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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, Francesc Dalmau substitueix Rosa Maria Alberdi.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4552/10, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la
candidatura de la Serra de Tramuntana com a patrimoni
mundial de la UNESCO.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la proposició no de llei núm. 4552/10, del Grup
Parlamentari Socialista, sobre suport a la candidatura de la Serra
de Tramuntana com a patrimoni mundial de la UNESCO. 

Per defensar la proposició no de llei intervé, pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Dalmau per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Presentam des del Grup Parlamentari
Socialista aquesta proposició no de llei davant la Comissió
d’Educació quan la nostra primera intenció era la de presentar-la
davant el Ple del Parlament, però el temps ens pitja i no podíem
passar per alt que una institució tan important com és el
Parlament de les Illes Balears encara no s’hagués sumat a l’allau
d’adhesions de la candidatura de la Serra de Tramuntana com a
patrimoni mundial de la UNESCO que està impulsant el Consell
de Mallorca.

Com de tots és sabut la UNESCO es basa fonamentalment
en el principi que alguns indrets de la Terra tenen un valor
universal excepcional i per això han de formar part del
patrimoni de la humanitat, i presta així una atenció particular a
les noves amenaces globals que poden afectar el patrimoni
natural i vetlla per la conservació dels indrets contribuint a la
cohesió social. 

Volem que la Serra de Tramuntana es consideri com un
indret natural d’especial rellevància i l’altura d’altres indrets
que ja formen part del patrimoni mundial de la UNESCO, com
podrien ser les planeres del Serengeti a Tanzània o els esculls de
corall de la gran barrera de corall d’Austràlia. Volem també
amb aquesta iniciativa que la Serra de Tramuntana se sumi al
prestigiós grup de l’acròpolis de Dalt Vila, les praderies de
posidònia oceànica, la necròpolis fenícia púnica del Puig dels
Molins i l’assentament fenici de sa Caleta que conformen el
conjunt d’especial interès cultural d’Eivissa i que ja forma part
de la UNESCO des de 1999. 

Aquesta proposta de declaració de la Serra de Tramuntana
esdevé amb una superfície total de 109.300 hectàrees,
aproximadament, on s’inclouen fins vint municipis, dels quals
tan sols un hi queda dins del tot, que és Deià; els altres denou en
formen part de manera parcial i són Andratx, Alaró, Pollença,
Fornalutx, Escorca, Sóller, Mancor de la Vall, Banyalbufar,
Puigpunyent, Estellencs, Esporles, Valldemossa, Bunyola,
Palma, Calvià, Santa Maria del Camí, Lloseta, Selva i
Campanet, a més de l’illa Dragonera, que constitueix la
prolongació natural de la serra cap al sud, i que fou declarada
parc natural el 26 de gener del 95.

En molts de casos la zona de la superfície total que suposa
aquesta proposta de declaració coincideix amb les figures de
protecció existents establertes per la Llei 1/91, d’espais naturals,
àrees naturals d’especial interès, àrea rural d’interès paisatgístic,
a les quals se sumen també les àrees d’assentament amb
paisatge d’interès. 

Entre altres característiques m’agradaria també comentar
que la Serra de Tramuntana ha destacat des de sempre pel fet de
ser un emplaçament amb una profunda espiritualitat. Fou aquí
on es trobaren els santuaris talaiòtics de naturalesa religiosa més
antics de l’illa, situats a Almallutx, al municipi d’Escorca.
Aquesta tradició religiosa s’ha estès al llarg de la història i la
serra ha estat l’indret preferit per nombrosos ermitans per dur a
terme una vida allunyada de la societat i centrada en el
recolliment i en l’oració. En aquest paratge de la Serra de
Tramuntana els ermitans mallorquins trobaren en refugi del
silenci que els primers ermitans cristians començaren cercant als
deserts d’Egipte i, més endavant, en altres llocs com ara els
boscos, silenci que és difícil de trobar ara mateix a Mallorca a
un indret que no sigui la nostra estimada Serra de Tramuntana.

I per això estam convençuts que aquesta cambra ha
d’entendre i ha de compartir que la Serra de Tramuntana té uns
valors paisatgístics de caràcter cultural únics al món, que el
paisatge de la serra és el resultat de l’acció humana al llarg dels
segles i que és dipositari de la tradició i del coneixement rural
de l’illa; que la serra es veu sotmesa a pressions i impactes que
posen en perill la conservació del patrimoni que atresora; que la
tasca silenciosa de milers d’agricultors i gestors del territori per
mantenir i enriquir el patrimoni de la serra no s’ha vist fins ara
mai recompensada ni reconeguda; que el futur de la serra passa
per la complementarietat i compatibilitat d’una activitat
econòmica rendible i de la conservació del patrimoni de la serra;
que la declaració de patrimoni mundial és un repte que cal
assumir des de tots els sectors de la societat mallorquina, des de
les administracions fins als propietaris i gestors del territori
passant per totes les formes de la societat civil; que el
reconeixement internacional significa la declaració de patrimoni
mundial acompanyada del corresponent pla de gestió i pot
contribuir al manteniment de les activitats tradicionals de la
serra i a la conservació dels seus valors.

Fins ara han signat per la serra nombroses entitats i
institucions, representants de colAlegis professionals,
professionals del seu àmbit, actors, periodistes, cineastes,
arquitectes, científics, poetes, cantants, nombroses personalitats
molt reconegudes, com darrerament Eduard Punset o Pedro
Duque, el primer astronauta espanyol; però també esportistes,
escriptors, societats esportives i sobretot ciutadans, ciutadans
que de forma anònima han contribuït amb  la seva signatura i
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estan convençuts que aquesta és la millor iniciativa per tal de
cuidar el nostre territori, per tal de protegir la nostra cultura, per
tal de promocionar el nostre patrimoni natural i per tal de no
perdre la nostra identitat.

Andreu Manresa parla a la seva adhesió del record de la
posta de sol que cau dins la mar; o de l’encant del poble
d’Estellencs que comenta Rafa Cortés; de la cala de
Banyalbufar, com diu Neus Albis; o de cala Figuera a
Formentor, on podem fer un bon capfico, com ens recomana
també la Terremoto de Alcorcón. En definitiva, la serra és un
paisatge únic dins una illa única que conforma un arxipèlag únic
i que, com a tal, ens hem de cuidar de protegir i d’apostar pel
respecte del nostre entorn natural com a garant de la riquesa
cultural i identificadora de la nostra illa, per contribuir així a la
cohesió social. 

