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LA SRA. PRESIDENTA:

Comencem la sessió. El primer punt de l’ordre del dia
consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 7044/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aportació estatal per a la gestió de la
llei de dependència.

La primera és relativa a aportació estatal per a la qüestió de
la Llei de dependència. La formula el Sr. Miquel Àngel Coll i
Canyelles del Grup Socialista. Té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades
i senyors diputats. Aquesta pregunta va referida a una de les
darreres inversions del Govern espanyol a la nostra comunitat,
procés que un mitjà de comunicació titulava com a “pluja
d’inversions”, concretament als 7.300.000 euros conveniats per
a la gestió de la Llei de la dependència. I és cert que les xifres
habitualment són fredes i habitualment ens aporten poca
informació, però amb aquests més de 1.200 milions de les
antigues pessetes, es crearan i habilitaran 622 places en favor
dels drets adquirits per les persones dependents d’aquestes illes
i es crearan 257 llocs de treball qualificat, en un moment en què
es fa més necessari que mai generar feina. Voldríem saber quina
valoració en fa la Conselleria d’Afers Socials. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Per contestar la Sra. Josefina
Santiago té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Efectivament, la
informació que vostè ha donat és correcta i des de la Conselleria
d’Afers Socials en feim una valoració molt positiva d’aquesta
possibilitat d’inversió que ve recollida en el Decret per tot allò
que és l’activació econòmica. Efectivament, amb aquests
7.400.000 euros es reformaran quatre residències, dues d’elles
per a persones majors i dues per a persones amb discapacitats.
Es crearan nou centres de dia, que això suposarà 256 places
noves per a centres de dia. Es possibilitarà el canvi de vehicles
adaptats dirigits a les associacions que gestionen residències i
centres de dia per a persones amb discapacitat. Es concertaran
més de 106 places noves, això vol dir que són 106 places noves
que aniran dirigides a l’atenció a la dependència. I es
constituiran cinc cursos de formació específics per a
dependència, que possibilitaran que 130 professionals estiguin
habilitats a la nostra comunitat autònoma per poder fer feina en
el sector de la dependència. Això genera un conjunt de 257 llocs
de feina, dels quals 95 són estables, permanents, perquè ja no
són de construcció, són de gestió de residències i centres de dia,
etc.
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Nosaltres ho valoram molt positivament. A més a més, és un
tipus de conveni que no obliga la comunitat autònoma a la qual
arriben aquests doblers, que també realitzi un 50% d’aquesta
inversió, com és habitual en altres tipus de convenis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula el Sr. Coll? No.

I.2) Pregunta RGE núm. 7037/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proporcionalitat del nou sistema de
finançament dels consells insulars.

Passam, doncs, a la següent pregunta. És relativa a
proporcionalitat del nou sistema de finançament dels consells
insulars. La formula el Sr. Jaume Tadeo. Té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta legislatura sense cap dubte és la legislatura del
finançament, parlam de finançament autonòmic, parlam de
finançament dels consells insulars i també es parla de
finançament local. Reiteradament s’ha dit que la millora del
finançament autonòmic repercutirà en una millora de les
transferències en els consells, una millora del finançament dels
consells, i en conseqüència també dels ajuntaments. El que sí és
cert és que la Llei 2/2002 del sistema de finançament definitiu
dels consells insulars estableix dos fons, el fons interinsular de
finançament de serveis i el fons de compensació interinsular, en
els quals hi ha una proporcionalitat. La pregunta és molt
concreta, canviarà un nou sistema de finançament dels consells
aquesta proporcionalitat?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el model vigent en el
finançament dels consells insulars és el model que sembla que
continuarà regulant aquest funcionament, independentment que,
com és natural, els canvis que s’hagin produït en modificacions
poblacionals, etc., incidiran en una revisió del model.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Tadeo, vol fer ús de la
paraula?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, a la Llei de pressuposts generals d’aquesta comunitat
autònoma per a l’any 2009, la disposició addicional vuitena fa
referència a un nou sistema de finançament definitiu dels
consells, supòs que vostè és el màxim responsable d’aquesta
conselleria i d’aquests pressuposts, i en el seu punt tercer diu:
“la nova regulació del sistema de finançament dels consells
insulars tindrà efectes a partir de dia 1 de gener del 2010".

Als menorquins ens preocupa, la gent un dia es va preocupar
quan dia 1 de març surt un titular que diu: “Mallorca e Ibiza
rechazan la financiación que recibe hoy Menorca, que tachan
de excesiva”. Sembla ser, pel que deia aquest mitjà de
comunicació, que hi ha un front comú per intentar modificar,
baratar aquest major finançament que creuen que té Menorca,
en contraposició als consells insulars de Mallorca i d’Eivissa.
La pregunta era molt clara, la resposta crec que no ho ha estat,
segons sembla ser hi haurà -torn a repetir- un nou model de
finançament, com diu la disposició addicional vuitena d’aquests
pressuposts, i crec que els menorquins voldríem sentir una
resposta clara que aquesta proporcionalitat que existeix no es
modificarà en cap moment.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Manera? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, diverses coses a
comentar-li molt breument. La primera, la llei que regula el
finançament dels consells insulars, com vostè sap, és la Llei
2001, aquesta llei és vigent, està acordada amb els consells
insulars i ells estan d’acord amb el manteniment d’aquestes
regles del joc. En segon terme, és innegable que en aquests
darrers anys hi ha hagut canvis demogràfics a totes les illes i és
un dels elements que també nosaltres invocam a les nostres
negociacions amb el finançament autonòmic, per tant, hi ha
aquests canvis demogràfics que s’hauran de tenir en compte. I
en tercer lloc, hi ha un procés de transferències d’activitats i de
serveis als consells insulars que evidentment això també tendrà
una incidència sobre el seu finançament final.

Per tant, tenim present que mantenim les mateixes regles del
joc i hi ha aquests canvis que s’han produït, de caràcter
demogràfic per un cantó i d’assumpció de competències per un
altre, això, com no pot ser d’altra manera, ha de variar
evidentment el finançament que es pugui generar a partir
d’aquestes dades. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera.
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I.3) Pregunta RGE núm. 7039/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assignació de la televisió pública de les Illes
Balears en el pacte de governabilitat.

