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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d'avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bones tardes President, Francesc Dalmau substitueix Rosa
Maria Alberdi.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, Cristóbal Huguet substitueix el Sr. Joan
Flaquer.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que no hi ha més substitucions. 

Per tant, si els pareix bé, volem informar abans de res que a
causa d’un error administratiu no es varen lliurar amb temps les
esmenes RGE núm. 6000, 6001 i 6002 del Grup Parlamentari
Popular a la primera proposició no de llei que es defensarà avui
horabaixa. Per tant, si els sembla bé, proposaria la suspensió de
la comissió per deu minuts per tenir en compte aquestes tres
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

...les tres esmenes que s'han lliurat. Essent així, podem
continuar amb la comissió.

1) Proposició no de llei RGE núm. 919/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
unitat i denominació de la llengua.

I passam al primer punt de l'ordre del dia d'avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 919/10
presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a la unitat i a la denominació de la llengua.

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé per part
del Grup Parlamentari BLOC el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Presentam una proposició no de llei sobre la qüestió de la unitat
de la llengua i sobre el nom de la llengua també, que és una
qüestió sobre la qual l'ideal seria no haver de requerir d'aquesta
comissió que es pronunciàs. Entenem que és una qüestió que
fins ara hi havia hagut un consens, un consens que ha
possibilitat l'aprovació de lleis importants d'aquesta comunitat
autònoma, però recentment hem conegut declaracions polítiques
o situacions que ens fan sentir amb la necessitat de, com dic,
demanar a aquest parlament que hi hagi una reiteració d'aquest
fet, de la unitat de la llengua i del nom de la llengua.

És una proposició no de llei que consta de tres punts. El
primer punt és un punt d'afirmació de quina és la llengua pròpia.
Com deia fa un moment, jo crec que és una obvietat que no faria
faltar recordar, és la nostra llengua històrica, és la llengua que
fa més de 700 anys que és la pròpia del país, i a més entenem
que com a llengua pròpia, entenem que és la llengua que ens ha
de cohesionar socialment, la llengua d'un país que vol ser
modern, la llengua amb la qual totes les persones que volen
formar part d'aquest país haurien de sentir com a seva perquè
vertebràs la nostra convivència.

El segon punt és una reafirmació de la unitat d'aquesta
llengua. Al respecte voldria fer una reflexió. Durant aquests
anys hem vist que per part de les institucions espanyoles, per
part del Govern central i molt singularment per part de la Reial
Acadèmia Espanyola de la Llengua s'ha fet una política molt
activa de defensa de la unitat de la llengua castellana. S'ha fet
una política de defensa de l'idioma, fins i tot s'ha fet una política
panhispanista, panhispanista en el millor sentit de la paraula. El
panhispanisme és allò que fa referència al conjunt dels parlants
en llengua castellana. Fins al punt de què no fa gaires dies en els
mitjans de comunicació el president de la Reial Acadèmia
Espanyola de la Llengua, deia  que el seu mandat es
caracteritzava sobretot pel panhispanisme i que s'ha publicat un
diccionari panhispànic de dubtes. Aquest panhispanisme ha
tengut el suport i l'entusiasme per part de les institucions, i en
aquest sentit ens agradaria que se comparàs amb la situació que
s'ha viscut en aquest país. La mateixa paraula “panhispanisme”
que en el cas del castellà té la connotació d'una cosa positiva
perquè fa referència al conjunt dels parlants de la llengua
castellana, si fos transposat en el cas del català i parlàssim de
pancatalanisme, estic segur que a molt des vostès  la connotació
ja els sonaria diferent i ja els sonaria que té a veure amb
projectes polítics, gairebé amb imperialisme.

A nosaltres ens agradaria que per part de les nostres
institucions, i les nostres vol dir les de Catalunya, però també
les del País Valencià, les de les Illes Balears, una mateixa
aposta decidida per la unitat de la llengua. Allò totalment
contrari seria aquella via valenciana a la qual fins i tot
institucionalment s'opta per negar el nom de la llengua, fins
arribar de vegades a extrems ridículs, en el cas que hi va haver
una modificació molt puntual de la Constitució que es va haver
de publicar en el Boletín Oficial del Estado en català i en
valencià amb una discrepància, crec, d'una lletra de les versions.
Nosaltres no voldríem per a res haver d'arribar a aquest extrem.

La qüestió de la unitat de la llengua està estretament lligada
a la de les varietats, òbviament, que és un tema que surt molt
freqüentment. De fet, la lletra de l'acord que proposam diu que
el Parlament referma que la vitalitat i la unitat de la llengua és
la condició necessària per a l'adequada preservació de totes les
seves varietats i registres. I amb això m'agradaria recordar que
quan es diu totes, vol dir no només les geogràfiques, les
dialectals, en el sentit de varietat geogràfica, perquè moltes
vegades quan parlam de les varietats de la llengua pensam tot
d'una de les geogràfiques, mallorquí, menorquí, eivissenc,
formenterer, etc., però una llengua té varietats geogràfiques, així
com en té de socials, de generacionals, històriques, com també
té diferents registres segons l'ocasió, segons el tipus d'acte
comunicatiu de què es tracti. Jo crec que totes aquestes variants
constitueixen, per dir-ho així, el tresor de la llengua. I un
d'aquests registres, en un moment en què hi ha aquest debat
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sobre modalitats sí o modalitats no, un d'aquests registres -no ho
hem d’oblidar- és allò que s'ha anomenat moltes vegades la
llengua comuna, llengua literària, recentment s'utilitza la
denominació de llengua estàndard. Totes les llengües de cultura
tenen un estàndard, el té l'anglès, el té l'italià, l'italià està descrit
sociolingüísticament a la història com en el moment de la
unificació italiana es va fer un esforç per crear una llengua
comuna. Totes les llengües per tenir una cultura i totes les
llengües que volen ser llengües de civilització i de producció
cultura han de tenir una llengua comuna.

Per tant, nosaltres no entenem que es pugui fer una defensa
unilateral sempre dels modismes dialectals, en el sentit de
dialectal geogràfic, sense tenir en compte que hi ha moltes altres
varietats i molts altres registres que també són necessaris per a
una llengua. I amb això es juga amb una sèrie de falAlàcies, es
juga amb la falAlàcia segons la qual defensar la unitat de la
llengua i posar l'accent en la unitat de la llengua va contra les
varietats dialectals o que defensar la variant comuna,
l'estàndard, va contra aquestes variants dialectals o contra la
vitalitat de la llengua. 