Joan Alcover, en el seu poema titulat La Serra, ho definia
molt bé, i deia que “qui me duu l’estrofa, plena de perfums,/
abella brunzent de la soledat?.../ Quan de ma finestra, a encesa
de llums,/ estenc la mirada per damunt Ciutat,/ i l’ànima mia
s’enfonsa, llunyana,/ dins la serra immensa/ que l’illa travessa,
que l’illa defensa/ de la tramuntana”.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Mixt intervé la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en veritat
queden poques coses a dir o poques coses a afegir després
d’aquestes paraules ben elogioses de la candidatura de la Serra
de Tramuntana. Però així i tot també hi afegirem i donarem el
nostre suport, amb el benentès de compartir aquest projecte, que
esper que sigui prompte una realitat, des de l’illa d’Eivissa, que
tenim la sort de tenir ja el nostre patrimoni de la humanitat.

Som conscients que la Serra de Tramuntana constitueix un
espai ben singular per molts motius. Es tracta d’un àrea amb un
paisatge muntanyenc del tot extraordinari, amb espais amb una
intervenció humana summament interessant i amb llocs amb
reminiscències històriques d’una gran important per a Mallorca
però també per al conjunt de les Illes Balears. Perquè per una
banda tenim paisatge agrest, verge, no gaire tocat per la mà de
l’home però, per l’altra, tenim àrees amb conreus a les
magnífiques bancades d’oliveres, amb un aprofitament de sòl
realment extraordinari. 

Juntament amb aquestes intervencions humanes en el
paisatge podem trobar també llocs on han deixat la seva
empremta personatges cabdals de la nostra història, fossin del
país o no. Així hi deixà marca el nostre insigne i en podríem dir
gran savi fundador, en Ramon Llull, que establí el seu colAlegi
de Miramar entre la vinya i el fenollar. En plena serra, no lluny
de Deià, també igualment hi podem trobar encara ressons de
Chopin a Valldemossa i de Georges Sand; o el pensament
esqueixat de Georges Bernanos. Del pas de pintors i artistes
entre tots aquests forans que ens han visitat i que s’han establert
entre nosaltres i que han arribat a ser part dels nostres, hi podem

comptar en un lloc destacadíssim un altre personatge, l’arxiduc
Lluís Salvador, que s’enamorà del seu paisatge i de la seva gent.

Per tots aquests motius i per molts més que es podrien
esmentar i que m’estalvio de detallar consider que aquest
parlament, el nostre parlament, també s’ha de pronunciar a favor
del reconeixement de la Serra de Tramuntana com a patrimoni
mundial de la UNESCO. Tenim a favor que constitueix l’única
candidatura presentada per l’Estat espanyol durant l’any 2010
perquè sigui reconeguda com a patrimoni mundial. Pens que
aquest fet pot ajudar i pot estimular aquesta candidatura. Així
mateix entenc que hi ha d’ajudar l’ampli consens social que hi
ha a Mallorca i en el conjunt de totes les Illes Balears per afegir-
se a aquesta iniciativa, i pensam que quan existeix aquest
consens social davant algun projecte que conjumina l’acord de
pràcticament tothom no hi ha dubte que una declaració del
Parlament només pot servir per afavorir encara més el projecte,
per donar-li una empenta important i, al cap i a la fi, per
expressar la voluntat d’una majoria de la seva gent. Per tant amb
l’aprovació d’aquesta proposició no de llei entenc que
senzillament assumirem com a nostre i donarem ple suport a
l’impuls que ha sorgit del Consell de Mallorca de declarar la
Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial de la UNESCO
dins la categoria de paisatge cultural.

Esperem que tot plegat serveixi per millorar el coneixement
d’aquesta part de les Balears i per comptar amb més suports per
mantenir aquest paisatge en les millors condicions. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
primera per saludar aquesta iniciativa del Grup Socialista i
sumar-nos a les paraules tant de la Sra. Marí com del Sr.
Dalmau. No haurem elaborat cap peça literària al seu nivell però
crec que és bo que hi hagi aquesta unanimitat sobre el caràcter
positiu d’aquesta declaració. Primera, com s’ha apuntat, pels
valors patrimonials, paisatgístics, mediambientals, culturals,
artístics, de tot ordre, que envolten la serra, però jo em qued
també amb aquesta reflexió i amb aquesta apelAlació a la força
telAlúrica de la serra, a la força màgica i a la força espiritual que
representa per a l’illa de Mallorca, i jo pens que per al
Mediterrani, la Serra de Tramuntana. S’ha apuntat Alcover;
només qualsevol repàs a qui l’ha sentida, des de Costa, des de
tots els grans literats del país que han viscut i han quedat colpits,
i d’alguna manera, els coneguis o no, entens allò que els va
impressionar de la nostra serra.
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Per tant, ja dic, no entraré ni abundaré en els arguments que
s’han donat. El que sí que crec és que, tot i que aquests
reconeixements internacionals sempre són positius, com ho ha
estat en el cas de la SibilAla, com ho és jo crec per a la mateixa
percepció dels locals que siguin els externs que ens reconeguin
la vàlua internacional, la vàlua mundial del nostre patrimoni,
allò important és el compromís que adquirim aquí mateix. Això
és bo en tant que ens hi obliga i ens sensibilitza d’aquesta joia
de la corona que indubtablement és la Serra de Tramuntana. 

S’han apuntat els perills que l’envolten. Jo crec que el
mateix moment en què intentam fer un patrimoni de la
humanitat plantejar crear llogarets postissos -aldea de
vacaciones- nous en el cor de la muntanya de la serra, o insistir
en la seva banalització dins el fenomen turístic, o tancar camins,
no vetllar pel caràcter..., per l’obertura senderista i pels seus
valors a nivell..., tot i preservant, evidentment, els valors
ambientals i també preservar del vandalisme i de tots els perills
del que pugui ser una intromissió excessiva dins la serra, crec
que seria una contradicció un poc teatral respecte d’un
compromís seriós, rigorós amb els valors de la serra, que són
aquells que a nosaltres ens animen i ens obliguen a votar avui a
favor d’aquesta declaració.

Per tant amb aquest benentès, amb un sentit ecologista
internacionalista, cosmopolita i profundament patriòtic, votarem
a favor d’aquesta proposta del Grup Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Primer un petit incís, Sr. Dalmau; ja
l’hi han dit: m’ha cridat l’atenció que parli d’Austràlia o parli
del Serengeti però no parli d’Eivissa, que ho tenim aquí devora,
que és de la nostra comunitat i que no fa falta anar tan enfora
per gaudir de paisatges i d’espais que també són reconeguts per
la UNESCO.

(S’escolten veus de fons inintelAligibles)

Jo crec que aquest tema és un tema del qual tots els
ciutadans d’aquestes illes es poden sentir ben orgullosos, de
poder tenir aquesta oportunitat d’optar perquè un espai tan
emblemàtic i tan significatiu com és la Serra de Tramuntana
pugui optar a ser reconegut com a patrimoni mundial de la
UNESCO. Jo crec que ningú no pot dubtar dels innegables
valors culturals, paisatgístics, històrics, patrimonials que té la
mateixa Serra de Tramuntana, i crec que tampoc no hi haurà cap
ciutadà en aquestes illes que es pugui negar a prestar el màxim
suport perquè aquest reconeixement de la UNESCO sigui una
realitat ben aviat. Esper que així sigui, és el meu desig.