La següent pregunta és relativa a assignació de la televisió
pública de les Illes Balears en el pacte de governabilitat i la
formula el Sr. Antoni Serra. Té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Partit Popular sempre ha mantingut que el govern del pacte era
un govern de quotes partidistes, era un govern on els interessos
dels ciutadans quedaven reduïts a la representació de cadascun
dels partits polítics. Aquesta qüestió, que el Govern sempre ha
fet un extraordinari esforç per desmentir, al final acabam per
veure unes certes evidències en els mitjans de comunicació on
podem llegir frases com: “UM considera que IB3 no es suya y
pedirá compensaciones”, certament curiós. Dins aquest article
curiosament trobam un altre paràgraf que diu: “en el pacto
suscrito en el 2007 se asignó IB3 -escoltin bé- a UM y se eligió
para dirigir el canal a Martorell. En ese momento UM
entendía que IB3 era la cuarta conselleria que le correspondía
en el reparto de las áreas de poder”. Certament curiós davant
dels arguments habituals d’aquest govern. En tot cas i davant
d’aquesta situació d’orfandat dels nostres mitjans públics,
pobrets meus!, convendria que aquest govern aclarís certament
de qui és responsabilitat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Serra, no faci tant de cas als
diaris, açò és la primera qüestió que li he de dir. Sé que és obvi
perquè tots en fan un relatiu cas, només feim cas als diaris quan
ens van bé per a les nostres tesis. Jo crec que l’exercici del
Govern en relació amb la televisió és un exercici de govern. Per
tant, la televisió correspon a aquest govern, com els va
correspondre a vostès abans. El director general va ser elegit en
aquest parlament a proposta del Govern. L’ens públic de
radiotelevisió està orgànicament dins la Conselleria de
Presidència, i la direcció de l’ens i les direccions adjuntes
corresponen a la composició d’aquest govern. Vull recordar que
si no responen a la presència del PP és perquè vostès
reiteradament sempre han dit que no volen tenir un director
adjunt, per les raons que siguin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, francament li agraesc
la seva resposta perquè ens ha aclarit una qüestió fonamental en
aquest moment i és que IB3 és responsabilitat de l’exercici de
govern i entenc que hem de mirar el Sr. Antich per fer-lo
responsable de diverses qüestions que avui succeeixen, entre
elles és imprescindible determinar qui es fa responsable de
l’augment de 32 milions d’euros del deute d’IB3; qui és el
responsable dels 51 milions d’euros pendents de pagament en
els proveïdors; qui és responsable d’una qüestió que certament
estam vivint darrerament, com que la Fórmula 1, per cert un
espai que podem veure a altres mitjans de comunicació a la
mateixa hora, amb una qualitat, sense desmerèixer la nostra,
però d’una certa rellevància, costa 12 milions d’euros a aquesta
comunitat autònoma en una situació de crisi perquè puguem
gaudir d’uns continguts en la nostra llengua, la qual cosa
tampoc no està malament, però entendrà que no sé si queden
especialment justificats que 12 milions d’euros d’una qüestió
com és la Fórmula 1 quedi més que clar. Qui és responsabilitat
de tot això? Vostè ho ha dit, Sr. Conseller, té tota la raó, el
Govern de les Illes Balears i el descontrol que duen. I també es
fa evident una altra qüestió, vostès diuen “tenim sa fórmula”,
tenim la fórmula de la ruïna de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Serra, efectivament el Govern
n’és responsable, no només del que ha fet, sinó també del que
ha heretat; perquè vostè només ha parlat d’una cosa, sap què
vàrem heretar nosaltres de la televisió?, quasi 200 milions
d’euros de deute. I d’açò també en som responsables perquè
evidentment tenim la responsabilitat de govern, assumim tota la
responsabilitat, fins i tot la seva mala gestió. Li vull dir una altra
cosa, crec que darrera la seva intervenció s’amaga un model
diferent. Nosaltres podem tenir un model d’hexapartit, com
vostès solen dir amb menyspreu, jo preferesc més el model
d’hexapartit que el model únic que vostès varen tirar endavant.
Nosaltres hem tirat endavant, amb 3 grups i 6 partits, un model
de televisió substancialment millor que el que vostès varen
posar en marxa, un model més professional, més independent i
més plural, més barat, a pesar de tot el que vostès diuen, l’any
2007 la televisió va costar 100 milions d’euros i enguany 60
milions d’euros; i una televisió inspirada en el model lingüístic
de l’Estatut. Per cert, ara abjuren d’ell, però fa dos anys, vostès,
el govern del Partit Popular va impulsar aquest model lingüístic,
fa proposar, defensar i votar el model lingüístic estatutari, i ara
resulta que hi abjuren radicalment.
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Açò és el que nosaltres volem fer, un model més
professional, més independent, més plural, més barat i més
inspirat. En conseqüència, sap quina és la política de Balears
més entrevistada per la Televisió de les Illes Balears? La Sra.
Rosa Estaràs. Malauradament nosaltres mai no ho vàrem poder
dir quan governaven vostès.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 7040/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteri del govern en relació amb la construcció
de camps de golf.

La següent pregunta és relativa a criteri del Govern en
relació a la construcció de camps de golf. La formula el Sr. Joan
Flaquer. Té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Som moltes les veus que coincideixen que la difícil situació
econòmica actual requerirà de sectors econòmics capaços
d’estirar endavant la nostra economia productiva. I no hi ha cap
dubte que el turisme constituirà un factor clau en aquest sentit.
Però no un turisme qualsevol, des del Partit Popular estam
convençuts que haurà de ser un turisme cada vegada més
diversificat i que tengui en compte la diversificació i la
desestacionalització com a complements imprescindibles d’un
turisme de sol i platja.

