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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Esperança Marí.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bones tardes. Francesc Dalmau substitueix Rosamaria
Alberdi.

I. Elecció del càrrec de president/a de la comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam doncs al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en l’elecció del càrrec de president de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, atès l’escrit de la renúncia
presentada amb el RGE núm. 2266/10.

Passarem doncs a l’elecció del presidenta o presidenta de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports d’acord amb l’article
40.2 del Reglament del Parlament i a la vista de l’article 37 del
mateix reglament.

“Article 37. Les vacants que es produeixen a la Mesa durant
la legislatura seran cobertes per elecció del Ple en la forma
establerta a l’article anterior, tot adaptant-ne les previsions a la
realitat de les vacants a cobrir. En aquest cas, els candidats seran
proposats pels grups parlamentaris.

Article 40.2. L’elecció de president i de vicepresident es
realitzaran simultàniament. Cada diputat escriurà un sol nom a
la papereta. En resultaran elegits president i vicepresident els
dos que obtenguin major nombre de vots.” En aquest cas s’entén
que només seria l’elecció de president.

També vull anunciar que s’ha presentat a aquesta mesa la
renúncia del secretari, el Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, per
tant, també seria acceptada aquesta renúncia, però que fins que
no es vegi en la pròxima mesa doncs no es podrà fer l’elecció de
secretari. 

Cal  anunciar, a més, que es tracta de cobrir la vacant
deixada per la Sra. Aina Rado i Ferrando com a presidenta ja
que fou proposada pel Grup Parlamentari Socialista, prego al
Grup Parlamentari Socialista que faci arribar el nom que
proposi per al càrrec.

LA SRA. CRISTINA RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista presenta com a
candidat al Sr. Miquel Àngel Coll.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs el diputat proposat per al càrrec de president
seria el Sr. Miquel Àngel Coll. Sr. Lletrat, faci lectura dels
noms dels diputats per tal que dipositin el seu vot a l’urna.

EL SR. LLETRAT:

(Intervenció no enregistrada)

LA SRA. PRESIDENTA:

El resultat de la votació seria: 9 a favor de Miquel Àngel
Coll i 4 en blanc. Per tant, queda nomenat president.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Abans de
començar, vull agrair la confiança de la Comissió d’Educació i
esper estar al nivell del càrrec. 

Dit això, seguidament passarem al segon punt de l’ordre del
dia d’avui que consisteix en les proposicions no de llei 742, 743
i 744/10. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 742/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
català a l'àmbit sanitari privat.

Per tal de defensar la Proposició no de llei RGE núm.
742/10, sobre català a l’àmbit sanitari privat, intervé el diputat
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds Sr.
Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. Una prèvia, per part del nostre grup no
tendríem inconvenient, hem parlat amb altres portaveus,
d’unificar el debat de les tres proposicions no de llei que al cap
i a la fi tenen a veure amb la implantació del Pla de
normalització lingüística i si no hi ha inconvenient, malgrat es
votin per separat, no tenim cap inconvenient que s’unifiquin els
debats. Nosaltres proposam la unificació dels debats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Gornés?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres demanam que es facin
els tres debats separats, perquè el Grup BLOC per Mallorca
tenia l’oportunitat de presentar aquests tres punts en una sola
PNL i ho ha fet amb tota la intenció de presentar-ho per separat
ocupant un espai que ens podria haver pertocat a altres grups
amb altres tipus d’iniciatives.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Entenc que hi ha d’haver unanimitat de tots els portaveus,
com que no hi és, passaria a defensar la primera proposició no
de llei.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No faltaria més, Sr. President. No hem posat mai
inconvenients en la unificació que han proposat altres grups
d’aquesta cambra inclòs el que ha posat pegues, però nosaltres
no hi tendríem cap mena d’inconvenient, no sabíem que era per
filibusterisme parlamentari quan es demanava només aquest
tipus d’iniciatives, però per descomptat tenen entitat per elles
mateixes i per tant no tendrem cap inconvenient a defensar-les
d’una en una. El que no record ara és l’ordre. Perdoni. La
sanitària?

EL SR. PRESIDENT:

Exacte, àmbit sanitari privat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perfecte. Doncs sí, Sr. President, per part del nostre grup
som molt conscients que les obligacions de la Llei de
normalització lingüística, una llei aprovada per unanimitat en
aquest parlament, obliga no només a les administracions sinó
que és una actitud i una defensa una promoció de la llengua
pròpia del país en tots els indrets i en totes les esferes de la vida
pública en la qual, evidentment, no en la vida privada dels
ciutadans, però sí tots aquells espais públics de convivència. En
aquest sentit, per paga, malgrat s’ha fet una iniciativa a nivell de
la sanitat pública hi ha tota una sèrie de serveis que fins i tot la
sanitat pública té concertats amb la sanitat privada i malgrat
estrictament siguin serveis fins i tot de sanitat privada doncs
evidentment es donen de cara al públic, i ben igual que hi pot
haver previsions dins una llei de comerç que el dret dels
ciutadans de poder ser atesos davant qualsevol mostrador públic
en la llengua pròpia, en la llengua del país, creim que en totes
aquestes esferes del servei al ciutadans hi ha d’haver aquesta
possibilitat. És un dret del ciutadans i per tant hem d’arbitrar les
maneres, les fórmules perquè el puguem fer efectiu i no quedi
en una declaració de principis reflectida en un text legal.