Des del Grup Parlamentari Popular poden estar tranquils que
lluitarem, farem tot el que estigui en les nostres mans per tal
d’aconseguir que així sigui, i estam convençuts que aquest fet
contribuirà, a més, a una major protecció dels valors culturals i
naturals de la zona, a la vegada que també contribuirà a
augmentar el turisme cultural de què tant parlam, el turisme de
naturalesa, que també tant en parlam, objectius crec jo que són
tots dos ben interessants per a l’economia de la nostra
comunitat.

Ara bé, voldria aprofitar per, en aquests moments, afegir un
tema del qual no s’ha parlat, i pareix que no existeix, i és la
realitat, i és fer un profund reconeixement a tots i cada un dels
propietaris de les finques de la Serra de Tramuntana. La veritat
és que l’estat ara mateix que té la Serra de Tramuntana en gran
part, en gran part, i ho hem de reconèixer i m’agradaria que
constàs en aquest parlament com un reconeixement de tots, el
devem a la feina que estan fent dia a dia, una feina moltes
vegades amb molts d’obstacles que fins i tot la mateixa
administració posa en el camí als propietaris dels terrenys
ubicats a la Serra de Tramuntana. Crec que és a ells que hem
d’agrair que a dia d’avui aquest somni estigui cada dia més a
prop.

L’objectiu d’aquesta declaració, si no vaig malament, és
catalogar, és preservar i és donar a conèixer els llocs
d’importància cultural o natural excepcionals per a l’herència
comuna de la humanitat. Fins i tot si és reconegut pot entrar a
obtenir també fons per a la seva conservació, la qual cosa és
molt important. I a més 185 països que donen suport al
patrimoni de la humanitat es preocupen per la seva protecció i
conservació. Jo crec que sense cap dubte és una molt bona
notícia i des del Grup Parlamentari Popular animam a ajuntar
totes les nostres forces perquè aquesta sigui una realitat, perquè
sense cap dubte sortirem guanyant tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Feliu. Sr. Dalmau, vol fer ús de la paraula? Té
cinc minuts.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Sí, tan sols per agrair el suport de
totes les forces polítiques que estan aquí representades a aquesta
qüestió que consideram importantíssima. 

I he de dir a la Sra. Feliu que efectivament a l’inici de la
meva intervenció he fet menció especialment a tot el conjunt
d’especial interès cultural i de biodiversitat que suposa el que
forma part de la UNESCO des del 99 que és Eivissa. I a més
dins aquest conjunt hi podem trobar, per exemple, Dalt Vila, les
praderies de posidònia oceànica, la necròpolis fenícia púnica del
Puig dels Molins i l’assentament fenici de Sa Caleta. Ho volia
tornar a recordar, que ho he comentat a l’inici, perquè no només
fes alAlusió al Serengeti i a Austràlia, sinó que aquí ben a prop,
a Eivissa, hi tenim també una de les qüestions importants que
formen part d’aquest patrimoni, i en el qual nosaltres animam
també la UNESCO a entrar en aquest grupet pel que fa a la
Serra de Tramuntana.
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En definitiva jo crec que és una molt bona notícia que tots
estiguem d’acord en això, i sobretot perquè siguem conscients
del que tenim, del valor paisatgístic, cultural i patrimonial que
tenim, i que a vegades no ens adonam, i moltes vegades tan sols
fent una ullada cap a la Serra de Tramuntana, que la tenim ben
a prop, no som conscients del gran valor patrimonial i
paisatgístic que tenim. I, efectivament, en aquesta protecció hi
té molt a veure també tota aquesta gent, propietaris en molts de
casos, que han fet que la Serra de Tramuntana sigui..., i es
contribueixi a mantenir-la així com és i com la coneixem.

Precisament per això, amb aquesta voluntat, donam
l’agraïment a totes les forces polítiques i també celebram que el
Parlament de les Illes Balears s’hagi finalment adherit a la
candidatura de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial
de la UNESCO. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Entenc que podem donar per aprovada
aquesta proposició no de llei per unanimitat? Idò que així sigui.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4904/10, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la defensa de
la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears.

Tot seguit passam al següent punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la proposició no de llei núm. 4904/10, del
Grup Parlamentari Socialista, en defensa de la Llei de
normalització lingüística de les Illes Balears. 

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé la Sra.
Rita per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
es va gestar després que l’actual líder del Partit Popular a les
Illes Balears fes unes declaracions a un mitjà de comunicació
que anunciaven la derogació de la Llei de normalització
lingüística de les Illes Balears en el cas de guanyar les
eleccions, amb majoria absoluta, està clar, perquè en cas
contrari no crec que ho tingués fàcil. Ens referim a les famoses
declaracions en què també va dir allò que “a les Illes Balears no
deim got sinó tassó, ni deim barret sinó capell”.

Immediatament el nostre grup va registrar aquesta
proposició no de llei perquè fos debatuda en el Ple d’aquest
parlament, però que ara hem passat a la comissió a causa de la
saturació existent en aquella instància.

Però la vam voler presentar per dos motius principalment.
En primer lloc, perquè pensàvem que era important defensar
una normativa que ens havien atorgat de manera consensuada
entre totes les forces polítiques feia ja molts anys, 25
exactament, i que no havia provocat problemes notables en tot
aquest temps si no era en ambients polítics i de caire
conservador, i en segon lloc, per l’alarma ocasionada a la
societat civil de les Illes Balears. En aquelles declaracions va
quedar clar què és el que volia dir el cap del Partit Popular i per
reafirmar-se va posar els exemples que han esmentat al principi,
a les Illes Balears no deim got, sinó tassó, ni deim barret, sinó
capell; fent referència a què la llengua que parlam a les Balears

no té res a veure amb la llengua catalana i és aquesta llengua, la
que parlam aquí, és a dir, es veu que és la que diuen tassó, la
que hem de potenciar.

Una volta vist la que s’havia armat, no entre la classe
política, sinó també com hem dit entre l’anomenada societat
civil, els sectors científics, intelAlectuals, educatius, universitat
i també altres ciutadans i ciutadans de les Illes Balears que deim
got i barret, i també deim capell i deim beca i deim xívit, va
rectificar i va dir que es referia al Decret de mínims, decret que
també va ser promulgat, per cert, per un govern del Partit
Popular.

Perquè quedin les coses clares en aquest Parlament, sobre
què podem esperar realment després de tantes coses que s’han
dit i s’han rectificat per part del Partit Popular si guanya les
eleccions per majoria absoluta, esperem que no sigui així, doncs
volem posar a votació les següents propostes:

Primer punt: “El Parlament de les Illes Balears constata que
la Llei 3/1986, de 29 d’abril, garanteix el consens social i
lingüístic en l’àmbit de les Illes Balears.” Aquesta llei va ser
creada des del consens i per tant seria bo que continués la seva
aplicació.