Jo crec, senyores i senyors diputats, que justament és el
contrari. Nosaltres entenem que la salut de la llengua no es pot
fraccionar i que una llengua amb bona salut necessita un
estàndard que pugui ser reconegut per tots els seus parlants. I
aquesta bona salut que li garanteix l'estàndard és la millor
garantia per a la pervivència de les varietats dialectals. Per dir-
ho d'una altra manera que tothom entengui, ho farem amb
l'exemple típic que es posa sempre del ca i el gos, perquè si
entram amb el got i el tassó ja és més complicat i de vegades
n'hi ha que patinen en aquest tema, però ho faré amb un
exemple clar que tots els parlants balears entenen el mateix, el
ca i el gos. Els que durant molt d'anys han posat en perill que els
nostres infants continuïn parlant d'un “ca” no són els que volen
ensenyar que també es pot dir un “gos”, sinó que són els que
volen que a l'escola i als mitjans de comunicació no sigui ni un
“ca” ni un “gos”, sinó que sigui un “perro”, per dir-ho així. Si
em permeten que ho digui en termes ecològics, la població de
cans no està amenaçada per la població de gossos, sinó per la
població de perros. Aquesta és la nostra idea.

Per tant, la idea de fons és que la salut de la llengua inclou
també aquest registre formal, aquest registre estàndard, i és la
que permet la vitalitat de totes les modalitats. Per tant, només
podem garantir la vitalitat i la bona salut de tots els modismes
i de totes les formes dialectals, socials i de registre lingüístic si
afirmam la unitat de la llengua.

El punt tercer afirma finalment que la defensa del català, la
defensa de la seva unitat i vitalitat ha de ser l’eix de la política
lingüística que es faci. I en això partim d’un altre consens que
és el que va possibilitar la Llei de normalització lingüística, la
llengua que necessita protecció, la llengua que requereix
protecció és la llengua catalana. La llengua catalana és allò que
la sociolingüística descriu com una llengua minoritzada, una
llengua en inferioritat de condicions, una llengua que fins i tot
la podem descriure legalment com una llengua en una situació
d’asimetria o de desequilibri legal, perquè tots els parlants de
català que viuen a l’Estat espanyol tenen... -ara a Catalunya ha
canviat fa poc, però els que viuen a les Illes Balears es troben
amb un ordenament legal que estableix el deure del
coneixement del castellà, però no estableix el deure del

coneixement del català. En canvi el coneixement del català
queda limitat a la condició de dret. 

Aquesta és una asimetria fonamental que ja ens parla de
quina és la situació d’asimetria en què viuen les dues llengües.
Tothom sap i tothom entén que a les Illes Balears és fàcil viure
només en castellà, ningú no té massa problemes a la pràctica per
viure només en castellà; en canvi és molt difícil viure només en
català. Per això és la llengua catalana la que necessita una
actitud de protecció i de promoció per part dels poders públics.

Aquest és el sentit, en definitiva, d’aquesta proposició no de
llei que sotmetem a la comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. A la proposició no de llei s’hi han
presentat les esmenes RGE núm. 6000, 6001 i 6002 per part del
Grup Parlamentari Popular. Per tal de defensar-les té la paraula
el Sr. Simó Gornés per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
nostre grup ha presentat una sèrie d’esmenes, el sentit de les
quals era intentar complementar, enriquir, per què no?, la
proposta que havia presentat el BLOC. Malauradament ja se’ns
ha anunciat que cap d’aquests esmenes no serà acceptada per
part del grup proposant, tot i que he de dir que la major part,
almenys dues, recullen íntegrament els textos que fan referència
a qüestions de llengua recollits a l’Estatut d’Autonomia, la qual
cosa, per tant, és un contrasentit per part del grup proposant. No
ha estat possible per tant, el pacte, tot i que -torn a incidir-
segurament hauríem pogut arribar a un acord, almenys en els
dos primers. 

Perquè quedi clara quina és la postura del Partit Popular al
respecte, he de dir que la primera esmena fa referència
exclusivament a afegir al final del primer punt “tal i com
estableix l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears”. A açò diuen no.

En el punt 2 es tracta d’afegir al final de punt “i es referma
la necessitat de promoure i donar a conèixer, d’acord amb
l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia, les modalitats insulars del
català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i que siguin
objecte d’estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de la
llengua”. Calcat de l’Estatut d’Autonomia.
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I en el punt 3 proposàvem una modificació, aquí sí, en el
sentit de què s’instés a totes les institucions de les Illes Balears
a garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes oficials, el
català propi de les Illes Balears i el castellà, tal i com s’estableix
a l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia, i a prendre les mesures
necessàries per assegurar-ne el coneixement, creant les
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues
llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears. 

Aquestes són les esmenes que el BLOC impedirà que
s’afegeixin al document. I dic açò perquè, és cert, especialment
en el darrer punt, hi ha una divergència de parer. El BLOC
pensa que només a través de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears es poden dur a terme les polítiques de cohesió
social, i nosaltres entenem que no, que es poden fer
perfectament des de qualsevol de les dues llengües oficials
vigents a les nostres illes.

Diu molt també el fet que es rebutgin aquestes esmenes
perquè ha passat una cosa amb la qual no comptàvem. Nosaltres
pensàvem que aquestes esmenes estaven en mans de tots els
grups parlamentaris amb l’antelació corresponent, perquè es
varen registrar en temps i forma dimarts passat, i en començar
la comissió hem vist, com que les converses s’havien mantingut
dimarts amb el BLOC, aquestes esmenes no havien arribat als
altres partits polítics, i altres partits polítics fan costat al BLOC
sense haver-se llegit realment aquestes esmenes que -com dic-
segueixen al peu de la lletra el que diu l’Estatut d’Autonomia.
Per tant, el PSOE, Esquerra Republicana i els altres grups fan
aquest seguidisme a pies juntillas del que diu el BLOC. 

Nosaltres, senyors diputats, pensam que mitjançant aquesta
proposta d’acord, vostès no cerquen realment posar un punt
d’atenció sobre les qüestions de llengua a la nostra comunitat
autònoma. Vostès volen rompre el consens aconseguit arran de
l’Estatut d’Autonomia. Açò és el que volen vostès. Qui ha posat
en perill el català a les nostres illes és la visió integrista,
exclusivista, coercitiva que alguns pretenen imposar a la nostra
terra mitjançant plans absurds i totalment allunyats de la realitat
lingüística vigent a les nostres illes.

Nosaltres, perquè quedi clar també en el Diari de Sessions,
apostam perquè no es discrimini en cap sentit a cap ciutadà,
entitat física o jurídica que faci ús d’alguna de les dues llengües
oficials, tant sigui el català propi de les Illes Balears o el
castellà, tal i com -insistesc- recull l’Estatut d’Autonomia i la
Constitució espanyola. I pensam que des de la pluralitat, des del
respecte cap a les dues llengües oficials, la nostra terra serà el
lloc de convivència que tots volem i rebutjam que s’emprin les
llengües com a instruments de confrontació o de desencontre. 