Aquesta mateixa percepció, com és lògic, ha quedat
reflectida en el Pla general de normalització lingüística de les
Illes Balears que ha estat aprovat i que amb un ampli consens
aglutina el parer de moltes entitats de defensa de la llengua i de
reflexió de totes les òrbites de la societat civil. Creim que és
raonable i és lògic que aquest parlament assumeixi aquesta
reflexió i la dugui dins l’agenda política i és per això que hem
presentat avui un seguit de mocions, aquesta en concret sobre el
català a la sanitat privada, però n’hi ha d’altres que intenten
implementar, intenten dur a terme doncs tot aquest seguit, un
llarg seguit  de propostes de normalització de la llengua catalana
des de la percepció, des de la constatació que no ho és en aquest
moment normal. Avui qualsevol passeig per dins els hospitals
privats, per dir tota una sèrie de serveis privats, un constataria
que hi ha un nivell d’oblit de la llengua pròpia del país que no
consona amb l’oficialitat i amb la normalitat amb la qual
qualsevol país del món tracta la llengua pròpia.

Per tant, creim que és bo que hi hagi una iniciativa en aquest
sentit i aquest és tot el sentit d’aquesta proposta. La proposició
no de llei resa o proposa que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a signar els acords amb els
convenis adients amb les entitats sanitàries privades per tal
d’impulsar que s’efectuïn en llengua catalana la retolació”; per
tant, la retolació de locals crec que com a mínim tot l’element
jo diria escènic de tots aquells locals i la mateixa identificació
dels indrets estiguin en llengua catalana; l’edició d’impresos
que com a mínim sigui en les llengües oficials, avui sabem que
està plenament garantit l’ús de la llengua castellana, però no en
tots aquests impresos la llengua catalana i les publicacions de
tot ordre que fan aquestes entitats.

El plantejament és de convenis, d’acords, de voluntarietat,
que hi hagi realment aquesta sintonia i aquest interès per part de
totes les entitats sanitàries, però evidentment també com a una
primera entrada per reflexionar sobre com fer possible aquesta
igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans
que postula la nostra llei de normalització lingüística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Alorda. A la Proposició no de llei RGE núm.
742/10 s’ha presentat una esmena, per part del Grup
Parlamentari Mixt, RGE núm. 2686/10. Per defensar l’esmena
té la paraula la diputada Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Avui ens
toca debatre en aquestes tres proposicions no de llei un tema que
per a Unió Mallorquina és molt important: la nostra llengua.
Com a ciutadans de les Illes Balears tots tenim dret a usar-la i
a conèixer-la i és molt important que es creïn iniciatives de
colAlaboració amb el sector privat perquè sigui emprada amb
normalitat per aquest. Per tant, com ja he dit, és necessari que
en la nostra societat se signin acords i convenis amb les entitats
sanitàries privades per poder potenciar i impulsar la retolació,
la distribució d’impresos i les seves publicacions en llengua
catalana. 

En aquest sentit i davant l’errada que es va produir en la
votació de la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular
en el plenari de dimarts dia 1de juny, des d’Unió Mallorquina
hem presentat una esmena d’addició per poder mantenir el
Decret 24/2009, de 27 de març. S’afegiria un punt 2 a la
Proposició no de llei 742/10 on diria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir en vigor
el Decret 24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència
del coneixement de llengua catalana als procediments selectius
d’accés i de mobilitat relatius a la funció pública estatutària i
per ocupar llocs que es convoquin en el sector públic sanitari de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, constatant els
avantatges que suposaria per a aquesta comunitat que a la llarga
l’àmbit sanitari privat s’acollís al que disposa aquest decret”.
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Per a Unió Mallorquina la llengua catalana de les nostres
illes sempre s’ha d’intentar potenciar en general i en tots els
àmbits i particularment, com s’afegeixen també a les altres dues
proposicions no de llei, dins l’àmbit empresarial i dins l’àmbit
esportiu. Per tot això des d’Unió Mallorquina donarem suport
a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. En torn de fixació de posicions pels
grups que no han presentat esmenes?, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyors diputats
i senyores diputades. El nostre grup estava a favor que es
poguessin debatre les tres proposicions juntament perquè en la
nostra opinió las tres anaven en el mateix sentit. Per tant, jo faré
simplement una intervenció i ja es donarà per assumida la nostra
postura, quedaran aclarides les tres. Nosaltres pensàvem que era
el mateix sentit que tenien les tres proposicions perquè en la
nostra opinió totes el que pretenen o l’objectiu és introduir o
normalitzar l’ús de la llengua catalana en els sectors que
competeixen a l’àmbit privat, malgrat que tots, d’alguna o altra
manera, també entren en moltes ocasions en relació amb el
sector públic o amb l’administració.

Presumim que això ho fa el BLOC perquè en l’àmbit que
pertoca a l’Administració de les Illes Balears, la legislació és
molt clara en aquesta matèria i no tant en l’àmbit privat que
queda més diluït i malgrat en aquest parlament ja ho hem
discutit una i altra vegada doncs hem de recordar els mateixos
arguments, però que no (...), però per això la nostra intervenció
serà clara encara que breu.

En la nostra intervenció -com dic- volem deixar clara una
postura que serà favorable a la difusió i a l’ampliació de l’ús de
la nostra llengua a partir d’arribar a acords amb el sector
empresarial, també amb el sector sanitari privat i amb les
federacions esportives on s’estimuli la utilització de la nostra
llengua. Crec que tots hem sentit, per posar exemples, algun
esdeveniment esportiu com un locutor -i dic locutor perquè
poques vegades en aquest àmbit solen ser locutores-, un locutor
que sigui catalanoparlant gairebé sempre canvia la llengua quan
té el micròfon davant. Dic que canvia de llengua, però no
sempre es canvia d’accent i està clar que no té cap sentit fer
això, si és una persona és catalanoparlant ha de ser estimulada
no només té dret sinó que a més ha de ser estimulada que
l’exerceixi.