Dins aquest context és obvi i evident que el golf és un
producte que diversifica la nostra oferta turística i al mateix
temps és un producte d’un elevat poder adquisitiu, que genera
una despesa turística important a les nostres illes. Això no és
només una opinió d’aquest diputat que els parla, ni del Grup
Parlamentari Popular, sinó que és una opinió compartida per
exemple per la mateixa CAEB, patronal dels empresaris de les
Illes Balears, amb qui el Govern d’aquestes illes presumeix de
tenir un alt nivell de diàleg i consens permanent; i a més, és una
conclusió també d’un recent pla de màrqueting encarregat per
la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

Davant de la importància del fet que la mateixa CAEB
demani i reclami la construcció d’una sèrie de camps de golf a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa, volem conèixer quina és
l’opinió del Govern en relació amb la construcció de nous
camps de golf a les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Li contesta el Sr. Vicens. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, els criteris del
Govern pel que fa als camps de golf són els que hi ha
evidentment en el pacte de governabilitat i recollits a la Llei
4/2008 i que el seu grup ja me va demanar dia 24 de febrer i que
no ha variat ni una sola coma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que el conseller
de Turisme no ha volgut escoltar aquesta resposta i és evident,
perquè aquesta resposta no li agrada, perquè crec que el
conseller de Turisme sí que creu amb el desenvolupament
sostenible d’aquestes illes i amb la necessitat de parlar
clarament i no enganar la gent, Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori.

Vostès no es poden omplir la boca, no poden fer discursos
continus i constants sobre la necessitat de desestacionalitzar,
sobre la necessitat de renunciar o de voler aspirar, millor dit, a
un turisme de major poder adquisitiu i a la vegada, en el mateix
moment que diuen això i critiquen el tot inclòs i critiquen el
turisme de sol i platja, a la vegada posar portes als camps i posar
impediments a un turisme que precisament enguany, no sé si
vostè coneix aquestes dades, Sr. Conseller, l’únic producte i
l’únic sector turístic que aguanta la crisi és el turisme de golf.
L’únic que encara aporta recursos, l’únic que encara aporta
valor afegit al conjunt d’aquesta economia és el turisme de golf.
I nosaltres amb tot el respecte al medi ambient, amb totes les
cures mediambientals que hi pugui haver, creim que a les illes
de Mallorca, Menorca i Eivissa és possible encara, amb totes
aquestes precaucions i amb tota la protecció que sigui
necessària, crear una oferta que sigui capaç de crear llocs de
feina, que sigui capaç de generar producte fora de temporada
alta, que sigui capaç d’atreure turisme d’un alt poder adquisitiu.
Això és el que nosaltres pensam i el que ens temem que també
pensa el conseller de Turisme i que s’ha hagut d’absentar
d’aquesta sessió durant aquesta pregunta, per no escoltar allò
que l’altra part del Govern creu, a pesar del que diuen les
enquestes, a pesar del que diuen totes les estadístiques en relació
amb els camps de golf.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Vicens, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, a part del
discurs tan retòric que ha fet vostè, vostè em demana el criteri
del Govern sobre els camps de golf, jo li torn a repetir, això està
a la Llei 4/2008. Aquesta llei senzillament el que fa és, com
vostè veig que comparteix, establir tot un seguit de criteris
d’inoportunitat dels camps de golf per donar l’interès general.
Senzillament això.

Després, per altra banda, el que fa aquesta llei és prohibir
l’oferta residencial i turística als camps de golf. Quan vostès
governaven els camps de golf eren la típica excusa per construir
en sòl rústic bungalows, hotels, etc. Això és així i ho sap
tothom. A part d’això, aquest govern té aquest criteri i aquest
criteri és el que s’aplica i el recull perfectament la Llei 4/2008.
És més també li diré, ja que vostè està tan preocupat per la
difícil situació econòmica que puguin tenir aquests establiments,
que el mateix president de l’Associació de Camps de Golf diu
que els caps de golf estan en un 40% de la seva ocupació. Per
cert, jo no crec que tenguin una certa saturació. Per tant, aquesta
necessitat que hi veu vostè, en principi el Govern no és que la
vegi malament, el problema és, com diu vostè, que s’han de
tenir molt en compte els criteris sobre el medi ambient i els
criteris sobre sostenibilitat. Això és el que està fent el Govern
amb una coherència absoluta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens.

I.5) Pregunta RGE núm. 6996/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a l'estat de la construcció del nou institut d'Alcúdia.

La següent pregunta és relativa a estat de construcció del
nou institut d’Alcúdia. La formula el Sr. Josep Melià. Té la
paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera d’Educació, des d’Unió Mallorquina vivim amb
preocupació el procés de construcció de nous centres educatius
i d’ampliació dels centres educatius, atesa la demanda que té la
nostra societat. Ja li vàrem fer una pregunta en relació amb
aquest tema, en el cas d’una nova escola de Llucmajor. Ara li
plantejam el tema en el cas del municipi d’Alcúdia. Fa molts
d’anys que l’institut existent en el municipi d’Alcúdia està
absolutament saturat i massificat; a la legislatura passada vàrem
viure un cert via crucis per aconseguir que el Govern posàs en
marxa un nou institut en el municipi d’Alcúdia, la veritat és que
no ho vàrem aconseguir del tot i ha estat aquest govern que va
haver de fer les modificacions de projecte i les modificacions
pressupostàries per iniciar les obres, però resulta que des de
novembre, fa més de cinc mesos que tenim les obres aturades.
Aquesta situació es viu amb molta preocupació, amb molta
angoixa pels pares en el municipi d’Alcúdia i consideram que
s’hauria d’accelerar l’execució d’aquest nou institut. Per això li

volem demanar en quin estat es troba la construcció d’aquest
nou institut en el municipi d’Alcúdia?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Sra. Galmés, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Melià, en efecte estic totalment d’acord amb vostè que el procés
de construcció de l’IES d’Alcúdia ha estat un autèntic via
crucis, s’ha dilatat massa, es tracta d’un projecte condemnat des
de l’origen, des del 2005, a successives deteccions d’errors, a
continues reparacions tècniques, a aturades de les obres, a
modificacions de pressuposts i, fins i tot, a retirada de l’empresa
adjudicatària.