Consideram també que des de la llibertat, en el marc -torn a
insistir, a pesar que a alguns se’ls posi la carn de poll-, en el
marc que estableix la Constitució Espanyola o l’Estatut
d’Autonomia, els ciutadans de les illes poden fer un ús lliure de
qualsevol d’aquestes dues llengües oficials. I per què no?, deim
que aquesta realitat social que tenim a les nostres illes és una
realitat social bilingüe, és un fet natural, està implantat
socialment i açò no vol dir que no es pugui desenvolupar una
convivència harmònica entre aquestes dues llengües oficials.

Per tant, el que volem que quedi ben clar és que el nostre
grup insta a la llibertat d’expressió i a la pacífica convivència
lingüística a la nostra terra. Ho hem dit en altres ocasions, el fet
que alguns pretenguin imposar un determinat nivell de domini
d’una llengua per treballar o per viure a les nostres illes, no
implica per tant, que qui no conegui aquesta llengua ni la utilitzi
hagi de ser decantat o assenyalat amb el dit. El Partit Popular
pensa que la llengua ha de ser un canal de lliure comunicació
entre les persones i sempre hem instat a tots els poders públics,
socials, econòmics, educatius i culturals a impulsar-la, a donar-
la a conèixer i a fer de les dues llengües oficials de la nostra
comunitat autònoma un instrument d’igualtat plena.

Sempre hem dit que l’impuls d’aquelles mesures que
suposin el foment de l’ús de la llengua pròpia de les Illes
Balears, sense imposicions i rebutjant la implantació dels
requisits quant al seu coneixement, tal i com -torn a insistir-,
s’ha pretès i es pretén encara amb l’aprovació de determinades
mesures, especialment del Pla de normalització lingüística per
part del Consell Social de la Llengua Catalana, document
assumit, en teoria, per part de la Conselleria d’Educació, en res
no beneficia el normal ús de la nostra llengua. Per tant, hem
insistit sempre que es revoqui aquest Pla de normalització
lingüística perquè entenem que va precisament en contra
d’aquesta lliure convivència de les llengües que el nostre partit
sempre ha defensat.

Per tant, nosaltres entenem que la proposta del BLOC aporta
poc en aquest sentit i no aporta res quant a trobar un marc de
consens per a tothom. Un marc de consens -torn a insistir- que
és el que marca l’Estatut d’Autonomia i que nosaltres, amb el
sentit de les esmenes, és el que hem intentat reflectir damunt
paper, per tal que ningú no s’equivoqui respecte de la postura de
la nostra formació política.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de fixació de posició per part
del Grup Parlamentari Mixt intervé la Sra. Marí, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Constitueix des del meu punt de vista una anomalia més que
evident que hàgim d’estar discutint una proposició no de llei,
amb suport d’allò que estableix la legislació vigent a les Illes
Balears, però tenint en compte la situació anòmala que es dóna
al nostre país, entenc que aquesta proposició no de llei
presentada pel BLOC de Mallorca i PSM-Verds és totalment
oportuna.
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L’anomalia no és evidentment la proposició no de llei, sinó
el fet que tengui sentit presentar-la. Certament ni la ciència ni
la legislació vigent deixen lloc a dubtes, la romanística és
unànime en la valoració de la unitat de la llengua catalana i
estableix clarament que existeix un continuum lingüístic entre
Fraga al nord, Guardamar al sud i entre Fraga a l’oest i l’Alguer
a l’est. Universalment així mateix aquest continuum lingüístic,
repetesc de manera universal, és conegut amb un nom i és el
nom de català o llengua catalana. 

La ciència hi està d’acord i en el nostre cas també hi està
d’acord l’engranatge institucional. Les persones que conduïren
la transició a la democràcia i a l’autonomia a les nostres illes
varen tenir ben clar que la llengua pròpia de les Illes Balears és
la llengua catalana, i així s’estableix clarament tant a l’Estatut
d’Autonomia a les Illes Balears, tant en el primer que
tenguérem, com a l’Estatut actualment vigent.

Com s’explica idò que ara haguem d’estar discutint una
qüestió com aquesta? La cosa és bastant senzilla perquè hi ha
sectors relativament rellevants del principal partit de l’oposició
que en aquesta cambra, deixant-se arrossegar per grups
extraparlamentaris radicals de tant en tant deixa caure una
ombra de dubtes sobre aquesta qüestió, sobre la unitat de la
llengua. 

Votar favorablement el punt 1 de la PNL és senzillament
votar a favor del que diu la legislació vigent, si algú no està
d’acord amb allò que diu el nostre estatut d’autonomia seria bo
que ho manifestàs directament. Estic convençuda que un dels
elements que ha fet possible la pau social en qüestió de llengua
ha estat l’ampli consens sobre la identitat de la llengua que ha
presidit tota l’etapa de la transició, tota l’etapa autonòmica. 

Quant al segon punt, podria ser més opinable perquè hi ha
persones que consideren que refermar la unitat de la llengua va
en contra del manteniment de les variants dialectals, però
l’experiència, l’anàlisi d’allò que ocórrer en els processos
sociolingüístics ens demostra exactament el contrari, allà on la
unitat de la llengua és qüestionada també és on les varietats
pateixen més. Vegem si no la situació social de la llengua i de
les varietats locals, per exemple -i és un model local que
hauríem de tenir molt present tots i tothom-, el País Valencià.

El País Valencià és on el castellà no deixa de guanyar
terreny a un valencià que retrocedeix dia rere dia. Allà on la
unitat de la llengua és ben clara, en canvi les varietats també
gaudeixen d’una millor vitalitat. Per tant, no cal votar a favor de
l’esmena que presenta el Partit Popular, el cas del valencià parla
per ell mateix, parla per si sol. 

Sr. Gornés, no és perseguidisme, no feim cap acte de fe, és
senzillament allò que ens demostren tots els processos de
normalització lingüística d’una manera universal. 

Pel que fa al tercer punt, també entenem que és d’allò més
obvi. La unitat de la llengua constitueix el punt de partida per a
qualsevol política lingüística de qualsevol llengua. Algú es pot
imaginar una política lingüística en relació amb el castellà que
es basi en la dialectalització, en la promoció de les variants -
andalús, extremeny, etc.- als llibres de text i als mitjans de
comunicació? Seria absurd i ningú per tant no ho planteja, com
ningú no es planteja la identitat del que es parla a Còrdova -per

dir un lloc- per molt que el que s’hi parla sigui molt més
allunyat del castellà estàndard que no ho és l’eivissenc del
català comú.