El segon punt, que diu “El Parlament de les Illes Balears
constata que la Llei 3/1986 ha estat una eina eficaç de
convivència entre els dos idiomes que són oficials a la nostra
comunitat autònoma, el català i el castellà, en una societat que
és plural.” És a dir que aquesta seria una manera de dir que no
hi ha hagut conflictes en la seva aplicació més que els que s’han
volgut crear per motius polítics.

Un tercer punt, que diu que “El Parlament de les Illes
Balears defensa el mandat constitucional i estatutari d’oficialitat
de les dues llengües, la catalana i la castellana.” Encara que per
explicar això, malgrat que sabem que és una proposta redundant
perquè no pot ser d’una altra manera, però hem d’acomplir les
lleis que ens hem donat, i sobretot aquestes dues lleis: la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia, lleis també de consens, per
cert.

Un quart punt, que diu que “El Parlament de les Illes Balears
rebutja els intents d’utilització de la llengua pròpia de les Illes
Balears com a motiu de desestabilització i de generació de
conflictes inexistents a la nostra societat per treure un rèdit
electoral i declara perillosos per a la convivència social els
individus o colAlectius que en fan aquesta utilització.” Per
explicar aquest punt diria jo que no fa falta, que en realitat no
faria falta explicar-ho, però que aquells dies en un mitjà de
comunicació va sortir entre cometes la següent frase del cap del
Partit Popular: “Las lenguas deben ser -supòs que volia dir
utilitzades- como herramientas de comunicación, nunca como
armas arrojadizas.” Però això és el que va fer ell a un moment
en què ningú deia res sobre aquest assumpte.
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I en darrer lloc, proposam un altre punt, que diu que “El
Parlament de les Illes Balears rebutja el plantejament de derogar
la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística de les
Illes Balears.” Perquè, malgrat la rectificació que es va fer, la
confusió continua en el carrer, perquè sempre parlam de
declaracions fetes, per suposat els mitjans de comunicació,
massa vegades hem vist la intenció de modificar una norma que,
com hem repetit ja moltes vegades, va ser feta per consens i
existeix el perill de rompre aquest consens, cosa que no ha de
ser favorable tampoc per a la nostra llengua.

I veuran que no hem fet cap en aquestes propostes dels
intents del Partit Popular de demostrar que Catalunya ens vol
imposar la seva llengua i que nosaltres rallam una altra cosa, tot
açò a base d’exemples un tant absurds com els que hem citat al
principi, el del got i el del barret.

Nosaltres no volem donar massa voltes a aquest assumpte,
que no se sosté per si mateix, entre d’altres coses perquè la
Comissió d’Educació i Cultura d’aquest Parlament, de dia 3 de
març, fa molt poc, ai, perdó, de dia 3 de febrer, fa molt poc per
tant, la Sra. Llinàs va reafirmar, crec que tres vegades, que el
Partit Popular creu en la unitat de la llengua catalana,
concretament va dir: “No entrarem a discutir la unitat de la
llengua catalana, el Partit Popular ho té claríssim açò, ho té clar,
des del Partit Popular la unitat de la llengua catalana la tenim
claríssima, ho dic amb totes les lletres i amb veu ben alta.” Per
tant, a nosaltres també ens queda clara aquesta qüestió.

Quant a les esmenes -no sé si hi ha esmenes, si hem de ...-,
hi ha unes esmenes del Partit Popular, que ja comentarem la
nostra posició més tard.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. A la Proposició no de llei RGE núm.
4904/10, s’hi han presentat dues esmenes, amb RGE núm.
684/11, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, i RGE núm. 706/11, del Grup Parlamentari Popular.

Per defensar l’esmena RGE núm. 684/11, intervé, per part
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr.
Alorda, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Rita, per descomptat el nostre
grup el primer que volem fer és saludar aquesta iniciativa,
perquè al final he de defensar l’esmena, però també la nostra
posició sobre la proposició serà la intervenció que tendré, si el
president no em diu una altra cosa, i creim que fins i tot la
nostra esmena només s’entén des de l’interès a remarcar el
consens amb la normativa lingüística de la qual ens hem dotat.

Des del nostre grup no hem volgut històricament dur cap
mena de batalla amb un nivell més enllà del que socialment o
almenys institucionalment podíem dur a nivell lingüístic amb la
normativa que defensa la llengua catalana. De fet, crec que
resulta fins i tot sorprenent en alguns punts que la normativa
vigent respongui a governs del Partit Popular, sobretot si un en
segueix algunes de les declaracions en determinats moments
històriques, i especialment en els darrers, i especialment a les
darreres i a aquestes a les quals ha fet referència la ponent, que
ha estat el que ha suscitat, el que ha generat aquesta reacció.
Però nosaltres trobàvem, sempre hem trobat important aquest
consens, precisament per aquest punt cinquè, que apunta la
proposició no de llei, que és, el punt quart deu ser, que és el de
procurar que les bases de la convivència, aquells elements que
marquen uns mínims identitaris que tots podem sentir com a
propis, més enllà de l’èmfasi i de les justificacions que cadascú
i posi i els motius pels quals hi ha arribat, la veritat és que hi
hagi aquests mínims, com ho pugui ser el fet de defensar la
Serra de Tramuntana. Jo crec que això és bo per a una societat
i nosaltres hem volgut dur-ho més enllà. Per tant, és en aquest
sentit que, havent-hi hagut aquests punts de trobada, com
representa el decret de mínims, més enllà i a més a més de la
defensa de la Llei 3/1986, que fa la proposició no de llei,
nosaltres també hem presentat com a esmena, defensar el Decret
de mínims, que també s’havia apuntat d’una derogació
unilateral.

Sacralitzar-los? No, és evident que una llei que té 25 anys i
que hi pot haver una evolució, com pot tenir el món educatiu o
com pot tenir tota la normativa, n’hem de tornar parlar les
vegades que faci falta, però no, pens, no és la posició del nostre
grup, fer-ho com a una mena d’amenaça contra la meitat de la
humanitat o de la manera de veure-ho per part dels illencs, és
evident, és legítim fer-ho, com és legítim fer-ho amb els valors
d’occident, però creim que hi ha unes coses, hi ha uns mínims
que és millor pactar-los entre tots, si no, evidentment cadascú
treurà la seva pròpia llei de normalització lingüística i les
anirem canviant, com ha passat per exemple amb tota la
normativa educativa que ha canviat molt damunt davall cada
vegada que entra un grup, i que creim que aquest tipus
d’inestabilitat, tanmateix tornarà a quallar a un consens quan es
torni restablir. Nosaltres pensam i apostam perquè aquest es
mantengui en tot moment.