Compartesc la seva preocupació, la dels pares, la de
l’ajuntament, la de la comunitat educativa, estam en contacte
amb l’ajuntament i amb la Plataforma pro Institut i de fet el nou
institut d’Alcúdia va ser el meu primer problema, en juliol del
2007, i fins que no el pugui inaugurar crec que serà el meu
problema. Com estan ara les coses? En aquests moments,
després de la darrera reunió, hi ha el darrer informe de
supervisió aprovat que l’IBISEC remetrà immediatament a
l’empresa constructora perquè reiniciï l’obra. Des de l’1 d’abril
el que es fa són reparacions, petites reparacions, del que ja
estava construït. Ara l’empresa s’ha compromès, amb aquest
informe modificat de supervisió, a començar de bell nou les
obres i això és immediat. El compromís és acabar aquest centre
abans que acabi l’any, és a dir, no podem posar cap data fixa,
però abans que acabi l’any. Per què no vull posar cap data fixa?
Perquè ens hem trobat molts de problemes en aquesta obra, una
obra que hem hagut de desbloquejar diverses vegades, ha passat
de costar 3.300.000 euros a costar més de 5 milions. S’ha hagut
de canviar el director d’obra. 

Tot això ens ha fet plantejar-nos que no podem continuar
amb aquest sistema de construcció de centres, de concurs
d’idees, de centres emblemàtics, per això la conselleria ha
dissenyat un altre tipus de projecte constructiu molt més ràpid
i és el de centres tipus, que ja he parlat d’ells en altres ocasions,
basat en mínima complexitat constructiva i estructural, estalvi
de recursos, sostenibilitat i racionalitat. Ara el meu compromís
amb la Plataforma pro Institut, amb l’ajuntament, als quals se’ls
ha mantingut permanentment informats de tots els problemes,
és que l’institut entri en funcionament el curs vinent perquè
sigui, quan s’acabi l’obra, immediat l’inici. També he donat
ordres perquè la dotació immobiliària ja estigui encarregada i no
hi hagi problemes de demora.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. 

I.6) Pregunta RGE núm. 7043/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transició a la TDT.

La següent pregunta és relativa a transició a la TDT que
formula el Sr. Josep Maria Costa i Serra. Té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Probablement des de l’any 2000,
des de l’efecte 2000, l’efecte TDT passi a ser un dels temes que
a les administracions i als ciutadans preocupa pel volum de gent
que afecta. De totes maneres pens que la maduresa i
responsabilitat de la ciutadania després fa veure que no hi ha per
tant. La pregunta que li vull formular, Sr. Conseller, és com es
du el procés de transició a la TDT i, fins i tot, les incloses a la
fase 1 que afecten les illes, mal anomenades menors, d’Eivissa,
de Menorca i de Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, l’entrada de les TDT
a les Illes Balears, efectivament, té aquestes dues fases. La
primera fase que correspon a les illes de Menorca i Pitiüses i la
segona a l’illa de Mallorca. Quant a la primera fase podem dir
que estam en un volum, podríem dividir aquesta petita
intervenció meva en tres apartats: el primer seria el que
representa la cobertura de les TDT a les Illes i concretament en
aquesta primera fase; la segona el procés d’antenització, de
noves antenes que s’estan posant en marxa per substituir les
velles i la tercera els descodificadors de les televisions antigues
o la irrupció de televisors nous amb TDT.

Quant al primer punt, que és el grau de cobertura de les
TDT, en aquest moment el grau de cobertura és molt elevat ja
a les nostres illes, estam amb percentatges superiors al 75 i al
80% pràcticament a cada una d’elles. Els percentatges són
superiors a les mitjanes de l’Estat. Això amb relació a la taxa de
cobertura de les TDT a les nostres illes en aquesta primera fase
que vostè em demana. La segona, l’antenització, ho hem dit en
altres intervencions, s’han posat en marxa processos de
convocatòria de subvencions per variar, precisament, les
antenes, per facilitar als consumidors aquesta transició de la fase
analògica a la fase digital i en aquest aspecte hi ha un grau de
difusió al respecte molt representatiu, molt important, estam
amb percentatges a cada una de les illes superiors també al 80%,
de manera que tenim un nou percentatge en aquest punt concret
superior a la mitjana de l’Estat i finalment pel que afecta els
descodificadors i la irrupció de nous televisors amb TDT estan,
també, en una fase de desenvolupament molt potent amb relació
a aquest tercer element, també amb percentatges superiors al
75%.

Dir, a tall de síntesi, que l’entrada de la TDT a les Illes
estaria, aproximadament, en un 75% a l’illa de Mallorca, un
80% a l’illa de Menorca i un 68 i escaig a les illes Pitiüses. De
manera que, en qualsevol cas, són percentatges superiors a les
mitjanes de l’Estat i pensam que anam en un camí correcte
perquè no hi hagi dificultats en l’adopció d’aquest nou sistema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. 

I.7) Pregunta RGE núm. 7038/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a resultat de l'ocupació turística a Eivissa durant la
setmana santa.

La següent pregunta és relativa a resultat de l’ocupació
turística a Eivissa durant la Setmana Santa i la formula el Sr.
Josep Juan i Cardona. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta, com vostè ha
dit, va adreçada al conseller de Turisme i és saber quina és la
valoració que fa el Sr. Conseller sobre el resultat econòmic de
l’ocupació turística a l’illa d’Eivissa durant la setmana passada
que era Setmana Santa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Nadal, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Cardona, les dades del
mes d’abril, i la Setmana Santa va ser en el mes d’abril, són en
aquests moments molt provisionals, però li podria avançar,
desprès d’haver parlat amb el president de l’Associació Hotelera
d’Eivissa i de Formentera, que tenint en compte la situació
econòmica que vivim i el mal temps que va fer durant aquesta
setmana, que l’ocupació a Eivissa no va ser dolenta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Vol fer ús de la paraula el Sr. Cardona?
Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, són cert els
seus condicionals, efectivament hem d’esperar que els resultats
es puguin comprovar més bé, efectivament hem de comprovar
doncs moltes de coses per poder tenir unes dades definitives,
però l’expressió que no va ser dolenta és una miqueta ambigua
i vostè ho sap. Possiblement hauríem de començar a valorar les
dades que surten sobre el descens de la contractació laboral dins
el sector hoteler que els sindicats atribueixen, precisament, a la
falta d’obertura d’establiments hotelers. El descens de l’arribada
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de passatgers en avió, la caiguda del turisme espanyol a Eivissa,
la caiguda d’obertura de la planta hotelera a Eivissa i a més s’ha
donat un fenomen una miqueta curiós i és que els grans hotels
s’han mantingut tancats i només han obert petits establiments la
qual cosa pot incrementar el nombre d’hotels, però baixar d’una
manera important el nombre de places, la reducció de la despesa
turística, que és el que comenten les associacions de
restauradors i les associacions de comerç. Fins i tot el Sr.
Conseller ha reconegut que s’està retardant la contractació. 

