aquesta sala, a part també de mallorquins,
menorquins, etc., etc.- compartim una mateixa llengua,
l’espanyol, amb la qual tothom s’hi entén, una llengua
compartida, per cert, per més de 500 milions de parlants. Amb
la proposta de reforma del Reglament del Senat el que es pretén,
al meu entendre, és aconseguir la percepció d’una nació
fragmentada. La visió dels senadors amb els “pinganillos”, amb
els cascos per escoltar intervencions d’altres senadors en
qualsevol de les altres llengües pròpies pot arribar a ser, al meu
entendre, una imatge surrealista. Ben igual de surrealista i
d’incongruent seria que aquí en aquesta casa qualque diputat
castellanoparlant, com pogués ser, per exemple..., no ho sé, no
se m’ocorre, sí, el Sr. Diéguez, per exemple, que és portaveu
socialista, que és castellanoparlant -bé, només parla en català
quan s’atraquen eleccions-, demanés poder escoltar les
intervencions en castellà. Igual de surrealista seria aquesta
situació.

Per tant entenem nosaltres que es vol donar una imatge de
divisió, no de pluralitat. Entenem nosaltres, per tant, que es
provoca un problema que no és real, i tampoc no és demanat per
la societat. Entenem que és l’espanyol, com a llengua comuna
de tots els espanyols, la que s’ha d’emprar a les institucions de
l’Estat i la que s’ha d’emprar majoritàriament en el Senat. Ja ho
ha dit la portaveu que m’ha precedit en la paraula: hi ha la
comissió corresponent on es fan les intervencions i es
tradueixen a les diferents llengües autonòmiques.

Per tant entenem nosaltres que havent-hi una llengua oficial
i unes llengües pròpies cooficials juntament amb l’espanyola a
algunes comunitats autònomes, és a dir, una llengua d’àmbit
nacional que abasta tots els espanyols, i que després hi ha
comunitats autònomes que són bilingües perquè tenen una altra
llengua pròpia, per tant creim que l’ordre està més que establert
i alterar de qualque manera aquesta situació contribueix,
entenem nosaltres, a aquesta imatge de fragmentació que alguns
partits polítics volen donar de l’Estat espanyol.

A part que suposaria un cost enorme, al nostre entendre,
implantar aquest sistema de traducció simultània; pel que he
pogut llegir de diaris de sessions i d’informacions periodístiques
es calcula en 1.200.000 euros, amb la qual cosa entendran
vostès que una necessitat que no és urgent, que no és
imprescindible, que no és necessària, que amb els temps que
corren l’Administració s’hagi de gastar aquests doblers per una
cosa que entenem nosaltres que és absolutament prescindible,
idò no la podem compartim. 

A part que la iniciativa de qualque manera ja és
extemporània, perquè si s’ha aprovat en el Senat de qualque
manera, idò bé, li podem donar tot el suport que se li vulguin
donar, com ha dit la diputada socialista, però entenem nosaltres
que tant en forma com sobretot en fons evidentment no la
podem compartir i per tant no hi donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per agrair el suport
dels grups que així l’han expressat, i evidentment per lamentar
que el Partit Popular continuï confonent unitat i uniformitat, i
ens doni a entendre que si qualcú vol parlar de la unitat
d’Europa i es vol sentir europeista, si no ho fa parlant europeu,
que no sé si ja l’han inventat o no, no es pot considerar
europeista mai, ni pot defensar institucions comunes enlloc si no
és a partir de la llengua, i que si vol tenir un organisme polític
d’alguna manera sobirà, o l’estableix damunt el territori que
parla la seva pròpia llengua o val més que se n’oblidi, perquè si
no transmetrà una imatge de fragmentació, com passa, com s’ha
recordat, a Suïssa o a Bèlgica, on se’ls ha d’explicar que no són
suïssos si no renuncien a les llengües d’uns determinats cantons
i passen a unes altres. Vostè els expliqui aquesta imatge de
fragmentació a la qual fa referència, perquè realment no
l’entendran, només se l’entén evidentment a partir d’una cultura
carpetovetònica prou documentada i que per tant sabem d’on
vénen les afirmacions que vostè fa, perquè les hem viscudes,
n’hi ha que vàrem estudiar encara en temps del Sr. Francisco
Franco i successors, i coneixem perfectament la mecànica
mental que du a aquest precipitat de..., a aquest precipitat em
referesc d’idea d’estat, no ara respecte d’altres aspectes.

Respecte de la traducció simultània, evidentment quan és
innecessària és innecessària. Jo no crec que cap catalanoparlant
avui demani cascos quan li parlen en castellà; si troba que ho ha
de fer serà ja per una situació que està fallant l’oficialitat.
Normalment quan es tracta de qualsevol castellanoparlant que
parli, ningú no li demanarà traducció simultània, crec; encara
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que crec que quan parli amb èuscar sí, i és cert que hi haurà
d’haver aquests serveis.

Els símbols, els elements de cohesió, d’autorespecte,
d’afirmació cultural dins moments de crisi són tan importants o
més que en qualsevol altre moment de la història. Això ho sap
perfectament tothom, ho sap perfectament el Partit Popular, ho
sabia perfectament el Sr. Aznar i ho sap tothom. Els temes
simbòlics, de missatge polític, de missatge de transmetre una
determinada cosa com és la pluralitat de l’Estat, tenen el cost
que tenen, la veritat és que irrisori respecte del missatge que
envien. Si troben que és important per a la societat o no, jo crec
que és bo que els representants d’aquesta societat siguin els que
ho decideixin, i veure que hi ha tanta gent triada per aquesta
societat que sí que ho intenta posar a l’ordre del dia, doncs
alguna importància li deuen donar, i en aquest cas estic content
de constatar que el Parlament de les Illes Balears, representant
del poble i de la societat de les Illes Balears, sí que li donarà una
certa importància.

No ho consideram extemporani en absolut. Hi ha hagut -ja
s’ha recordat- algunes iniciatives que han tengut un cert èxit,
que han obert aquesta qüestió, però n’hi ha moltes que han
quedat pel camí. No seria la primera vegada ni la darrera que
acords més o menys esperançadors quant a l’obertura del
caràcter plurilingüe de l’Estat no arribassin a aprovar-se. Estam
en una presa en consideració, nosaltres també confiam que
ràpidament es tramiti i que no trobi entrebancs, però ens hem
trobat amb iniciatives amb cinc anys dins calaixos, en moments
determinats històrics, i per tant és bo que ara sigui que se’ls
digui “comptau amb els nostre suport però aprovau-ho”, i crec
que aquesta és la intenció, bé, sé cert que és la intenció que
plantejam.

Per tant agraïm, ja dic, i crec que serà un missatge bo, i en
tot cas ortodox, perquè ja que s’ha recordat Babel recordam que
el que va condemnar a la pluralitat de llengües va ser el mateix
Jahvè, per tant va ser Déu que va considerar positiu que hi
hagués diverses llengües. En tot cas el dolent de la pelAlícula se
suposa que era Nemrod. Per tant nosaltres creim que és molt
important que hi hagi llengües de cohesió, tant de bo hi hagués
unes llengües de cultura, crec que els danesos, els catalans, els
suecs, hem de saber quin és l’abast de les nostres llengües, però
evidentment la cambra de representació territorial de l’Estat del
qual mentrestant formem part, és evident que aquest espai és
comú i ha de ser tractat amb les llengües oficials de tot l’Estat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. 

Una vegada acabat el debat passaríem a votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, vots a favor, 8; vots en contra, 6. 

Per tant queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
741/10.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies, diputats i diputades.
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