Per paga, ens sorprèn, insistesc, és en aquest sentit que
donam suport, perquè acceptam unes regles del joc mentre entre
tots no les canviem. Som conscients, per exemple, que el
mandat de l’oficialitat de la llengua és diferent el mandat
constitucional de l’estatutari, nosaltres voldríem que fos igual,
però sabem que la imposició del castellà, que estableix la
Constitució, el deure de conèixer el castellà, per tant com a una
imposició als ciutadans, s’ha viscut amb tota la normalitat de
l’oficialitat d’una llengua, com arreu d’Europa, mentre que
qualsevol tipus d’equiparació de la llengua catalana, exactament
amb la mateixa terminologia constitucional, es viu com a una
ofensa, com a una persecució, uns termes que nosaltres realment
rebutjam. En qualsevol cas, és evident que l’oficialitat està
establerta en aquests termes, nosaltres pensam que s’hi ha
d’avançar; hi ha uns elements de desigualtat molt importants
avui en el país; és evident que tota la població del país coneix
tota la llengua castellana; és molt difícil trobar gent que faci
anys que visqui a les Illes Balears que no conegui la llengua
castellana, mentre que tots coneixem perfectament tota la borsa
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o tota la quantitat important de gent que no ha accedit, que no
coneix la llengua catalana.

Creim que aquesta situació l’hem de revertir amb processos
de normalització i crec que aquesta és la intenció que tots
teníem abans d’aquesta polèmica.

Efectivament, deia la Sra. Rita que vàrem apostar tots, que
la Sra. Llinàs va insistir molt en la unitat de la llengua, això ho
hem d’agrair, perquè així com hi pot haver polèmiques, ens sap
greu, però hi podem ser, com és natural, sobre el paper de cada
llengua en el país, ja debats acientífics sobre, no ho sé,
situacions històriques que s’inventa qualque dirigent polític en
els articles contra tota la comunitat científica universitària del
país, això ja ens pareix estrambòtic, i que 25 anys després dels
anys setanta, de la mort del dictador, es recuperin discursos
acientífics, ens pareix absurd. Posicions polítiques? És evident,
damunt el tema lingüístic sempre hi haurà posicions polítiques
divergents i creim que seria bo, però, trobar uns punts de
trobada perquè no esdevengui un punt d’enfrontament entre els
illencs.

Per tant, en aquest sentit hem presentat aquesta esmena, i
nosaltres, també en aquest context d’explicació, de
contextualització de per què trobam positiva el text que presenta
el Grup Socialista, anunciam el vot favorable a tota la
proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l’esmena RGE núm.
706/11 intervé, per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. En diferents ocasions, al llarg
d’aquesta legislatura, el Grup Parlamentari Popular ha presentat
diverses iniciatives parlamentària en les quals ha quedat
meridianament clara quina és la postura, quin és el
posicionament polític del Partit Popular de les Illes Balears, i
aquesta no és altra que la que recullen els nostres estatuts i el
nostre programa electoral, en aquest sentit la posició política no
ha canviat ni un milAlímetre, tot i que a alguns els sàpiga greu.
I no només queda reflectida la nostra postura en aquests
documents polítics, sinó que també, com he dit abans, hem
presentat en forma d’interpelAlacions, mocions i proposicions no
de llei, aquests posicionaments ideològics per al seu debat.

Per evitar que qualcú pugui distorsionar aquest
posicionament, hem presentat aquests tretze punts, en els quals
es dóna compte, una vegada més, de la posició del Partit
Popular respecte de la política lingüística a la nostra comunitat
autònoma.

El principi de no discriminació és imperatiu per a nosaltres,
en el doble sentit de l’ús de qualsevol de les dues llengües
oficials, perquè en tenim dues, també malgrat a qualcú li sàpiga
greu.

L’altre principi és el de la no imposició, el d’evitar la
coerció i el de respectar la llibertat de cada un de fer un ús lliure
de la llengua que vulgui, sempre respectant l’altre.

En poques paraules, creim que aquest és el sentiment que hi
ha al carrer, som una societat rica lingüísticament, podem gaudir
de dues llengües i açò és el que volem potenciar. En aquest
sentit, entenem la llibertat d’expressió com a un element
fonamental per comptar amb una convivència pacífica entre les
dues llengües. I també en aquest sentit apostam per potenciar la
promoció, la difusió i la valoració del català, com a llengua
pròpia de les Illes Balears, en tost de la imposició, de
l’intervencionisme o de la discriminació lingüística.

Ja sabem vostès de la nostra preocupació pel foment de les
modalitats lingüístiques, de la nostra riquesa dialectal, a cada
illa la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, compta amb
una riquesa lèxica excepcional que la fa original i genuïna, i
entenem que les administracions públiques han de fer tot el
possible per fomentar, donar a conèixer i conscienciar els
ciutadans per tal que valorin aquest patrimoni lingüístic.
Malauradament, aquest govern no ha estat capaç tan sols de
donar compliment als acords del Parlament, en el sentit de
promoure la inclusió dins la lexicografia catalana de tots els
modismes i especialment dels anglicismes de Menorca.

En definitiva, apostam pel marc constitucional i estatutari
per desenvolupar, des del consens i l’acord, les accions que
permetin la lliure convivència de les dues llengües.

Entrant a valorar els punts de la proposta que presenta el
PSOE, en el primer, en què es fa esment que la llei de
normalització garanteix el consens social i lingüístic,
probablement qualcú podria dir que açò és matisable, opinable,
qualsevol que estigui mitjanament ben informat pot percebre
que aquest consens social no és tal. Tal vegada en el seu
moment es va arribar a un consens polític, açò és ver, i
segurament, mitjançant la llei es pretenia arribar al consens,
però les mesures que es despleguen, la lletra petita que es pugui
desenvolupar a partir d’aquesta llei, en forma de decrets,
d’ordres, d’instruccions, per part especialment d’aquest govern
balear, fa que de vegades sorgeixin discrepàncies i açò no és bo.
Hem de seguir treballant per arribar a aquest consens.

En el punt 2, s’exposa que la Llei de normalització
lingüística ha estat, entre cometes, una eina eficaç de
convivència entre els dos idiomes. Estam d’acord amb el temps
del verb, el passat, però tal volta açò també seria opinable des
de molts punts de vista, la llei ha pogut una eina eficaç, com diu
el PSOE, quan no s’ha pervertit el seu objectiu de consens;
malauradament els exemples d’aquest govern, insistesc, en
matèria lingüística no conviden tampoc a l’optimisme.
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El punt 3, hi estam totalment d’acord a defensar el mandat
constitucional i estatutari d’oficialitat de les dues llengües, i les
nostres esmenes van especialment en aquest sentit.

En el punt 4, se’ns demana que rebutgem els intents
d’utilització partidista de la llengua catalana com a motiu de
desestabilització i de generació de conflictes per treure’n un
rèdit electoral, declarant perillosos per a la convivència social
els individus o colAlectius que en fan aquesta utilització. També
hi estam totalment d’acord, i ja veim que aquest punt està
especialment dedicat als promotors de la mobilització anti Partit
Popular, que va tenir la setmana passada.