Bé, la més important de les tres jo crec que és aquesta de
l’àmbit sanitari tant el públic  com el privat, i deim això perquè
si bé és cert que en el món de l’empresa, com també el món de
l’esport, toquen de prop sectors molt determinats de la població
quan parlam del món de la salut ens referim a tota la població
perquè és tota la població la que és usuària, és més en centres
públics, però també altres en centres privats amb concerts amb
la sanitat pública i altres, els menys tal vegada, en centres
totalment privats. 

Aquestes PNL es diuen, a més, amb això que proposa el Pla
de normalització lingüística de les Illes Balears que precisament
el nostre grup va votar favorablement en el Ple del Consell
Social de la Llengua Catalana, i això que diu el Pla no és una
altra cosa que es garanteixi el dret dels ciutadans de les Illes
Balears a ser atesos en llengua catalana a qualsevol institució
sanitària o assistencial i impulsar l’ús normal de la llengua
catalana en totes les institucions sanitàries assistencials i a més
garantir l’ús en totes les del sector públic. 

És per aquests motius que anunciam també el vot favorable
del nostre grup a l’esmena presentada pel Grup Mixt que insta
a mantenir en vigor el Decret 24/2009, de 27 de març, que
regula l’exigència del coneixement de la llengua catalana en els
procediments selectius d’accessos a llocs de treball del sector
públic sanitari de la CAIB i el seu desig que a l’àmbit sanitari
privat també tengui incidència.

El Grup Popular sabem que sempre ha estat en contra
d’aquest decret donant a entendre que la seva aplicació en un
moment en què ens manquen metges i professionals i en concret
metges especialistes, doncs provocaria que molts d’aquests
professionals que ara tenim deixessin la seva plaça per
impossibilitat d’adquirir els coneixements elementals de la
llengua catalana, que és el que es demanarà en els processos
selectius, o que altres professionals especialistes que ens fan
falta no venguessin per aquesta raó. Això no és més que utilitzar
la demagògia, encara que no sabem per què i tergiversar allò
que diu el decret quan en realitat el que fa el decret és rebaixar
les exigències que tenen la resta de persones que volen optar a
una plaça de nivell tècnic a l’administració.

En definitiva, nosaltres aprovarem l’esmena, com he dit, del
Grup Mixt perquè ja estam també un poc cansats de la
demagògia quan parlam de la nostra llengua i tots estam, els
funcionaris estam obligats a conèixer-la i perquè també els
usuaris tenen dret a utilitzar-la, i això és tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Gornés.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Volem felicitar-lo pel nou càrrec i
també especialment per la convidada que ens farà quan acabi
aquesta comissió. 

Ens ha sorprès molt que el BLOC presenti aquesta iniciativa
parlamentària, una iniciativa parlamentària bessona d’altres
dues que també es veuran en aquesta comissió, tan bessones que
les exposicions de motius són idèntiques i fins i tot les propostes
d’acord són iguals, canviant els agents socials que han de ser
objecte d’aquesta proposta. És una manera, al nostre entendre,
un poc burda d’ocupar espai parlamentari, quan tots aquests
acords haurien pogut ser presentats en una única PNL o fins i tot
en un únic acord. És un exemple claríssim, al nostre entendre,
del concepte d’economia parlamentària que tenen alguns partits
representats en aquesta cambra. Açò és el que ens fa pensar que
fins i tot el fons d’aquesta PNL passa realment a un segon
terme. No els interessa realment promoure la llengua catalana
entre tots aquests colAlectius.

Per altra banda, es posa en evidència la inacció -repetesc-
inacció de la Conselleria d’Educació, del seu conseller i de la
seva directora general de Política Lingüística, que forma part
per cert del grup proposant, i dic inacció per tal com es va veure
de manera meridianament clara en el ple del Consell social de
la llengua catalana que es va celebrar la setmana passada. Tots
els acords que es presenten avui són mesures contemplades en
el pla aprovat per aquell consell social, el ple de normalització
lingüística, un pla que aparentment no s’ha volgut ni rebre per
part del president del Govern. El passat dijous vaig dir que era
un pla aprovat de cara a la galeria i sense cap ànim de
desenvolupar-lo. No han fet res de tot el que varen dir que farien
i tanta sort, el nostre grup està hi està d’acord, està content, ja
que nosaltres vàrem dir que era un pla que no es podia complir,
irreal, intervencionista, un pla que no va tenir el nostre suport i
ara tampoc, per molt que vostès el pretenguin fragmentar i
presentar a través de 934 proposicions no de llei en aquesta
cambra, posant en evidència precisament el seu propi govern
per la seva inacció. 

Aquesta PNL, per tant, posa en evidència la divisió de
l’equip de govern, el doble llenguatge que s’empra i la nulAla
voluntat política de dur a terme allò que s’aprova. Molt
simptomàtic és que no es disposin de partides, no sapiguem quin
pressupost es pensa aplicar en aquest pla. 