Per tant, si desprès de tot això deim que no és dolent doncs
que vol que li digui. Crec, Sr. Conseller, que hem de ser
conscients, sobretot per poder donar solució a un problema hem
de reconèixer que existeix aquest problema, si continuam
insistint a negar que existeix aquest problema, si insistim a
evadir la realitat al final ens trobarem com ens trobam que és
amb una crisi important, amb un fracàs en moltes de les accions
que es fan i sobretot que les nostres empreses no seran
rendibles.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Sr. Nadal, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies. Miri, Sr. Cardona, vull ser realista, però també
optimista. Seré realista perquè som conscient dels problemes
que hi ha i de la crisi que hi ha no només a nivell de tota
Espanya sinó dels mercats emissors, sobretot en el mercat
britànic i en el mercat espanyol. Així i tot li vull dir que aquesta
no ha estat una Setmana Santa dolenta, comparada amb els
exercicis anteriors, hem tengut un increment, comparat amb el
del 2008, d’un 15% a Eivissa amb una ocupació superior al 85%
en la Setmana Santa. És veritat, i li he de reconèixer, que la
planta oberta, en aquest moment, era del 18%, però li vull dir
que hem de ser optimistes, que altres indrets d’Espanya i
d’Europa, que són competidors nostres, estan en una situació
molt pitjor, i nosaltres, el Govern de les Illes Balears, a través
de la Conselleria de Turisme fa, dins una conjuntura de crisi
molt important, les feines necessàries perquè aquesta temporada
d’estiu no sigui dolenta, per intentar assolir el mateix nombre de
visitants que hem assolit en exercicis anteriors. 

Hem fet un pla de xoc per al mercat espanyol, que és una de
les debilitats o de les mancances i ens gastarem més de 4
milions d’euros dirigits només i en el moment de la
contractació, al mercat espanyol per aconseguir que Formentera,
Eivissa, Menorca i Mallorca tenguin més turistes nacionals.
Feim un pla de xoc amb el turisme britànic, avui mateix
presentarem una sèrie d’actuacions, concretament a Manchester,
de promoció directa al client directe. Demà vaig a Madrid a un
workshop amb tots els majoristes de viatges espanyols per donar
a conèixer quins són els avantatges i els punts forts de les Illes
Balears, d’Eivissa, de Menorca, de Mallorca i de Formentera.
És veritat que la situació és difícil, no és tan dolenta com alguns
voldrien dir, sobretot en el sector turístic i ens ha agafat, al
Govern de les Illes Balears, a la Conselleria de Turisme, fent
feina perquè aquesta situació de crisi que hi ha a nivell de tota

Espanya en el sector turístic, a les Illes Balears els afectin molt
manco que a altres destins.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. 

I.8) Pregunta RGE núm. 7045/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge.

La següent pregunta és relativa al Pla estatal d’habitatge que
formula el Sr. Josep Carretero. Té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, recentment el Govern central ha aprovat el Pla estatal
de l’habitatge i rehabilitació 2009-2012, un pla que està
condicionat per dos factors fonamentals, en primer lloc una
dècada d’increments dels preus molt per damunt de la inflació
que va expulsar una bona part dels ciutadans del mercat de
l’habitatge; i en segon lloc la greu crisi econòmica financera
internacional que té com a una de les seves manifestacions més
evidents l’alentiment tant de la demanda com de l’oferta
d’habitatges. Enfront d’aquesta realitat consideram que les
polítiques d’habitatge necessiten més que mai l’impuls decidit
de totes les administracions per tal de garantir la sostenibilitat
i l'eficiència d’aquest sector optimitzant d’una banda la borsa ja
existent d’habitatges, però assegurant també una producció
suficient d’habitatges per donar resposta a uns preus assequibles
a les necessitats dels ciutadans. Dins aquest context ens
agradaria conèixer quina valoració fa aquest govern del Pla
estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Sr. Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGES I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carretero, miri una
vegada que es coneixen les dades del nou Pla estatal d’habitatge
és fàcil, és relativament fàcil, fer una valoració. Per a les Illes
Balears, ja sap que el Pla està estratificat per comunitats
autònomes, el conveni que signàrem fa uns dies amb la ministra
suposa 17.435 actuacions, és a dir, habitatges, tant de sòl com
d'habitatge, és a dir, 5.000 actuacions més que el pla estatal
anterior. Això suposa que el ministeri aportarà al voltant de 190
milions d’euros per aquest concepte a les Illes Balears que
suposen, més o manco, el 65% més que el pla estatal anterior.
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És un pla, que com molt bé vostè ha dit, per a quatre anys,
2009-2012. Aquestes inversions afecten potencialment més de
11.500 llocs de feina que seran més si tenim en compte que hi
ha inversions complementàries en el Pla estatal per part del
Govern així com inversions privades. El 58% de les actuacions
d’habitatge que s’han compromès són en matèria de
rehabilitació, per primera vegada el Pla es diu "d’habitatge i
rehabilitació". Són 9.510 actuacions per a rehabilitació i de les
actuacions amb habitatges protegits, més o manco, el 40% està
destinat a règim de lloguer.