Crec sincerament que hauríem de tancar d’una vegada
aquesta discussió absurda i senzillament fer cas pel que fa a la
identitat de la nostra llengua de respectar allò que diu la llei, és
a dir l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització
lingüística, dues lleis aprovades amb un amplíssim consens i
assumides per totes les forces polítiques en representació
parlamentària de les Illes Balears, d’altra banda, com tampoc no
podria ser d’una altra manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la Sra. Rita per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyors diputats,
senyores diputades, l’actual model lingüístic al nostre país és el
que data del moment d’aprovació de la Constitució Espanyola,
ara fa per tant trenta-dos anys. 

Per què em remunto tan enfora, es demanaran vostès quan
simplement podria haver acudit a la nostra legislació, la de les
Illes Balears, per reafirmar allò que diu la proposició no de llei,
és a dir que la nostra llengua és una i que és la catalana. El fet
d’alAludir a la Constitució Espanyola és perquè fa únicament tres
dies que commemoraven aquest trenta-dos aniversari, però
també perquè l’Estatut i altra legislació nostra ja se citarà... no
se cita aquí per altres grups, però també per introduir un nou
punt de vista al debat que apareix en un interessant estudi
publicat a les nostres illes no fa massa mesos sobre la reforma
de la Constitució. 

Em refereixo concretament al número 8 de la colAlecció
l’Esperit de les lleis publicat per l’Institut d’Estudis Autonòmics
que precisament té un capítol titulat Llengua i Constitució escrit
per Eva Pons i Perera, professora titular de Dret Constitucional
de la Universitat de Barcelona.

Sosté aquesta autora que les referències a les llengües del
territori a la Carta Magna de 1978 tenen un important connexió
en l’esfera de poder autonòmic i que la regulació lingüística
vindrà condicionada pel model territorial compost... prefigura
en allò que té a veure amb les nacionalitats històriques que l’han
identificat sempre en Catalunya, Galícia i el País Basc, malgrat
que ja sabem que després hi ha altres comunitats que entren per
un altre article. És a dir que quan parla d’altres llengües a part
de l’espanyol es refereix sempre al català, al gallec i al basc o
eusquera. Per tant, que si no tenguessin en compte les raons
científiques que avalen aquesta unitat de la llengua catalana,
almanco hem de tenir en compte les raons jurídiques. 
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Aquesta proposició no de llei, record que es va gestar a
causa d’unes declaracions que aquestes a les quals ens té
acostumats algun partit de les nostres illes cada tres o quatre
mesos, sobretot els dirigents de la darrera època, que intenten
des del nostre punt de vista desestabilitzar els principis
estatutaris i constitucionals i crear problemes allà on no hi són,
però que són d’una gran demagògia i per tant, de fàcil
seguiment.

Qui no s’estima allò que li diuen que és propi o si no s’ho
estima li agradaria fer-ho? Estimar el lloc on vius, la família, la
teva història, la identitat, la llengua..., com dic és fàcil fer
demagògia en aquests temes perquè un voldria estar orgullós
d’ell mateix i de tota la pàtria, la llengua pròpia, els familiars,
el poble..., que, malgrat ser conceptes colAlectius, també formen
part de la individualitat.

En aquest parlament es diria que no podem passar més de
quatre o cinc mesos a debatre un tema relacionat amb la llengua,
el mateix passa en el carrer a iniciativa d’un grup o altre.
Sembla que la legislació, que en altres àmbits és la que regula
una matèria, quan parlam de llengua pròpia no tengui cap
vigència i això que parlam de lleis com l’Estatut d’Autonomia,
com dic, o d’altres..., que és una llei orgànica. Tampoc no basta
el consens que hagi tengut una llei com la de normalització
lingüística. És igual, els que varen aprovar aquesta llei en el seu
moment poden ara renunciar als principis que varen defensar.

Tampoc no importen els pronunciaments de la comunitat
científica. En altres matèries com medicina, física, etc.,
normalment el que sap menys escolta els estudiosos, en el cas
de la llengua, no. Com que tots parlam, rallam, enraonam,
xerram, sembla que tots podem també assentar càtedra, però tots
també estam subjectes a la llei de la gravetat i no per això tenim
diferents teories de les expressades per Einstein o almanco era
així d’Einstein fins ara, perquè ja sabem que abans no era així
tampoc. És que potser volem tornar al temps en què es discutia
que la terra era rodona o que la sang circulava per les venes?

A mi ja em fa vergonya haver de dir que és normal que uns
territoris utilitzin més uns vocables que altres, unes paraules que
altres i que això no vol dir que ens referim a llengües diferents,
sinó que això ha passat pels usos i costums de les comunitats i
perquè una llengua és una cosa viva, com són vius els que la
utilitzen.

Jo ja em nego a haver de defensar una cosa tan simple, que
la llengua catalana és una malgrat que els territoris on es parla,
a causa de la seva història, poden ser diversos políticament i
geogràficament, que hi ha ben igual que en totes les llengües
existents diverses modalitats segons el territori, segons la classe
socials també com passa a Anglaterra amb l’anglès i que
aquestes modalitats s’han de defensar perquè són una part de la
riquesa cultura d’un país. 

Atès tot això, només anunciam que votarem favorablement
els tres punts de què està composta aquesta proposició no de llei
perquè no només pensam que la llengua catalana és una, sinó
que també estam fermament convençuts que, tal com diu el punt
2, la vitalitat i unitat de la llengua és la condició necessària per
a l’adequada preservació de totes les seves varietats i registres.
Per tant, també estam d’acord que la unitat de la llengua no pot
ser més que el punt de partida de la política lingüística de les
institucions d’aquesta comunitat autònoma, tal com diu la
proposició no de llei.

Quant a les esmenes presentades pel Partit Popular, és cert
que n’hem tengut coneixement abans d’entrar aquí, però les
hem pogut llegir i continuam pensant que no ens sembla que ara
haguem de votar que són articles de l’Estatut que ja han estat
aprovats en aquest parlament. No podem estar contínuament
reafirmant allò que ja està aprovat. Si ja ho tenim aprovat, per
què ho hem de tornar aprovar una altra vegada?