Votarem en contra, per tant, d’aquesta iniciativa per
innecessària, extemporània, inconcreta, oportunista,
intervencionista i molts altres epítets que no vull afegir.
Votarem també que no a l’esmena del Grup Mixt, perquè
nosaltres estam en contra frontalment del Decret 24/2009,
perquè és perjudicial per a la nostra societat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Deman al grup proposant si vol una
suspensió fins un temps màxim de deu minuts o si podem
continuar? Podem continuar. Té la paraula Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer elevaré la meva
queixa perquè després només hagi convidat el Grup Popular i no
ens hagi fet extensiva aquesta convidada. Dit això, la veritat és
que vull començar per l’esmena d’Unió Mallorquina. 

Nosaltres si podem contribuir a aclarir el malentès que es va
provocar en el darrer ple respecte de la petició del Parlament de
derogar el decret sobre la sanitat pública, aquell decret que
pretén que els funcionaris coneguin la llengua del país per poder
atendre els ciutadans amb la seva llengua pròpia, una cosa tan
aberrant com aquesta, creim que és positiu qualsevol gest que
es faci per corregir aquell missatge que es va transmetre
dimarts. Per tant, no només li donarem suport, sinó que agraïm
que per part d’Unió Mallorquina es faci aquesta iniciativa per
fer-ho. Cosa distinta per ventura seria estrictament en la
redacció plantejada, però com molt bé ha quedat aclarit la
intenció és deixar clar el suport a aquest decret i que d’alguna
manera fins i tot, la seva filosofia es tengui en compte dins la
sanitat privada, nosaltres no només li donam suport, sinó que li
agraïm aquest enriquiment de la nostra proposta.

Per part del Partit Popular, lamentam que ja cerqui..., jo com
que no tenc la riquesa verbal del portaveu del Partit Popular no
utilitzaré tants d’epítets, fins i tot em sap greu que l’autor
material i signant, el Sr. Eduard Riudavets, que té un do de gent
i de l’oratòria molt superior al meu i segur que hagués pogut
respondre qualificatiu per qualificatiu als del Sr. Gornés; a mi
em sap greu que en comptes de dir directament que estan en
contra de la planificació, del suport a la llengua catalana, doncs
intentin desacreditar la tasca parlamentària dels altres. Jo
interpret que si es varen reunir també aquestes iniciatives és
perquè tenien un mateix to i una mateixa dinàmica, que
efectivament, públicament i sense cap mena de rubor, es
demanda que el Parlament doni força política, suport polític,
doni d’alguna manera el seu suport al Pla general de
normalització lingüística de les Illes Balears, dons que això es
vulgui desacreditar per la pròpia iniciativa.

Però a més ens diu que al grup no li interessa promoure la
llengua catalana. Qualque dia ens diuen que estam obsessionats
amb aquest tema, qualque dia que no ho volem fer. Ens diu que
els que aproven el Pla de normalització tampoc no volen
implementar aquest pla, que no tenen cap interès per la
llengua... Sr. Gornés, què vol que li digui! Que em desacrediti
dient que vulgui fomentar la llengua catalana en el país, quasi
li ho agrairé perquè per a mi és un mèrit que intenti desacreditar
que el nacionalisme polític del país fa iniciatives per intentar
que la llengua catalana no avanci, ... Vostè intenti vendre aquest
missatge, i estic encantant! La veritat és que jo crec que
desacreditam la poca serietat d’aquesta cambra enviant
missatges tan frívols i tan absurds, per no dir directament
estúpids.

Per tant, la nostra iniciativa el que pretén és evidentment
promoure la llengua catalana, tal i com es diu a la proposta.
Som plenament conscients que si a Burgos, a Toledo, a
qualsevol banda on el Partit Popular està representant sabessin
que a la sanitat privada, dins altres indrets, els ciutadans no
poden ser atesos en la llengua castellana, en la llengua oficial
del país, hi hauria un daltabaix, hi hauria un daltabaix, no hi
hauria tres proposicions no de llei, n’hi hauria 53 perquè hi
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hauria una revolució; en canvi, quan un ho demana per a la
llengua del seu propi país, el Partit Popular diu que això és
intentar molestar la gent, intentar ... i fins i tot fer coses de cara
a la galeria! 

No, la intenció d’aquest grup..., agraïm també al Grup
Socialista i a tots els que han anunciat el vot favorable, és
intentar que la llengua catalana sigui normal allà on és pròpia,
allà on és oficial, com ho és a les Illes Balears i que sigui
ordinari i normal poder ser atès en la llengua del país dins
l’administració sanitària i que s’hi senti còmode i no s’hi senti
a una administració de Castella, sinó a una de les Illes Balears.
Això és el que pretenem amb aquesta normalitat i els que hi
votin en contra és perquè hi estan en contra, perquè tenen una
mentalitat que viu dins Castella i no han entès que si a les Illes
Balears si hi ha dues llengües oficials i una sola que ho és
pròpia, doncs és normal que s’expressi a tots els espais de
convivència on la nostra ciutadania s’hi troba, molt
especialment en qualque moment en què s’han d’explicar coses
delicades a un metge i ha d’explicar espais de la seva intimitat,
que li dóna molta més tranquilAlitat si ho pot expressar en la
seva llengua pròpia, íntima i personal. És un dret pel qual
aquesta cambra hauria de vetllar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Entenc que accepta l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari Mixt. 

Per tant, procediríem a votar la Proposició no de llei RGE
núm. 742/10, amb l’esmena incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 7, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 742/10.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 743/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
català a l'àmbit empresarial.