Tot i que jo crec que aquestes són xifres per estar molt
satisfets, no vull ser gens triomfalista, ja que només tenim un
marc, un instrument, per a la gestió de política d’habitatge,
desprès hem de ser capaços de gestionar aquest pla i el vertader
èxit serà complir amb escreix, si podem, les previsions del Pla
per poder reclamar més inversió amb càrrec al fons d’eficàcia.
Encara que la situació no convida a ser optimista li record, Sr.
Diputat, i record a la Cambra tot i que el Pla està vigent les
entitats financeres encara no han firmat el conveni amb el
ministeri i, per tant, no té finançament aquest pla encara. Per
tant, la situació no convida a ser optimista, però crec que
nosaltres hem fet els nostres deures i tenim sòl, per primera
vegada tenim patrimoni públic de sòl gràcies a les reserves
estratègiques de sòl que vàrem aprovar entre tots, encara que el
Partit Popular es desdigui, tot i les dificultats actuals que he
explicat abans tendrem finançament i tenim, a més, la
possibilitat d’adequar l’oferta a la demanda amb la innovació
que fa el Pla estatal de modalitat de lloguer amb opció de
compra.

Per tant, si tenim sòl,  tenim finançament i tenim un bon pla
d’habitatge, el més probable és que d’una vegada per totes, Sr.
Diputat, hi hagi habitatges dignes i assequibles a les nostres illes
i per als nostres ciutadans. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. 

I.9) Pregunta RGE núm. 7046/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model de finançament.

La següent pregunta és relativa a model de finançament i la
formula el Sr. Joan Boned. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. La
recent remodelació del Govern de l’Estat, com no podia ser
d’una altra manera, ha provocat automàticament unes reaccions
enfrontades sobre l’optimisme o no que podia provocar o es
podia sentir respecte d’aquesta remodelació. L’opinió
automàtica i sistemàtica de l’oposició són sempre missatges
negatius i buscant tot allò que, des del nostre punt de vista,
pugui perjudicar l’actual govern. Per això, Sr. Manera, Sr.
Conseller d’Hisenda, li preguntam quina valoració realista es
pot fer des del Govern de les Illes Balears respecte de
l’esmentada remodelació i amb relació a aquest importantíssim
procés de negociació obert sobre el nou model de finançament
que tenim amb el Govern de l’Estat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. 

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com sap pel que afecta
el model de finançament els canvis es refereixen, bàsicament,
a dos ministres, la creació de la vicepresidència tercera, amb el
Sr. Chávez, i el canvi en la vicepresidència segona, en
l’econòmica, amb la Sra. Salgado. Tant en un cas com en l’altre
estam davant de persones que coneixen perfectament el model
de finançament. La Sra. Salgado en qualitat de ministra
d’Administracions Públiques és la vicepresidenta del Consell de
Política Fiscal i Financera, és a dir, ha estat present a totes les
reunions on s’ha tractat de forma multilateral el tema del
finançament autonòmic, i el Sr. Chávez ha estat president d’una
comunitat autònoma que, per cert, va fer unes declaracions molt
contundents amb relació als problemes de finançament de les
Illes Balears indicant que només per resoldre el tema de Balears
ja valia la pena repensar el model de finançament actual. De
manera que, amb totes les cauteles que s’han de prendre en
aquests casos, pensam que els canvis són positius i ens donaran
més aportació i més solidesa al model de finançament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Boned?

I.10) Pregunta RGE núm. 7036/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a segon
multiplex.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a segon
multiplex que formula el diputat Sr. Miquel Àngel Llauger del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Té la
paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sabem
que el Govern de les Illes Balears ja compta amb un segon canal
multiplex autonòmic per a la televisió digital terrestre. Aquesta
és, per a nosaltres, una qüestió de gran importància perquè ha de
permetre la recepció a les Illes Balears de tota una sèrie de
canals de televisió amb aquesta tecnologia en llengua catalana
i, per tant, voldríem saber quan preveu el Govern que estigui
operatiu.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la previsió que aquest
multiplex entri en funcionament està en un procés d’adjudicació
precisament de l’esmentat multiplex, però la previsió és que dia
1 de juliol del 2009 entri en funcionament. Per tant, les cadenes
que s’hagin adscrit amb els acords corresponents amb la CAIB
en llengua catalana, puguin emetre de manera que quan es
produeixi la fase d’encesa digital, de la fase 1, que abans
comentaven en una altra pregunta, esperam que estigui ja en
funcionament aquest multiplex.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Manera. Vol fer ús el Sr. Llauger de la
paraula? No?

I.11) Pregunta RGE núm. 7041/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció del nombre de conselleries per
fer front a la crisi econòmica.

Passam a la següent pregunta, relativa a reducció del nombre
de conselleries per fer front a la crisi econòmica. La formula la
Sra. Rosa Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, avui tenim un
govern, que és un govern que té 14 conselleries, que va néixer
fruit de tota una sèrie d’equilibris de poder i li vaig dir que no
era el govern que les Illes Balears necessitaven. Fa un any li
vaig presentar un pla anticrisi que requeria, per poder combatre
aquesta crisi, fer un govern més petit que respongués els
interessos generals. Si la crisi requereix, Sr. President, l’esforç
de tots i tots ens hem d’estrènyer el cinturó, què millor que el
Govern doni una passa endavant, doni exemple i redueixi
aquesta despesa com han fet tots els ciutadans de les Illes
Balears?

Ho ha fet Galícia, ha passat d’un govern de 13 conselleries
a un govern de 10. Ho ha fet Castella-La Manxa que ha passat
d’un govern de 14 conselleries, les mateixes que vostè té, a un
govern de 10, un senyor del PSOE, el Sr. Barrera, i ho ha fet
també Madrid, Esperanza Aguirre, que ha passat d’un govern de
15 a 12 conselleries.

Això suposaria una reducció, jo li proposaria reduir de 14 a
10 conselleries, fer-ho amb seny i amb sentit comú. Li he
adreçat el dia d’avui la proposta de govern que jo li faria,
suposaria un estalvi de 4 milions d’euros, reduiria també el
sector públic amb la mateixa proporció, un 25%, el que
suposaria un estalvi de prop de 14 milions d’euros que anirien
molt bé per al bé dels ciutadans.