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA

Per si un cas no ho han sentit, si ja està aprovat per aquest
parlament, per què ho hem de tornar aprovar? És com... donar
la impressió, si tornéssim aprovar els mateixos articles de
l’Estatut que ja tenim aprovats, és com si no ens creguéssim del
tot això que ja vàrem aprovar en el seu moment. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Llauger, té la paraula per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. El primer que voldria contestar és
l’afirmació que ha fet el representant del Partit Popular en el
sentit que hem encetat una polèmica o que tenim intenció
d’utilitzar aquest tema electoralment i això no hem pot provocar
més que perplexitat perquè aquesta proposició no de llei no
l’hauríem registrada mai si no fos en certa manera una resposta.
No una resposta en el mal sentit d’utilització política, sinó una
resposta en el sentit de voler que el Parlament es reafirmi en la
unitat del català i en el nom de la llengua pròpia de les Illes
Balears en un moment en què d’altres havien encetat aquesta
polèmica i no només va ser en aquell moment en què la vàrem
registrar, que ja fa molts de mesos, sinó que darrerament hem
vist com aquests dubtes sobre quina és la nostra llengua, sobre
la seva unitat i quin és el seu nom persisteixen i continuen. 

Per tant, res més enfora de nosaltres que encetar aquesta
polèmica i dur-la en el terreny electoral, més aviat aquesta
proposició no de llei pretenia tancar-la i deixar clarament
establerts els termes del que tots pensam d’aquesta llengua.
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Respecte de la qüestió de per què ens molesta fer una
referència a l’Estatut, aquesta és molt bona de contestar. Ens
demanen per què ens molesta fer una referència a l’Estatut, crec
que la contesta és tan fàcil com aquesta: si allò que deim no
entra en contradicció amb l’Estatut, si allò que deim va en línia
amb allò que diu l’Estatut la resposta és: quina és la necessitat
de dir que l’Estatut diu allò o que l’article 4 o que l’article 35 de
la Constitució diuen una determinada cos? Tant el punt primer
de la proposició no de llei com el punt segon  estan en línia amb
l’Estatut, no entren en contradicció amb l’Estatut. Per tant, és
innecessari fer aquesta referència.

Respecte de la Constitució, el representant del Partit
Popular, no record quina frase ha dit, però ha vengut a dir...si
ens fa urticària la Constitució o si..., no sé quina expressió ha
fet. La veritat, no és qüestió de si ens fa urticària o no, és una
qüestió també de si és inamovible, de si no és inamovible o de
si l’acceptam com a marc legal, però pensam que hi ha coses
que es podrien modificar i que serien millor si fossin diferents.
En aquest sentit, aquell marc que fixa la Constitució segons la
qual hi ha una llengua que és de coneixement obligatori per a
tots els habitants de l’Estat, cosa que no es reprodueix a les
altres llengües oficials, pensam que és una cosa que el marc
constitucional hauria d’haver dibuixat d’una altra manera i que
es podria revisar.

L’esmena que ens proposa per al punt primer, proposen que
diguem que la llengua pròpia és el català perquè ho diu l’Estatut
en definitiva. Pensam que la llengua pròpia és el català perquè
aquest un fet de la història, perquè aquest és un fet de la
societat, no hem d’afirmar que ho és perquè ho diu l’Estatut
com si ens haguéssim de justificar, com si només ho fos perquè
una llei ens hi obliga, com si aquesta fos una qüestió... amb una
fórmula que en altres contextos va fer fortuna “d’imperatiu
legal”. El català no és la llengua pròpia d’aquí per imperatiu
legal, sinó com dic perquè és un fet de la història i de la societat.

Respecte del punt segon, de les modalitats, crec que ja ho he
contestat a la primera intervenció que he fet, que les modalitats,
on millor es defensen és defensant la unitat de la llengua. Crec
que ja està bé de parlar sempre de modalitats, com si això fos
una concessió o un discurs secessionista que no és vol acabar de
fer completament. Crec que a partir d’ara ens haurem de
plantejar que no podem defensar les modalitats si al mateix
temps no defensam les modalitats comunes, les modalitats
estàndards perquè totes juntes i en la mateixa importància, en
funció diferent i en valor diferent constitueixen la llengua
unitària i la llengua flexible per multitud de funcions, usos i
varietats.

Pel que fa al punt tercer, ja és un punt sobre política
lingüística, aquí crec que les discrepàncies són més profundes
i no tenc temps d’entrar-hi. En qualsevol cas, l’afirmació, diré
només dues coses. Una, aquesta afirmació que ha fet el portaveu
del Partit Popular segons la qual el bilingüisme és un fet natural,
crec que s’ha de matisar bastant. El bilingüisme és un fet que
també ve donat per circumstàncies històriques, però la veritat és
que el bilingüisme en una societat, en un parlant és una altra
cosa, però en una societat sempre és inestable i en una situació
de bilingüisme en què a més hi ha una asimetria legal, en què a
més hi ha una presència acaparadora de la llengua majoritària en
determinats àmbits respecte de la llengua minoritzada, si no hi
ha una promoció activa i una defensa activa de la llengua

minoritzada per part dels poders públics és una situació
d’inferioritat i de perill per a la llengua minoritzada.

Un darrer comentari respecte del Pla de normalització
lingüística, no podem entrar ara en un debat del Pla de
normalització lingüística, però per a nosaltres és un instrument
que defensam, un instrument -al contrari del que s’ha afirmat-
redactat en plena consciència de quines són les situacions que
cal escometre i quina és la situació sociolingüística i quines són
les possibles mesures per fer-hi front.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Entenc que no s’accepten les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular, per tant es votarà la
proposició no de llei en la seva redacció inicial.

Vots a favor d’aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, queda aprovada per 9 vots a favor; cap vot en
contra, i cap abstenció.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4457/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions en el Museu de
Menorca.

Tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 4457/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
al Museu de Menorca.

Per defensar aquesta proposició no de llei intervé per part
del Grup Parlamentari Popular el Sr. Gornés, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
mitjançant aquesta proposta d’acord volem posar el punt
d’atenció sobre la situació del Museu de Menorca, una de les
principals institucions museístiques en aquesta illa. 

Arran d’unes notícies aparegudes cap a l’agost d’enguany es
posava al descobert que aquest centre tenia una sèrie de
deficiències que posaven en perill les colAleccions que es tenen
allotjades al seu interior, unes deficiències que venien
reflectides a un informe que va ser publicat per la premsa on
sala per sala es feia un relat de les deficiències de tot tipus a
nivell d’infraestructura, de contenidors, però sobretot aquestes
deficiències tenien un comú denominador que era la manca
d’aire condicionat a tot l’edifici. Una manca d’aire condicionat
que provocava que algunes d’aquestes peces no només
estiguessin en procés de degradació, sinó que fins i tot recollia
la premsa que algunes s’havien perdut irremissiblement. 
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A part d’açò també es provocaven situacions conflictives
amb els visitants, especialment en aquelles èpoques punta quant
a les estacions, especialment a l’estiu, en què la calor havia
provocat ja una sèrie de lipotímies a alguns visitants que havien
de ser atesos pel servei d’emergència o pels serveis de la pròpia
casa.