Per tal de defensar la proposició no de llei RGE núm.
743/10, sobre català a l’àmbit empresarial, intervé, per part del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el diputat
Sr. Miquel Àngel Llauger per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. En vista que hem de fer tres debats, quan
en preteníem fer un, diversificarem el portaveu perquè la
comissió tengui una estona més entretenguda i no tant
reiterativa...

(Remor de veus)

Exacte, el suplent surt.

A mi m’agradaria que el debat sobre aquesta proposició no
de llei fos sobre el seu contingut, perquè el debat sobre
l’oportunitat de fer-ne tres enlloc d’un o el debat sobre si això
és una forma d’agafar espai parlamentari, ens ha impedit tenir
el debat sobre el contingut. Per tant, en aquest cas a mi
m’agradaria que hi hagués un debat sobre allò que proposa que
nosaltres pensam que és interessant i important. És evident tant
en aquest cas com els altres, que aquestes proposicions no de
llei tenen una part de suport a un Pla general de normalització
lingüística que s’ha aprovat en el Consell Social de la Llengua
Catalana, perquè nosaltres donam suport a la feina que s’ha fet
i pensam que aquest és un pla exhaustiu, complet, ambiciós, de
coses que s’haurien de fer i que molt bona part entenem que des
del Govern s’estan fent, encara que en qüestió de normalització
lingüística nosaltres sempre pensam que és més el que s’hauria
de fer i s’haurien d’intensificar els esforços per augmentar la
presència del català a diferents àmbits.

Un altre dels motius que poden justificar que es presentin
separadament aquestes propostes és la qüestió de diferenciar la
importància d’impulsar la presència del català a diferents
àmbits, perquè ens podem trobar amb una situació després de
molts d’anys de política de normalització lingüística en què la
normalització lingüística ha avançat en alguns espais,
particularment ha avançat en l’espai de l’administració, ha
avançat en l’espai de l’ensenyament, sobretot el públic, ha
avançat en l’espai dels mitjans de comunicació públics. Però ha
avançat menys, jo diria que bastant menys, en altres àmbits. I
aquests àmbits dels quals tracten aquestes proposicions no de
llei, l’àmbit sanitari privat, l’àmbit esportiu i l’àmbit
empresarial, com també l’àmbit de la justícia, són alguns dels
àmbits en què hauria de ser molt més important la presència del
català. 

Podríem arribar a trobar-nos amb una societat on el català
tengués una certa vitalitat, presència, que fos necessari per a la
vida dels ciutadans en aquests espais de l’educació,
l’administració i els mitjans de comunicació públics, però a
altres espais que representen molt el dinamisme de la societat,
com és l’àmbit econòmic, o l’àmbit de l’esport, hagués quedat
molt més enrera. Nosaltres pensam que una administració que
vol protegir una llengua que és la pròpia, que està en una
situació sociolingüística d’inferioritat, també s’hi ha d’implicar
i també ha de fer mesures d’impuls.

El Partit Popular considerarà amb tota probabilitat que
aquestes mesures d’intervenció i d’impuls són
d’intervencionisme. Nosaltres entenem que els poders públics
tenen una missió i tenen una responsabilitat de protecció d’una
llengua que, com deim, és la del país i que per circumstàncies
històriques, sociològiques, polítiques i de molt altre tipus que
ara no em puc aturar a analitzar, es troba no només en
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inferioritat de condicions en molts de casos, sinó en perill d’anar
reduint de cada vegada més el seu espai.

Aquesta proposició no de llei tracta concretament de la
qüestió de la presència del català a l’àmbit empresarial i que
nosaltres pensam que és de singular importància per allò que
deia fa un moment, que mentre que a l’àmbit administratiu el
català progressa, l’àmbit empresarial representa allò més
dinàmic, més viu que hi ha a una societat. Per tant, una societat
plenament normalitzada serà aquella en què també aquest món
viu en català i una societat en què les organitzacions
empresarials també viuen, s’expressen i es manegen en català,
serà una societat que contribuirà més a la normalització.

El Pla general de normalització lingüística, que el portaveu
del Partit Popular coneix, segons ha manifestat, presenta
algunes mesures de promoció del català a l’àmbit empresarial.
Parla que les organitzacions empresarials tenguin serveis de
normalització lingüística, parla que el Govern tracti amb les
organitzacions empresarials sobre les persones que han
d’atendre el públic en aquestes organitzacions empresarials ho
puguin fer en català; parla també de la presència del català a la
formació per l’ocupació que es fa a l’àmbit de les empreses, els
propis cursos, el material que s’edita, la publicitat que es faci
dels cursos, les comunicacions. I parla també de la presència del
català a les publicacions periòdiques de les organitzacions
empresarials, és a dir, si la CAEB, o la PIME fa una revista, fa
un butlletí, que hi hagi presència del català. D’aquest aspecte
concret, de la presència del català a les publicacions periòdiques
de les organitzacions empresarials tracta aquesta proposició no
de llei. Per tant, s’emmarca dins un espai de més coses que es
poden fer a l’àmbit empresarial, però en singularitza una com a
voluntat de destacar coses que haurien de ser urgents i que
mereixerien el suport unànime de la cambra, encara que el Partit
Popular no hagués donat suport al Pla general en el seu conjunt.