A l’Institut de Marratxí es va llegir un manifest en el qual es
criticava obertament el president del Partit Popular de Balears,
el Sr. José Ramón Bauzá, i la nostra formació política. A altres
instituts es va llegir el manifest, sense mencionar directament el
PP, però la manipulació que darrera s’hi amagava era clara:
erosionar el PP, emprar la llengua com a eina de confrontació
electoral. Que fos la directora de l’Institut Pau Casasnovas
d’Inca, la dona, per cert, del conseller del PSM, Gabriel Vicens,
no és una simple casualitat, és una maniobra política
absolutament denunciable i reprovable. I alguns tenen el morro
de dir que les activitats a desenvolupar tenien un caràcter
curricular. Altres instituts que se sumaren a la mobilització
política foren l’IES de Felanitx, el Josep Sureda i Blanes, l’IES
Son Pacs, l’IES Joan Maria Thomàs de Palma, i així fins a
devuit; tot i que no feren referència explícita al Partit Popular,
deixaren clar, al nostre entendre, el contingut polític de la
iniciativa.

Malgrat els esforços de l’STEI per mobilitzar els centres
educatius, l’acció pot qualificar-se de fracàs. A pesar d’açò,
hem de dir que rebutjam l’ús d’escolars per aconseguir fites
electorals o polítiques.

Un altre intent de crear conflictes on no n’hi ha és
l’aprovació del Pla de normalització lingüística, moltes de les
mesures plantejades crearan conflictes a l’hora del seu
desplegament o a l’hora de fer-lo complir, és un pla
intervencionista que entra a fons dins la privacitat de les
persones i de les entitats. La filosofia que hi ha darrera aquest
instrument no és la del consens, és la de la coerció.

I finalment, amb la presentació d’aquesta PNL el que
pretenen vostès no és apostar en positiu, ni cercar espais de
consens, pretenen emprar aquesta proposta com a arma política
contra el PP, fent un ús partidista, instrumental, una vegada
més, de la llengua.

Finalment, se’ns proposa que rebutgem el plantejament de
derogar la Llei de normalització lingüística de les Balears; el
Partit Popular vol que la normativa lingüística garanteixi la
llibertat personal de cada un, la voluntat del PP és que si una
normativa es mostra obsoleta es pugui modificar o canviar, com
ha dit el Sr. Alorda fa un moment. No rallam de derogar la llei,
però sí que tal vegada fa falta, faria falta adaptar-la als nous
temps.

Per acabar, vull dir que sorprèn que a l’exposició de motius
no constin les vertaderes raons que han motivat que el PSOE
hagi presentat aquesta iniciativa, una exposició de motius és la
introducció a partir de la qual un pot agafar l’argumentació, el
posicionament respecte de les propostes d’acord, i en aquest
sentit brillen per la seva absència. De qualsevol manera, com
que estam d’acord amb la totalitat dels punts, votarem a favor
de tots ells.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de fixació de posicions pels
grups que no han presentat esmenes, intervé pel Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. I sí que us demanaria una mica de
comprensió quant al temps, crec que el tema d’aquesta iniciativa
ho mereix, però també crec que obliga amb la quantitat
d’esmenes que s’han presentat.

Tenim la sensació durant aquests darrers anys que alguns
dels consensos fonamentals, i crec que vaig recollir el tema de
la passada quan vam ja parlar que els consensos fonamentals
que s’havien acordat durant allò que es coneix com l’època de
la transició i que la varen fer possible, es posen en qüestió d’una
manera sistemàtica, per cert, us hi referiu en el sentit aquest que
són lleis desfasades i que s’han d’adaptar, però a mi em sembla
més el de rompre consensos que van costar molt, que varen ser
molt difícils i que pareix que es posen en qüestió d’una manera
sistemàtica. Pens que aquest consens tan difícil i que va ser molt
important arribar-hi i trobar-lo és el tema o el consens en
qüestions lingüístiques i que, per tant, encara és més preocupant
aquesta sensació o aquests fets, que sembla ser que es trenca
aquest consens.

Ho deim des de la convicció que el tema lingüístic és una
qüestió molt delicada i que hauria pogut ser font de divisió dins
la nostra societat i que no ha estat fins ara. Pensam que la
llengua és el principal tret d’identitat que ens caracteritza,
podríem haver basat la nostra identitat en altres qüestions que
poden ser o que normalment acostumen a ser excloents. El lloc
de naixement és un fet excloent perquè cada un neix on neix i
ningú no pot fer-hi res, la religió, encara que puguis canviar de
religió o no tenir-ne cap, també és excloent perquè en cada
moment en tens una o en tens una altra; en canvi el fet
lingüístic, la llengua, constitueix un element plenament incloent
i útil per cohesionar la societat perquè adquirir una llengua nova
per a les persones que no la parlen no suposa haver de renunciar
a res, no és un fet en absolut excloent sinó tot el contrari,
quantes més llengües se saben més fàcil és aprendre’n de noves,
i saber una llengua no implica mai haver de renunciar a cap
altra.

Per tant, com a tret d’identitat pròpia la llengua ha estat
perseguida, la llengua catalana ha estat perseguida per totes les
dictadures, no fa falta recordar que uns dels objectius bàsics del
règim franquista va ser precisament eliminar o fet tot allò que
es pogués perquè desapareguessin les llengües com el gallec, el
basc o el català. Per tant, el consens que va sorgir de la transició
es basava en el fet de trobar un punt intermedi, un punt
intermedi entre tots aquells que volien una plena recuperació de
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la llengua catalana, en aquest cas, continuant els patrons
lingüístics d’ús que s’aplicaven a Europa, i aquells que
consideraven que el català havia de ser una llengua subalterna
i sense pes social. Per tant, la transició va servir per arribar a
aquest consens entre aquestes dues postures i d’aquí també es va
arribar a aquest consens a les Illes Balears.

L’Estatut d’Autonomia ho diu molt clar: “la llengua
catalana, la llengua pròpia de les Illes Balears”, i amb aquesta
senzilla frase diríem que es deixa ben clar que el català és la
llengua pròpia i el castellà és oficial també a aquestes illes
perquè ho és quant a llengua de l’Estat. Per tant, aquest consens
que va comptar amb tots els sectors del Parlament de les Illes
Balears i que va fer possible la Llei de normalització lingüística
no és un consens només polític sinó que també va ser un
consens social. Pens -i ho torn a repetir- que no s’hauria de
jugar a trencar aquests consensos, pens que avui en dia encara
és un instrument útil per a la convivència en aquestes illes i no
només per a la convivència sinó també per a la preservació d’un
tret d’identitat tan preuat, tan bàsic i tan fonamental com és la
llengua per als ciutadans de les Illes Balears o qualsevol llengua
per als ciutadans o per als parlants de qualsevol lloc del món.