Per tant, davant aquesta notícia no desmentida en el seu
moment vàrem pensar que era important presentar aquestes
iniciatives en el sentit de, primer, fer veure al Ministeri de
Cultura que escometre la implantació del nou sistema d’aire
condicionat és una mesura urgent, necessària per tal que el que
ha de ser la principal institució museística de Menorca tengui
els condicionants necessaris que li facin dur a terme la funció
per la qual va ser creat, que va ser conservar, difondre i
investigar el patrimoni històric d’aquesta illa.

L’altre vessant d’açò és que, malauradament, les diferents
visites que la ministra de Cultura ha fet a les nostres illes en què
ha exposat una sèrie de projectes, d’inversions que es duran a
terme i que beneficien al Museu de Mallorca i al Museu
d’Eivissa entre d’altres, sempre el Museu de Menorca ha quedat
fora d’aquesta llista de beneficis quant a inversions. Vull
recordar que per ser un centre de titularitat estatal és el Ministeri
de Cultura l’encarregat o el responsable que es duguin a terme
aquestes inversions.

Per tant, el següent punt que nosaltres plantejam per al seu
debat és que un poc a tenor de les informacions de diferent parer
que han sortit a la llum pública les darreres, bé, quan nosaltres
presentàvem aquesta notícia que recollia l’informe de
deficiències, el conseller d’Educació sortia contestant doncs que
amb un document que encara no hem pogut veure, ben igual que
tampoc no hem pogut veure encara l’informe de deficiències tot
i que fa devers dos mesos que l’hem demanat i que fins i tot a
una part d’una resposta per escrit que se m’ha fet arribar es fa
esment explícit a aquest informe, el conseller diu que no
existeix i em va mostrar una altre paper on deia doncs que els
funcionaris negaven les informacions periodístiques, però bé, és
igual. 

Per tal d’aclarir aquest petit embull és per això que
demanam que es faci una auditoria d’aquest centre per tal de
determinar quin és l’estat actual, el punt de partida a partir del
qual aquest centre, i aquí va una nova vessant, serà transferit
finalment al Consell Insular de Menorca, una transferència
llargament reclamada, volguda per tots els partits polítics, però
volguda amb les condicions que facin que aquest centre pugui
dur a terme la labor per la qual -torn a insistir- va ser creat.

Al nostre entendre la situació real del Museu de Menorca
s’ha intentat esmorteir per part de la Conselleria d’Educació, no
sabem si és que no interessa saber quina és la situació actual
d’aquest museu precisament pel context de transferència en el
qual estam immersos, però nosaltres entenem que açò és
important, és necessari saber que les institucions sàpiguen, que
els ciutadans sàpiguen en quina situació es troba aquest museu
per tal que es puguin aplicar les mesures, les inversions i es
pugui dotar dels mitjans necessaris per tal que pugui donar
compliment a la seva funció.

Precisament, el darrer punt fa incidència davant aquesta falta
d’iniciativa política a l’hora d’afrontar aquest problema.
Nosaltres demanam la reprovació del Ministeri de Cultura, del
conseller d’Educació, particularment del director general de
Cultura perquè ha fet cas omís dels informes interns que
denunciaven la situació de perill de les colAleccions i nosaltres
pensam que açò és un fet reprovable que ha de quedat explícita
aquesta actuació, aquesta negligència de no actuar, de no
intentar trobar solucions. Per tant, estam a favor de la
transferència d’aquest centre, estam a favor, però, que es doti
convenientment i estam a favor que el Ministeri de Cultura
apliqui les inversions necessàries per tal que el museu pugui
complir amb la seva funció social que és allò que tots volem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Mixt intervé... no intervé el Grup
Parlamentari Mixt. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds intervé el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres feim comptes intervenir,
votar aquesta proposició afectats encara per la manca, per la
dificultat per afirmar el patrimoni del país, en concret el
patrimoni lingüístic, ens satisfà que hi hagi aquesta iniciativa en
favor d’un patrimoni també important com són les colAleccions
museològiques del país. Nosaltres per descomptat creim que
això és una bona notícia de reafirmar el que som i hem estat i
creim que és important dur-ho a terme.

Crec que hem de convenir que no és per estar orgullosos la
situació dels nostres equipaments culturals i concretament els
museològics no d’aquesta legislatura, també en aquesta
legislatura, però sobretot històricament, en general. Crec que
certament hem de fer una reflexió al respecte tots plegats i
posar-los en primeríssima línia de les prioritats polítiques dels
pròxims anys. Realment hi ha hagut un canvi jo crec que
important quant a les inversions que s’han emparaulat i que
d’alguna manera es duen a terme en aquesta legislatura, però en
general el balanç que podem fer d’alguna manera del valor, de
la plusvàlua que hem donat als equipaments culturals, crec que
certament hem de fer una reflexió tots plegats amb les
dificultats que en aquests moments tenim a sobre quant a
despesa pública, però que haurem de fer un plantejament, com
dic, de prioritats.

En aquest sentit la situació que s’ha descrit per part del
Museu de Mallorca, un museu de titularitat estatal, com se sap,
també és certa i és imprescindible la seva reacció. Tant de bo ja
s’hagués produït. Per tant, les nostres gestions i informacions
que hem tengut envers la Conselleria d’Educació apunten que
hi ha un compromís ferm per part del ministeri que dins del
primer trimestre de 2011 es dugui a terme aquest projecte
d’inversió imprescindible, com a mínim en aquesta fase que és
de climatització de les diferents dependències i magatzems dels
quals consta el museu, però creim que no és de més que aquest
parlament doni suport a les demandes que ha fet el Govern, no
és d’ara jo crec que des de fa deu anys que es reclama aquesta
intervenció, fins i tot tots recordaran anuncis d’una imminència
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que aquest tema estava resolt de fa també molts d’anys ja i amb
altres titulars al Ministeri de Cultura i a la Conselleria de
Cultura i crec que certament ja passa d’hora. Per tant, com que
no veim que sigui de més que des del Parlament es doni suport
a la instància al Ministeri de Cultura és bo que hi hagi també
aquest suport al primer punt i nosaltres l’aprovarem. 

Per part del segon punt, com se sap, hi ha una dificultat
també amb els pressuposts ..., no perdoni, és el mes aquell que
se’ns dóna per a l’auditoria, jo no sé si un mes és un termini
raonable, allò que sí és cert és que hi ha d’haver una informació
respecte d’aquesta situació; pel que ens comenta el Govern hi ha
hagut aquest informe que no només s’ha realitzat ja sinó que
s’ha donat trasllat al ministeri precisament perquè hi hagi una
reacció i que ha estat d’alguna manera el detonant d’aquest
compromís imminent dins aquest primer semestre de 2011,
l’hem de veure, però que aquesta informació existeix i no veim
fins a quin punt cal fer-ne alguna altra dada addicional. Ara, si
convé fer-hi una vegada, sobretot el Partit Popular conegui si no
té aquest informe el pugui reclamar i el pugui estudiar, si cal
una auditoria addicional nosaltres no hi tendrem cap mena
d’inconvenient. L’important és, evidentment, que s’arregli
aquesta situació.