Està disposat a fer-ho com ha fet també el Sr. Zapatero, que
ha remodelat el seu govern tot i que no l’ha reduït, per imposar
un canvi de ritme que és necessari per poder palAliar els efectes
de la crisi?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. President Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, ja sé quina
valoració fa vostè del Govern perquè m’ho repeteix a cada
pregunta. En relació a la seva proposta el que li puc dir és que
el president que és qui pot canviar conselleries o les pot reduir
o en pot posar més, de moment, no té previst fer cap reforma en
aquest sentit. Sí que és veritat que hem congelat sous, que hem
posat en marxa tota una sèrie de mesures, que les pactam amb
els agents socials i econòmics i creim que és el camí per intentar
palAliar la situació de dificultats que tenim en aquests moments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ni vol ni pot, perquè és l’únic
president d’Espanya i crec que d’una democràcia occidental al
qual canvien i nomenen els seus consellers. Ni els nomena, ni
els cessa, ni els pot canviar. En definitiva, no pot fer el que
requereix una crisi en aquest moment. 

Li recoman que fusioni conselleries del seu govern per
respondre a les necessitats dels interessos generals i no als
equilibris de poder. Miri, no és possible tenir 14 conselleries, no
és possible tenir 3 directors a l’IB3, un per a cada partit, 2
gerents a l’SFM perquè no es fien entre vostès, 2 gerents al
Consorci de Transports i el súmmum és plantar 1.800 oliveres
en 10 quilòmetres al tram que va de l’Arenal a Llucmajor i que
això ens consti 230 milions de les antigues pessetes. Sr.
President, cregui’m que això no és possible. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, només
faltaria que vostè que es queixa que jo no puc canviar
consellers, me’ls canviàs vostè, els consellers, des d’oposició.
Ja només em faltaria això, Sra. Estaràs!

Miri, escolti, vostè entra dins un camp que no crec que sigui
el millor, em parla ara d’oliveres i d’històries. Nosaltres hem
valorat en devers 250 milions d’euros la seva mala gestió de
l’anterior govern. No se’n recorda de l’òpera, que eren doblers
d’Educació? O que hem pagat dues vegades el metro, Sra.
Estaràs? Dues vegades l’hem pagat, el metro. Vostè ve a parlar-
me d’austeritat?

Però a més li vull dir una altra cosa, miri, és que precisament
crec que és en aquests moments, quan el sector privat, la part
privada va malament, és quan el sector públic ha de treballar i
ha de fer de motor de la part econòmica i social d’un país.
Vostès ho feren tot al revés i ja sé que nosaltres tenim dues
maneres totalment distintes de veure-ho. Vostès engreixaren la
maquinària quan totes les coses anaven bé, pujaren un 60 -un
60%!- les empreses públiques -un 60% les empreses públiques-
i augmentaren i acaramullaren moltíssimes inversions que varen
fer venir empreses de fora i varen fer venir treballadors de fora.
Ja ho sé que pensam diferent. En canvi, nosaltres creim que ara,
quan realment la part privada va malament, és quan el sector
públic ha d’estirar i ha de gestionar inversions i ha de treballar
precisament per reactivar l’economia i per mantenir llocs de
feina. 

Aquesta és la manera diferent de veure-ho, sense perjudici
que efectivament ho hem de fer compatible amb una austeritat
des de les administracions públiques. Hem congelat sous,
treballam amb despesa corrent, augmentam els interventors a les
conselleries perquè no es donin situacions com les que es
donaren a l’anterior govern i ara preparam una llei del sector
públic per controlar més la despesa dels doblers. Això és el que
vol la gent, els ciutadans i les ciutadanes el que volen és que
controlem bé les despeses. Errors en tendrem tots, però l’esforç
que fa aquest govern no té res a veure amb com vostès
gestionaren els doblers, Sra. Estaràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. 

I.12) Pregunta RGE núm. 7042/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resolució de la crisi política del Govern.

La següent pregunta és relativa a la resolució de la crisi
política del govern que formula també la Sra. Rosa Estaràs. Té
la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La diferència és que quan governa
el PP creixem el 3%, cream llocs de feina, es creen 2.000
empreses cada any, es fan 16 autopistes, es fan 34 escoles, 21
residències, un metro malgrat li pesi, una estació soterrada i es
fa la major inversió pública de la història. Li he de dir, Sr.

President, que no veig que hagi reduït cap empresa pública, per
tant, tan malament no deu estar, però quan hi ha una situació de
crisi econòmica, el sentit comú obliga a la reducció. 

Si em parla de corrupció, no me’n parli perquè vostè està
assegut i sustenta el seu govern amb el vot de la corrupció o
sigui que alerta. I interventors, n’haurien de posar al Consell
Insular de Mallorca que està investigat en tots els seus
departaments i no han volgut fer auditories per investigar res
absolutament sobre aquest tema, però efectivament, es tracta de
dos models distints. Vostè diu que aposta en inversió pública i
no he vist cap inversió en carreteres en dos anys, cap inversió en
tren perquè no es posen d’acord, cap inversió en pràcticament
res perquè la brega entre vostès és contínua. 

Per això li deman, hi ha 75.000 aturats des que vostè
governa, 66% més que l’any anterior, de les comunitats on més
ha crescut l’atur de manera interanual, des que vostè governa
9.000 empreses han tancat a les Illes Balears. Aquest serà el seu
balanç quan parteixi. També des que governa el Sr. Zapatero 9
de cada 10 aturats són espanyols de la Unió Europea.

 Vostè creu que mentre assistim a la brega permanent quan
no és pel tren d’Alcúdia, és pel tren de Manacor entre PSM,
UM, entre PSOE, els Verds; quan no assistim a la brega del
tren, al pla de carreteres que serà el següent cacao; quan no, el
segon cinturó; quan no, Son Baco; quan no, el camp de golf,
això ajuda a alguna persona a l’atur a les Illes Balears a poder
confiar en el seu govern? 

Creu vostè que un aturat, Joan, Marisa, Pepita..., pot confiar
en vostè i en el seu govern amb la seva manca d’unitat de criteri
i d’acció per trobar feina? La resposta és no, Sr. President?
Vostè que en pensa?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, el cacao, Sra.
Estaràs, el teníem a una altra banda en aquesta terra, es veu que
estava baix terra, el cacao, Sra. Estaràs.