Per tant, em sorprèn que avui, d’una manera molt clara per
primera vegada des del final de la dictadura franquista, hi hagi
sectors de la vida política a Balears que discuteixin encara en
aquests termes, que es discuteixi l’estatus de la llengua catalana
quant a llengua oficial i que, fins i tot, hagin passat a discutir
unes determinades lleis que fan referència a aquest estatus de
llengua pròpia de les Illes Balears. Hauria de ser totalment
sobrer, avui en dia, si tothom acatàs plenament la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Per tant, crec que hauria de ser completament sobrer el punt
3 d’aquesta proposició no de llei que ha presentat el Grup
Socialista, però, així i tot, veient la situació de perill en què es
trobam es pot entendre que sigui necessari, per això hi votarem
a favor, però s’entén només dins el context social que s’ha
viscut aquests darrers temps i em referesc, com a exemple, per
no parlar de les mobilitzacions a nivell del món educatiu o
d’altres, em vull referir a un altre fet que és que fa uns dies a
Palma es va organitzar una espècie d’”aquelarre” secessionista
que va comptar amb la participació de tota una sèrie de dirigents
de diferents partits polítics. Per tant, és en aquest context que fa
que sigui necessari encara votar a favor d’aquest punt número
3.

Quant a la resta de punts hi votarem a favor de la mateixa
manera que també votarem a favor del punt 6 que afegeix
l’esmena del BLOC i que fa referència al decret de mínims.
Entenem que avui en dia el decret de mínims és un instrument
útil perquè els estudiants coneguin les dues llengües, les dues,
no una, i que si tornàssim a treballar en el sentit de fer línies
separades en una o una altra llengua passaria el mateix que
passa a València, que els que anassin a la línia en català
coneixerien les dues llengües i en canvi el que van en la línia
només en castellà només coneixen el castellà i tenen grans
deficiències per parlar, per entendre òbviament la llengua
catalana. Per tant, pensam que el desplegament de la Llei de
normalització lingüística amb aquest decret de mínims és actual
i és necessari. 

Quant a les esmenes del PP faríem tota una sèrie
d’observacions. A l’esmena 6 del PP, aquí crec que parla de no
discriminar ningú que faci ús d’alguna de les llengües oficials
i es refereix al català propi de les Illes Balears, aquí hi faríem
una esmena in voce que crec que és molt important i no sé si és
casual, vull pensar que no perquè contràriament m’hauria de
tornar a remetre a tot el discurs de la transició i quedaria una
mica desfasat, aquí crec que us heu saltat les comes, sí, falten
les comes, però crec que és la segona vegada que en aquesta
comissió observam que en textos presentats d’aquesta manera
sempre falten les comes i són importants perquè les comes
volen dir que el català és la llengua pròpia de les Illes Balears,
no que és un altre català, i això crec que és important. Per tant,
jo faria l’esmena que aquestes comes són importants i que varen
omplir un temps molt important de l’Estatut d’Autonomia quan
es va discutir i que crec que no s’han d’obviar. Per tant,
l’esmena in voce es refereix a posar les comes i reproduir
exactament, literalment l’Estatut d’Autonomia.

Quant a l’esmena 7 estam completament d’acord, vull dir,
la llengua no ha de ser un instrument de confrontació i hi estam
completament d’acord i us remet a allò que us he dit, és l’únic
tret d’identitat que no és excloent sinó que és incloent. Per tant,
sí que hi votaríem a favor, pens que podem votar a favor del
punt 7. Quant al punt 8 em remet també als arguments que he
fet servir quant al punt 3 de l’esmena del Grup Socialista, crec
que les dues es complementen i, per tant, si s’accepta la del punt
3 del Grup Socialista la número 8 seria innecessària perquè -
repetesc- és redundant, repeteix la mateixa que la 3 del Grup
Socialista.

Quant a l’esmena 9, aquí permetin-me la broma, crec que a
vegades el PP amb aquests temes no du el rellotge a l’hora, ho
dic pel tema de fer servir la paraula “bilingüisme” aquí, un fet
natural a les Illes Balears. Avui dia es parla de fet natural
lingüístic, i vull entendre social, però tampoc no es fa referència
que és un fet social sinó sembla ser que és un fet particular, i
això és impossible, però com a fet es parla que és un fet natural
a les Illes Balears el bilingüisme, i jo us dic que avui dia, per
parlar amb propietat dins el món de la sociolingüística, no
podem parlar de bilingüisme sinó de multilingüisme. És a dir,
les Illes Balears som una comunitat on avui en dia hi ha
alemany, anglès, francès, àrab, amazic, etc., són llengües ben
pròpies del paisatge social d’aquestes illes. Per tant, s’hauria de
parlar sempre, i seria una recomanació des de la meva modèstia,
utilitzar el terme de multilingüe o multilingüisme avui en dia.

Quant a l’esmena 10 pens que no hi podem votar a favor,
seria la meva opinió, perquè a les Balears no es castiga, jo no he
vist mai que es castigués ningú, ni es persegueix ningú perquè
no conegui una llengua. Si una persona no pot exercir com a
servidor públic perquè desconeix el català, això no és cap càstig,
és senzillament el que es faria a França amb un que desconegui
el francès o a Itàlia amb algú que desconegui l’italià.
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L’esmena 11 diu “no totes les associacions, organitzacions,
empreses”, en podríem parlar. No sé si després podem fer un
recés de dos minuts i parlar-ne, però crec que és impossible. És
impossible en el sentit, a l’esmena 11.., perquè el departament
espanyol de la Universitat de les Illes Balears, què vol dir?, que
hauria de fer la meitat de les classes en català?, o que l’Obra
Cultural Balear s’hauria de posar a promoure el castellà? Vull
dir, crec que... no ho sé, en podríem parlar, però crec que és
impossible perquè és irreal.

 A les esmenes 12, 13 i 14, hi votaríem en contra perquè
estam a favor del Pla de normalització lingüística, un pla que
pensam que s’hauria d’haver començat a posar en funcionament
i que no s’ha fet i... és un pla que és de mínims, que és bàsic i
per tant, el que s’hauria de fer seria posar-lo en funcionament i
no returar-lo més.

A l’esmena 15, vos faria una esmena in voce, es tractaria de
suprimir l’últim sintagma, “que pot acabar per desaparèixer”,
les modalitats de la llengua no desapareixeran sempre i quan la
llengua existeixi. Per tant, una modalitat desapareix quan
desapareix la llengua, però si no ..., sempre una llengua es
representa sempre amb la seva modalitat. Una cosa és intrínseca
de l’altra. Per tant, si us avinguéssiu a suprimir aquell darrer
sintagma, podríem votar-hi a favor.