Per tant, el Partit Popular, encara que no hagi donat suport
al Pla general de normalització, si no dóna suport a aquesta
proposició no de llei no dóna suport a una cosa tan simple com
que el Govern pugui acordar amb les organitzacions
empresarials que les seves publicacions periòdiques, els seus
butlletins, també surtin en català o també hi hagi presència del
català. Una mesura creim que fàcil, no costosa i elemental. Si a
això li diuen que no amb el pretext de si s’han presentat tres en
lloc d’una, o si això és donar suport a un Pla de normalització
lingüística que tanmateix no estam d’acord en el mateix Govern
o altres arguments que ens han donat, no entenem molt bé, ...
per començar no entenem molt bé amb quina voluntat ha volgut
tres debats per separat si no volen entrar en el fons de la qüestió.

En qualsevol cas, la proposta és aquesta i la sotmetrem a la
consideració dels grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Mixt... no vol intervenir. Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Anuncio el vot favorable del nostre grup, però no intervindré
perquè ja seria repetir els mateixos arguments que hem dit a la
passada intervenció i moltes vegades des del començament
d’aquesta legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Popular
intervé el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Ens ha sorprès molt que el BLOC
presenti aquesta iniciativa parlamentària, una iniciativa
parlamentària bessona d’altres dues que també es veuran en
aquesta comissió, tan bessones que les exposicions de motius
són idèntiques i fins i tot les propostes d’acord són iguals,
canviant els agents socials que han de ser objecte d’aquesta
proposta. És una manera, al nostre entendre, un poc burda
d’ocupar espai parlamentari, quan tots aquests acords haurien
pogut ser presentats en una única PNL o fins i tot en un únic
acord. És un exemple claríssim del concepte d’economia
parlamentària que tenen alguns partits representats en aquesta
cambra. Açò és el que ens fa pensar que fins i tot el fons de la
PNL passa realment a un segon terme. No els interessa realment
promoure la llengua catalana entre tots aquests colAlectius.

Per altra banda, es posa en evidència la inacció -repetesc-
inacció de la Conselleria d’Educació, del seu conseller i de la
seva directora general de Política Lingüística, tal com es va
veure de manera meridianament clara en el ple del Consell
social de la Llengua Catalana que es va celebrar la setmana
passada. Tots els acords que es presenten avui són mesures
contemplades en el pla aprovat per aquell consell social, el ple
de normalització lingüística, un pla que aparentment no s’ha
volgut ni rebre per part del president del Govern. El passat
dijous ja vaig dir que era un pla aprovat de cara a la galeria i
sense cap ànim de desenvolupar-lo. No han fet res de tot el que
varen dir que farien i tanta sort, ja que nosaltres vàrem dir que
era un pla que no es podia complir, irreal, intervencionista, un
pla que no va tenir el nostre suport ni ara tampoc, per molt que
vostès el pretenguin fragmentar i presentar a través de 934
iniciatives. 

Aquesta PNL posa en evidència la divisió de l’equip de
govern, el doble llenguatge que s’empra i la nulAla voluntat
política de dur a terme allò que s’aprova. Li passaré al Sr.
Alorda l’acta del Consell Social perquè vegi les crítiques de
molts de colAlectius a la inacció del seu propi govern. 

(Remor de veus)
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Si em deixa rallar, ...

Votarem en contra d’aquestes iniciatives per innecessàries,
extemporànies, inconcretes, oportunistes, intervencionistes i
molts altres epítets que no voldria repetir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. El primer que voldria dir és que m’ha
cridat l’atenció és que digui que no vol repetir els epítets
després de repetir-los, però bé. En qualsevol cas, estic segur que
al Sr. Gornés el servei de transcripcions li agrairà poder omplir
el Diari de Sessions fent un retallar i aferrar de les seves
intervencions. Però també el servei de transcripcions hauria de
recordar que si nosaltres n’hem de fer tres, és perquè no ha
acceptat ajuntar el debat en un sol debat.

 Jo he fet la primera intervenció dient que ens hauria agradat
un debat sobre el contingut d’aquesta proposició no de llei, això
no ha estat possible, la qual cosa posa de manifest que d’allò
que ens acusa a nosaltres de no tenir interès en la normalització
lingüística, en l’impuls de la llengua, és el Partit Popular el que
no el té. Uns dels famosos epítets que ha repetit, encara que no
els volia repetir, sobre les proposicions no de llei, és que són a
més “innecessàries”; jo crec que tota la meva argumentació ha
estat per intentar justificar que a l’àmbit empresarial és
especialment necessari que hi hagi accions de promoció de la
presència del català. 

Però bé, un altre que ha dit és que són “inconcretes”. En
aquest cas és particularment poc pertinent aquest adjectiu
perquè diu concretament que es faci un conveni entre Govern i
organitzacions empresarials perquè les publicacions periòdiques
puguin ser en català. No parla de les altres accions recollides en
el Pla de normalització lingüística que es poden fer a l’àmbit
empresarial sobre la presència del català en els cursos de
formació de l’ocupació, o la presència del català a les
comunicacions amb els sindicats o presència del català a les
persones que atenen al públic, sinó a les publicacions
periòdiques. 

Per tant, el Partit Popular, com deia a la primera intervenció,
votant que no a aquests arguments que crec que haurem
d’escoltar per tercera vegada a la tercera proposició no de llei,
el posa de manifest és que no pot ni donar suport a una cosa tan
simple com que les revistes de la CAEB o les revistes de la
PIME puguin tenir presència del català, la qual cosa seria de
necessitat òbvia i elemental per a la vitalitat i per a la bona salut
lingüística del país.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
743/10.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 743/10.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 744/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
català a l'àmbit esportiu.