Per part de la instància al Govern que dediqui les partides
pressupostàries pertinents ja he apuntat que creim que és
imprescindible fer-ho, tal com apunta el Govern ens anuncia
que hi haurà un esforç també amb el personal que es cuidarà del
Museu de Menorca, però a ningú no se li escapa que el moment
és delicat. Nosaltres tornam a detectar a cada iniciativa del
Partit Popular una demanda addicional de despesa mentre que
el conjunt cada dia ens demana que el conjunt de la despesa
baixi, però totes les iniciatives són d’augment, baixar els
ingressos, pujar les despeses. Aquesta nosaltres la votarem a
favor perquè aquest compromís i fins i tot amb un increment
creim que així com en totes les altres haurem de reflexionar fins
i tot amb les quals estam a favor perquè la prioritat obligarà a
prendre decisions en un sentit o en un altre, aquesta és, dic per
a nosaltres indiscutible i per tant hi votarem a favor.

Bé, el quart punt jo crec que tampoc no importa perdre-hi o
dedicar-hi molt de temps. És una clàusula d’estil del Partit
Popular d’afegir a totes les propostes dels darrers mesos de
demanar una reprovació, una proposta de dimissió, com deia la
Sra. Llinàs en el darrer debat una cosa molt important, molt
rellevant que els parlaments d’alguna manera matisen i que
procuren gestionar i dosificar, el Partit Popular el posa com a
clàusula d’estil i per tant nosaltres no les prendrem seriosament
senzillament perquè creim que una qüestió com una reprovació
s’ha de gestionar amb molta més cura per poder-la tractar com
el punt de poder exigir o que després pugui comportar una
dimissió o una responsabilitat política.

El fet de la frivolitat amb la qual es gestiona aquest element
i que a cada ple, cada comissió hi hagi alguna solAlicitud de
dimissió creim que -o en aquest cas de reprovació-, crec que ens
eximeix d’entrar-hi amb més detall.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. L’Internacional Council of Museums
va definir el museu com una institució oberta al públic de forma
permanent que adquireix, conserva, investiga i difon amb
finalitat d’estudi, educació i gaudi el patrimoni material i
immaterial, moble i immoble dels éssers humans i el seu entorn.
No complir amb aquesta definició és no complir l’objectiu dels
museus o complir-la a mitges, fins i tot jo diria que es deixar de
ser un museu i que s’ha de dir una altra cosa: laboratori si
únicament investiga, sala d’exposicions si únicament difon, etc.,
però no museu. I això passa amb els museus de titularitat estatal
de la nostra comunitat autònoma, i no és una cosa d’ara,
d’aquesta legislatura, no, és que sempre ha estat així, sempre
des que tenc record. Mai no hem pogut tenir uns museus en
condicions, mai.

Crec que ha arribat el moment de reivindicar els nostres
museus, volem museus de qualitat ja, hauríem de dir, amb
pancartes, volem museus que siguin conservadors d’un
patrimoni que estam obligats a transmetre a les properes
generacions, volem museus educadors, volem museus que
investiguin i difonguin els testimonis materials, immaterials que
va creant el món en la seva cessió més àmplia en el seu rodar.

(Remor de veus)

Sr. President, puc continuar?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, continuï, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. Els antiquaris i els parcs temàtics estan molt bé,
però també volem museus segons l’accepció de l’ICOM i a les
Illes Balears açò sembla que no és possible. Quan sigui possible
aplicar als nostres museus els conceptes de la nova museologia
aquesta ja serà objecte d’estudi d’interpretació per als museus
del futur, tal com s’estudien actualment les anomenades galeries
de curiositats del segle XIX.
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És per tot açò que voldria començar dient que aquesta
portaveu comparteix la preocupació del portaveu del Grup
Parlamentari Popular del restat del projecte de climatització del
Museu de Menorca i també dels projectes d’inversions dels
altres centres de titularitat estatal d’aquestes illes. Ara voldria
recordar que el Museu de Menorca va estar tancat al públic uns
vint anys fins que es va inaugurar l’any 1998 quan era ministra
de Cultura la Sra. Esperanza Aguirre, tal com va dir el conseller
Llinàs en seu parlamentària no fa massa dies.

Els altres museus de les Illes també han tengut vicissituds
semblants i en un o altre moment han estat tancats. A Eivissa hi
ha dos museus de titularitat estatal, el d’arqueologia i el
monogràfic del Puig des Molins, record que fa anys era
l’arqueològic el que estava tancat mentre es feia la remodelació
i ara és el del Puig des Molins, és a dir, sempre han tengut un
museu obert i un altre tancat. El cas de Mallorca és sagnant
perquè si bé va estar obert fins fa dos anys, crec recordar, la
seva situació i imatge era clarament penosa, no té un altre
qualificatiu. 

El Museu de Menorca és obert al públic, és cert, però massa
obert, diria jo, té obertes fins i tots les finestres de les plantes on
hi ha material exposat amb la qual cosa a part d’estar sotmesos
a constants variacions de temperatura i humitat, cosa que és
altament contraproduent per a la conservació de les peces que
necessiten sobretot una estabilitat climàtica, resulta que amb el
públic visitant és mescla també un altre tipus de públic no tan
desitjat com és la pols, la contaminació, els insectes, tot això
agents patògens que poden alterar i escurçar la vida de les
peces. De tota manera alguna cosa sí que s’ha fet els darrers
anys, no serà per tant la legislatura on hi hagi manco iniciativa
política en aquest aspecte, s’ha fet el projecte per poder
solucionar totes les deficiències que presentava aquest museu
des del moment de la seva inauguració i de les quals parlam des
de fa dies ja tant a la comissió com al Ple. I dic que és important
que es faci un projecte unitari que abraci totes les deficiències
per tenir clar quin és l’horitzó i de què parlam, malgrat aquest
projecte s’hagi de realitzar per fases. 