De la mateixa manera a l’esmena 16 també us faríem una
esmena in voce que seria també suprimir el sintagma final.
Hauria d’acabar “entre les quals s’inclou la comunitat autònoma
de les Illes Balears” i aquí acabar.

L’esmena 17 crec que hi ha un pas de temps, no hi votaríem
a favor, perquè pensam -ja ho hem dit abans- que si aprovam
l’esmena del BLOC a l’esmena 17 seria contrària a l’aprovació
de la 6 del BLOC.

Finalment, vull dir-vos que estam completament d’acord
amb l’esmena 18 i que hi votaríem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sra. Rita, té cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair als grups
que votaran a favor de la nostra proposta i quant a l’esmena del
BLOC vull dir que nosaltres també hi votarem a favor perquè
efectivament pensam que el decret de mínims ha demostrat que
ha estat una eina fonamental en la consolidació de
l’aprenentatge de la nostra llengua a les escoles. 

Quant a les esmenes del Partit Popular, els he de dir que
emetríem la número 7, la 11, la 15 i la 18, però que no podem
fer el mateix amb les altres, algunes perquè donen a entendre
que el Govern de les Illes Balears discrimina per fer ús d’alguna
de les dues llengües o castiga i persegueix al que no coneix o
n’utilitza una de les dues i això, realment jo ho he viscut, això
passava quan jo era petita, ho record, en època franquista que es
perseguia i es discriminava als que parlaven la seva llengua
pròpia si no era el castellà, però ara no noto que passi.

Tampoc no emetrem aquelles que fan referència al Pla de
normalització lingüística perquè entre d’altres coses no té res a
veure amb la proposició no de llei que hem presentat.

La número 17 no l’emetem perquè va en contra d’una
resolució d’aquest mateix parlament, que és la del decret de
mínims, i es contradiu també amb la que ha presentat el BLOC.

Voldria remarcar per finalitzar, és la meva darrera
intervenció aquesta?, no?, volia remarcar que sembla que el
Partit Popular voldria reduir tal vegada la presència del català en
aquells sectors on està més implantat precisament, que és a
l’ensenyament i a l’administració, perquè l’exigència del
coneixement d’aquesta llengua o la necessitat de coneixement
d’aquesta llengua oficial no es dóna de la mateixa manera en el
sector privat, per exemple. 

L’ús de la nostra llengua és molt minoritari en molts de
sectors com els mitjans de comunicació, cinemes, comerç,
sanitat i altres sectors en què es mou la ciutadania. És per aquest
motiu -com hem dit altres vegades- que necessita d’una
protecció especial dels poders públics. Només hem sentit
manifestacions del Partit Popular que tendeixen a disminuir l’ús
en aquests dos sectors on està més implantada precisament i no
en canvi manifestacions per afavorir la seva implantació en
aquells sectors on hi està manco.

És per això que no ens acabam de creure aquestes
apelAlacions a la llibertat que poden semblar molt atractives,
però que en realitat pensam que... o no veim clar què és el que
tenen darrere. 

Quant a la intervenció concreta del Sr. Gornés, ha fet un
comentari al punt 4 de la nostra proposició no de llei, ens
sorprèn molt, ens ha sorprès que interpreti aquest punt en
referència als fets que han passat la setmana passada i... no,
perquè aquesta proposició no de llei està signada em sembla que
el 10 d’octubre quan no havia passar res de tot això. Vull dir
que ha estat ben clar a quins fets es referien en aquesta data en
què es va presentar la proposició no de llei, malgrat a
l’exposició de motius, que crec que sí que quedava clar, però pel
context en què estava feta, però... no sé citi textualment.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria als senyors portaveus si volen un recés per
debatre el tema de l’esmena in voce de la 15?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, per una qüestió d’ordre crec que ho podem
aclarir molt fàcilment, acceptam l’esmena de les comes,
acceptam totes les esmenes que ha plantejat la Sra. Marí en el
punt... -un segon-, al punt número 15, suprimir “que pot acabar
per desaparèixer” i al punt número 16, també retirar la darrera
frase “entre les quals la comunitat autònoma de les Illes Balears
n‘és un exponent diferenciat i únic”.
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Respecte del punt número 8, de la nostra proposta d’esmena,
crec que és important que hi hagi la paraula “llibertat”, tot i que
va en el sentit també del punt que planteja el Partit Socialista. 

Al punt 9, bé, no sé si retirant la paraula “natural”..., parlam
que és un fet i prou, malgrat que entenc perfectament la reflexió
respecte d’això a les societats multilingües cap a les que estam
abocats, idò, ho entenc perfectament, eh?, però les dues llengües
oficials avui en dia a les Balears fan que haguem de parlar de
bilingüisme. 

Ja per acabar, hi torn insistir, votarem que sí a la literalitat
-a la literalitat- del text de la proposta d’acord.

Moltes gràcies..., evidentment no compartim alguns dels
arguments que s’han exposat abans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. 

L’esmena 16 no ha estat acceptada per la Sr. Rita, per tant,
no s’inclouria a les modificacions... l’esmena 16, Sra. Rita,
podria repetir les esmenes que acceptaria?, els punts que
s’acceptarien?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdó, la 7, la 11, la 15 i la 18, el que passa és que vostè ha
ofert un moment de recés...

EL SR. PRESIDENT:

Feim dos minuts de recés.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rita, podria dir clarament quins són els punts que
s’acceptarien i les modificacions.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí s’admeten la 7, la 9, l’11, la 15 i la 18. Entenem que la 9
s’admet amb l’esmena que ha presentat la Sra. Marí. I la 15
també, amb l’esmena in voce de la Sra. Marí.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ho podria repetir que no he pogut prendre nota?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

La 7, la 9, l’11, la 15 i la 18. La 9 i la 15 amb les esmenes
que ha presentat la Sra. Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, podríem aprovar per assentiment des del punt 1 al
punt 5 i els punts 7, 9, 11, 15 i 18 amb les esmenes
incorporades?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, perdoni. Entenc idò, per tant, que la número
16 es vota separadament també?

EL SR. PRESIDENT:

La número 16 es vota a part, no s’accepta...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ho dic perquè nosaltres acceptam l’esmena proposada per
la Sra. Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Però la portaveu ha exposat...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

D’acord, d’acord, ja ho entenc.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, votarem per una part l’esmena presentada pel
BLOC per Mallorca i per altra part les esmenes 6, 8, 10, 12 13,
14, 16 i 17 presentades pel Grup Parlamentari Popular...

(Remor de veus)

No s’accepten. Per tant, només passarien a votació les
esmenes del BLOC. 

(Remor de veus)

Aquestes ja estan aprovades per assentiment, les 7, 9, 11, 15
i 18, més els 5 punts estan aprovats per assentiment. Per tant,
només votarem l’esmena del BLOC per Mallorca.

Molt bé.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

Molt bé. És aprovada per 8 vots a favor i 7 vots en contra.

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