Finalment, per defensar la Proposició no de llei RGE núm.
744/10, sobre el català a l’àmbit esportiu, intervé pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Alorda per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tornaria intervenir el Sr. Llauger si
n’hi hagués quatre, però havent-n’hi un nombre limitat... 

Volem agrair a la Mesa que hagi incorporat dins aquesta
comissió tres proposicions del nostre grup perquè devien estar
madures, però la veritat és que si haguessin tengut... no sé,
l’habilitat burocràtica de posar-les en distints debats, per ventura
haguéssim pogut entrar al debat perquè és el que a nosaltres ens
interessava més enllà -confessadament i sense cap mena
d’escrúpol- de defensar el Pla general de normalització
lingüística i de donar un suport polític, fort, a les seves mesures,
no des del retret que no es duguin a terme accions, sinó des de,
ja dic, el suport, l’empenta perquè s’ha qüestionat en algun
moment que pogués tenir o no un suport, el tenia del Consell
Social de la Llengua Catalana amb un amplíssim -amplíssim-
suport fregant la unanimitat.

Després..., fins i tot, com es parlava a les darreres actes, era
sobretot sobre la seva implantació, una certa inquietud o
demanda que s’implementés més aviat, en comptes, no a les
critiques que havia rebut per part del Partit Popular que anava
més enllà i que la societat d’alguna manera estava revoltada en
contra de la seva aplicació... Ara veig que el Partit Popular
mateix reinvidica la reivindicació del Consell Social de la
Llengua Catalana que demana que s’implementi. Per tant, això,
ho agraïm. 
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De totes maneres el tema d’aquesta tercera proposició no de
llei, que és la del català a l’àmbit esportiu, és un lloc on
normalment la gent no hi va a operar-se, és un altre espai de
convivència, al qual la veritat és que tots els que hi assistim de
tant en tant, tant si és en l’esport base com si és en l’esport
espectacle, hem de convenir que a redols, perquè la veritat és
que això de l’esport és un món molt ampli i va a redols, però hi
ha espais on realment la llengua catalana està molt al marge.

Creim que després de trenta anys d’autogovern, tants d’anys
després d’una llei de normalització lingüística, encara hi ha un
camí molt llarg a recórrer perquè la llengua catalana sigui
normal a l’àmbit esportiu. Certament -com deia a la meva
darrera intervenció- si a qualsevol altre indret de la Unió
Europea en un estadi hi hagués dins l’esport base una ignorància
d’ús tan àmplia, com s’està utilitzant en la llengua catalana o en
la llengua oficial del país, de la llengua pròpia i oficial del
mateix país o estat on es produís hi hauria una dinàmica boja
d’arreglar les coses, d’introduir-ho, de procurar amb tots els
elements de convenis, d’acords com els que aquí es plantegen,
de normativa de directa aplicació per canviar aquest estat de
coses.

Nosaltres ens hem de trobar en aquesta situació peculiar, de
caràcter històric que vivim a les Illes Balears on el partit
majoritari de l’oposició, ara és a l’oposició, altres vegades és al
Govern, el partit més votat del país considera que això és el més
normal del món, fins i tot ho troba positiu i correcte i lògic i
votarà en contra per allò que veig, no ja del pla general, sinó -
per allò que ara veim- de qualsevol mesura que es plantegi per
separat fent el mateix discurs, sense entrar al contingut, en un
sentit de la brillantor oratòria, que jo personalment no puc
compartir, però que això evidentment també com en tot va a
redols.

Nosaltres entenem que allò interessant, allò positiu és que el
país faci un esforç per avançar en l’ús de la llengua catalana
dins l’àmbit esportiu. Aposta aquesta proposició no de llei insta
el Govern a arribar a acords oportuns. Precisament des de la
Direcció General de Política Lingüística, des de l’òrgan
especialitzat del Govern s’hi han de fer iniciatives, però totes les
que avui hem plantejat, com totes les que planteja el pla general,
són de caràcter... el ventall que tenen és transversal i és
cadascuna de les àrees sectorials també la que s’ha d’interessar,
la que ha de fer l’esforç. Som conscients que perquè entri, per
seduir, per convèncer s’ha de fer un treball que és lent, que no
es resol amb dues empentes ni manu militari i per tant, creim
que aquest esquema ha de dur, ja dic, una seqüència i un temps.

Una de les coses que hi pot contribuir és que el Parlament de
les Illes Balears, tant de bo que fos per unanimitat com crec que
arreu del món es produirien aquesta mena d’acords per
unanimitat, però no és el cas -ja ho sé- de les Illes Balears, en
som conscient, però aquest suport dels representants
democràtics del país dient que troben oportú que això hi sigui
és evident que als clubs esportius, és evident que als actors
socials els afecta, no?, els interpelAla. 

Crec que aquesta actuació seria molt oportuna. No tendrà la
mateixa força evidentment des del moment en què la meitat de
la Cambra consideri que millor que això no es faci, però així i
tot hi haurà un pronunciament majoritari, pel que s’ha apuntat
i vull agrair els suports que ja he sentit en intervencions prèvies
respecte d’aquesta proposició no de llei, perquè sembla que
podrà ser aprovada malgrat haver de sentir una altra vegada que
no es fa per favor del català, no se fa..., no sé si ens delectarà el
Sr. Gornés amb una tercera lectura del mateix, perquè la veritat
és que els arguments en contra de la llengua catalana que empra
el PP són bastant reiteratius, però almanco, com a mínim, la
fórmula d’avui serà nova.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol intervenir el Grup Mixt? Grup
Socialista?