La redacció d’aquest projecte va finalitzar l’any 2009 i
supera els 3.700.000 euros, comprenem que un projecte de
gairebé 4 milions d’euros no és una cosa bona d’afrontar.
Aquest projecte preveu no només la climatització, que com tots
vostès saben perquè s’ha repetit aquí algunes vegades es va
espanyar definitivament l’any 2006 quan la gestió del museu
estava en mans del Partit Popular, sinó la reparació de les
deficiències existents a totes les instalAlacions. Almanco durant
la gestió del Partit Socialista a les Illes s’ha redactat el projecte,
que tampoc no és de franc, i es té, com hem dit, una perspectiva
d’actuació. Sabem, per tant ara, de què parlam. És cert que no
estam en la millor època de fer inversions, totes les
administracions passen per un mal moment econòmic, però és
important que es facin coses. Per això, pensam que fer un
projecte és millor que no fer res; comprometre una primera
partida de 50.000 euros és millor que no fer res; començar a
licitar obres durant l’any 2011, tal com ens va anunciar el
conseller, és millor que no fer res. Però també compartim
l’opinió del Sr. Gornés que cal ser valents per acceptar
l’encomana de la gestió del museu, de la biblioteca pública i de
l’Arxiu de Menorca per part del consell insular en un moment
econòmic com l’actual i en les condicions físiques de les quals
hem parlat fa un moment. Pensam que el Consell Insular de

Menorca té, en primer lloc, visió a llarg termini i després el
convenciment, que també tenim nosaltres, que la gestió ha de
ser més fàcil i més rendible com més directa és amb totes les
dificultats efectivament, però també amb tota la ilAlusió.

Per acabar i fixar la nostra posició respecte dels punts de la
proposició no de llei direm que votarem favorablement el
primer punt que és instar el Ministeri de Cultura que faci amb
la màxima urgència a les inversions necessàries actualment. 

Quant al segon punt voldria també votar favorablement, però
pensam que s’hauria de treure el termini que posa d’un mes per
fer l’auditoria perquè és clarament impossible de complir en un
mes que es pugui fer una auditoria d’aquestes característiques,
que suposam que vol el Sr. Gornés, i a més amb les festes de
Nadal enmig. Una altra cosa seria si parlàssim de l’informe
intern que ja està elaborat i que açò podria ser ràpid. 

Al tercer punt que insta el Govern a dotar els pressuposts de
l’any 2011 de les partides econòmiques i de personal necessaris
al Museu de Menorca també votaríem favorablement perquè
estam segurs que es fa dins les limitacions pressupostàries
d’aquests darrers anys, malgrat som conscients que els termes
necessaris per a la correcta conservació i manteniment dels
serveis del museu són molt poc concrets i que per a alguns mai
no serà prou com, per exemple, per a aquesta que els parla que
sempre em sembla que són pocs. És satisfactori veure com cada
any es contracta personal interí especialitzat i que per a l’any
2011 significarà la incorporació de dos tècnics i un auxiliar més.

El quart punt no el poden votar favorablement perquè sí que
s’ha actuat. El Ministeri de Cultura ja té el projecte enllestit,
com hem vist, i tant el conseller com el director general de
Cultura han estat contínuament en contacte amb el ministeri, tal
com s’ha posat de manifest en diverses ocasions en aquest
parlament; i les peces que havien resultat danyades ja estan avui
en dia reparades. A més, en tot cas s’haurien de reprovar tots els
ministres, consellers i directors generals des de l’any 1998 quan
va ser inaugurat el museu sense que les instalAlacions
funcionessin en perfectes condicions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Gornés, té la paraula per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair el
suport a la major part dels punts d’aquesta proposició no de llei
per part dels altres grups parlamentaris i només fer dos petits
matisos o reflexions. Sempre s’ha criticat que les transferències
de competències o de centres es facin amb poca dotació o amb
la dotació no adequada cap als consells insulars. Nosaltres
precisament pensam que açò és important, el fet que aquests
centres, perquè no només parlam del Museu de Menorca parlam
de la Biblioteca Pública de Menorca i de l’Arxiu Històric
també, que sembla ser que van dins el mateix paquet, que
estiguin dotats el més correctament possible per tal que els
consells no es trobin d’aquí un termini ics amb un mort, entre
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cometes, al qual se l’hagi de dotar econòmicament per tal de
garantir la seva supervivència.

Respecte de la reprovació, jo crec que no és un punt banal,
no el vàrem posar perquè sí. Al nostre entendre que ningú no
sortís a explicar públicament -ningú de la conselleria vull dir-
per què es produïa aquesta situació fins passat mesos, vol dir
alguna cosa, que ningú no actués tot i la reiterada petició
d’informes tècnics que posaven en evidència les manques de
conservació i les deficiències que hi havia en aquest centre i
ningú no fes res, doncs bé, posa en evidència que alguna cosa no
es va fer bé. I fa quatre anys que no hi ha aire condicionat, fa
quatre anys, per tant, que aquesta situació, greu situació, es
produeix i cap responsable polític d’aquest govern no ha sortit
per tal de donar la cara.

Mai, per tant, el Museu de Menorca no havia estat sense una
de les parts més importants per tal de conservar el patrimoni,
sense aire condicionat. Vostès m’esmenten la ministra Aguirre
en el seu moment, però en el seu moment quan la ministra
Aguirre va inaugurar el Museu de Menorca l’aire condicionat
funcionava, hi havia deficiències, es necessitaven reparacions,
però l’aire condicionat funcionava. Fa quatre anys va ser quan
hi va haver la fallida i des de llavors cap ministre de Cultura
dels molts que hi ha hagut ha estat capaç de posar la partida
necessària per tal de solucionar aquesta qüestió. 

50.000 euros que són els que es posaran damunt la taula a
través d’una esmena del PSOE en el Congrés són suficients per
abastar un projecte de 3.700.000? Tal vegada, si són mestres en
la multiplicació dels pans i dels peixos, tal vegada sí, i tant de
bo que sí!, ho dic sincerament, tant de bo que sigui obrir la
partida per tal que finalment, com ha dit el Sr. Alorda, en els
tres primers mesos puguem comptar amb la partida necessària
per tal d’afrontar aquesta infraestructura, perquè ho volem
sincerament.

I respecte de la matisació que ha fet a l’esmena la Sra. Rita,
puc entendre que tenir una auditoria d’aquest centre en un mes
tal vegada és poc, si li sembla bé ho podríem canviar perquè es
presenti l’auditoria abans de dia 1 de març, hi faltaran 20 dies
perquè es dissolgui el Parlament més o manco, i poder comptar
amb aquest document, com a mínim abans de dia 1 de març del
2011, seria la contraproposta que li faig.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Entenc que amb aquesta proposta, si els
portaveus hi estan d’acord, donaríem per aprovats per
unanimitat els tres primers punts i procediríem a votar
únicament el quart punt. És correcte? Molt bé.

Vots a favor del quart punt?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Per tant, queda rebutjat el quart punt per 7 vots a favor i 9 en
contra.

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