Per tant té la paraula el Sr. Gornés pel Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens ha sorprès molt que el
BLOC presenti aquesta iniciativa parlamentària, una iniciativa
parlamentària bessona de les altres dues que també hem vist fa
un moment en aquesta comissió; tan bessones, que les
exposicions de motius són idèntiques i fins i tot les propostes
d’acord són iguals canviant els agents socials que han de ser
objecte d’aquesta proposta, un exemple de brillantor
parlamentària digna de veure i d’escoltar.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Sí, és una manera un poc burda d’ocupar espai parlamentari
quan tots aquests acords haurien pogut ser presentats en una
única PNL fins i tot en un únic acord, un exemple claríssim del
concepte d’economia que tenen alguns partits representats en
aquesta cambra, un exemple claríssim de filibusterisme
parlamentari. Això ens fa pensar que fins i tot el fons de la PNL
passa a un segon terme. No els interessa realment promoure la
llengua catalana entre tots aquests colAlectius. 

Per altra banda es posa en evidència la inacció de la
Conselleria d’Educació, del seu conseller i de la mateixa
directora general en Política Lingüística, tal i com es va poder
veure de manera meridianament clara en el Ple del Consell
Social de la Llengua Catalana que es va celebrar la setmana
passada. 

Tots els acords que es presenten avui són mesures
contemplades en el pla aprovat per aquest consell social, un pla
que aparentment no s’ha volgut ni rebre per part del president
del Govern. El passat dijous ja vaig dir que era un pla aprovat
de cara a la galeria i sense que es tengui cap ànim de
desenvolupar-lo. No han fet res de tot el que deien que anaven
a fer i tanta sort ja que ja vàrem dir que era un pla incomplible,
irreal, intervencionista, un pla al qual no donaren suport llavors
i ara tampoc.
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Aquesta PNL posa en evidència la divisió de l’equip de
govern, el doble llenguatge que s’empra i la nulAla voluntat
política de dur a terme allò que s’aprova.

Votarem en contra de totes aquestes iniciatives malgrat que
suposa una estirada d’orelles al president Antich. Vull dir que
votarem en contra per extemporànies, per inconcretes,
oportunistes i molts altres epítets que hi podríem afegir.

Vull que quedi constància, com a darrera intervenció, de la
nostra contundent protesta per la manera de fer parlamentarisme
per part el BLOC a aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Gornés, l’escarni, tan
ridícul quan parla de la llengua catalana, si pretenia ser graciós,
resulta patètic. És a dir, tractar de filibusterisme per presentar
tres mocions, una per demanar que la llengua catalana tengui
suport dins l’àmbit sanitari privat, una altra perquè tengui suport
i tengui arrelament dins la vida empresarial del país i en tengui
també dins l’ús esportiu es poden tractar cadascuna d’elles
evidentment totes juntes com es poden tractar per separat, però
que tenen identitat per a elles mateixes, les podria trobar a
qualsevol parlament del món si tenguessin la situació que viu el
nostre país.

He tractat a aquest parlament mil coses mil vegades, a més,
de qualsevol tema que em pugui tractar, des de Son Espases a
qualsevol accident, la mateixa tractada amb una coma i amb un
accent, mai no he tractat de dejectar d’aquesta manera les
iniciatives parlamentàries dels altres. Vostè es desacredita com
a demòcrata quan ho fa respecte del BLOC, com a un acudit, jo
li ho pas, com a unes ganes d’incidir-hi perquè té por o no té la
covardia de dir el que pensa de la llengua del país, s’hagi de
suportar darrera aquest absurd, escolti, tot el que siguin insults
es tornen.

Perquè del que es tracta ...

(S’escolta de fons la veu inintelAligible del Sr. Gornés i
Hachero)

... bé, he dit, ... bé, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, s’hauria de cenyir al tema.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo dic el que trob, i gràcies, Sr. President. Ja que vostè ha
tengut també la deferència de mantenir i permetre que es facin
tres lectures sobre un mateix tema, davant un escarni en aquest
Parlament, que per tractar de tres temes distints hi siguin, jo ho
comprenc, jo hagués fet el mateix si hagués estat en el seu lloc
institucional, però la veritat és que dins una cambra, on
mínimament hem de fer el gest formal de parlar per intentar
arribar a acords, això ja és un escarni fins i tot a les formes.

Ja deia Rousseau, em pareix que era en el seu Emili, que no
val la pena parlar perquè tanmateix el teu interlocutor l’únic que
cerca és la brega, val més llegir. Jo crec que no, que hem de fer
un esforç encara per al diàleg, per als concerts, per intentar
debatre per què sí i per què no de determinades iniciatives. No
ha estat així, crec que és una llàstima del poc nivell que hagi
pogut tenir un debat important respecte del futur de la llengua
oficial catalana en el país, fora de l’òrbita oficial, de moment de
l’òrbita oficial, és un debat importantíssim amb la població de
més d’1 milió d’habitants que tenim en aquest moment a les
Illes Balears, però ja hem vist que el principal, el partit més
votat del país, al qual sempre he reconegut aquest títol, com i
quin respecte li mereix aquest debat i quin interès li suposa, crec
que és trist per això.

Però vull agrair el suport de la resta de grups i que, com a
mínim, aquesta cambra mantengui avui una proposta positiva
d’aposta a favor del país, a favor de la seva llengua i d’intentar
que tots els actors que hi actuïn hi tenguin sensibilitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passaríem a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 744/10.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 744/10.

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