Miri, li vull dir una cosa, Sra. Estaràs. Aquest govern
debatrà tot el que hi hagi per debatre i a la vegada ho debatrà
amb la societat civil. Això és el que feim en aquests moments
i farem totes aquelles actuacions que creguem que són millors
per a la ciutadania i ho feim conjuntament amb agents socials i
econòmics i ho feim treballant amb tots i cada un dels sectors.
Aquest govern, per tant, fa la feina que ha de fer sense perjudici
que, efectivament, coincidesc amb vostè, la situació és difícil.
Amb el que no coincidesc és que l’època de vaques grosses fos
gràcies a vostè, Sra. Estaràs.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies. Sr. President, qualque cosa deguérem fer perquè 16
anys seguits ha governat en aquesta terra el PP i pujàvem i
creixíem el 7% i quan hem tornat governar hem crescut el 7%
i les dues vegades que han governat vostès, la primera del 99 al
2003, vàrem decréixer el - 0,5% i ara fregam el creixement
negatiu. 

Vull llegir, però, una sèrie de qüestions que evidencien la
manca de confiança dels aturats de les Illes Balears en el seu
govern. Cometes, “Antich, Barceló y Nadal no logran un
acuerdo aunque el pacto no peligra, coinciden en la voluntad
de mantenerse unidos si bien reconocen que precisarán de
intensas negociaciones para resolver sus diferencias”.

Alberdi, cometes, “El camino es largo y falta hablar
mucho”, el Sr. Diéguez “en 48 horas estará arreglado”,
“Izquiera Unida exige que en las reuniones del pacto fijen las
reglas del juego”. 

Vostè creu que a un aturat de les Illes Balears, amb el drama
que suposa per a les famílies, pot esperar que cada dia, cada
minut, cada segon, cada setmana, cada mes, estiguin pendents
vostès de les reunions entre vostès mateixos y el gobierno
discutiendo con el gobierno per veure si tenen equilibris,
mentre aquest temps meravellós s’hauria de dedicar a fer feina
perquè no hi hagués aturats a les Illes Balears, s’hauria de
dedicar a fer carreteres, s’hauria de dedicar a fer el tren
d’Alcúdia i de Manacor, s’hauria de dedicar a fer... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, gràcies.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

...les inversions que tots necessitam i no a discutir entre
vostès? La crisi del Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

no el deixa veure, president, la crisi real dels ciutadans.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, vostè obvia
que del 91 al 93 també vàrem tenir una crisi, no dic que fos
culpa del Govern de les Illes Balears que afectava, i també
vàrem créixer negativament. Per tant, aquest tema, Sra. Estaràs,
és així i per tant hi ha tota una sèrie d’influències externes que
haurem de capejar. Li vull dir una cosa, aquesta comunitat és la
comunitat que en aquests moments les capeja millor, però ja que
anam de lectures, Sra. Estaràs, ja que anam de lectures li llegiré
una cosa que, no ho dic jo ni ho diu ningú del pacte, ni ho
diu...ni tan sols ningú fora del seu partit, ho diu algú del seu
partit: “Pienso que han sido tres los motivos que han llevado a
la situación actual del PP en Baleares. El primero, el
espectáculo que estamos dando con los variados casos de
corrupción del último gobierno popular presidido por Jaime
Matas tras su fulgurante desaparición de la vida política, tema
éste que merece una amplia reflexión, pero que no es objeto de
la presente carta. El segundo, la ausencia de un rumbo fijo, de
una ideología y de unos principios claros y tercero, la falta de
renovación de todas las personas que llevan demasiados años
en la primera linea política y que ya no tienen ninguna
credibilidad”

Sra. Estaràs, això ho diu algú dels seus. Moltes gràcies, Sra.
Estaràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 5835/09, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en matèria de cultura.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 5835
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en matèria de cultura.

En nom del Grup Popular i per defensar la proposta la Sra.
Feliu té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, esper
que avui sí, Sra. Consellera de Cultura, perquè esper que sigui
vostè la que pugi aquí, esper que no em defraudi. 

Com vostè sap, Sra. Consellera, la cultura és allò que ens
diferencia bàsicament dels animals que només actuen per
instint, crec que és la base per marcar aquesta diferència. La
cultura està relacionada amb el desenvolupament de la
humanitat perquè està associada directament al tipus de
coneixement i a la tecnologia que produeix l’home. Crec que
està ben clar que cultura i educació és tot el que ha de menester
la humanitat per desenvolupar-se i per no viure com a vertaders
animals. 
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Crec que a partir d’aquestes reflexions, que modestament
crec que són interessants, hauríem de passar a conèixer quina és
la diagnosi que des del nostre grup feim de l’aposta que per a la
cultura fa a dia d’avui aquest govern a la nostra comunitat.
Vostè, Sra. Consellera, a la presentació dels pressuposts del
2009, d’aquests pressuposts, va afirmar que en política cultural
es centraria bàsicament a millorar els equipaments culturals, a
donar suport als creadors, a potenciar la promoció exterior de la
producció cultural de les Illes Balears i a impulsar la
investigació i la divulgació de la nostra cultura.

Efectivament, Sra. Consellera, són unes paraules o tal
vegada intencions molt interessants, però que a l’hora de la
veritat han quedat a no res i és que, quina casualitat també,
repassant els seus discursos durant aquests dos anys de govern,
podem veure que repeteixen exactament les mateixes paraules
any rere any.

    Vostè ens diu cada any que s’ha augmentat el pressupost
respecte a l’any anterior, malgrat sigui la conselleria que menys
augment tengui de tot el Govern. Vostè parla de línies
estratègiques centrades especialment a donar suport als
creadors, a millorar els equipaments culturals, sempre les
mateixes paraules, però els fets, la veritat és que no l’avalen. Tal
vegada, Sra. Consellera, intenta que a base de repetir-ho any
rere any la gent s’ho arribi a creure, però la veritat és que la
realitat és una altra i la gent se n’adona.

Començam per quin havia de ser el referent a l’hora de
dissenyar les polítiques culturals d’aquesta comunitat.
Efectivament, Sra. Consellera, el Consell de les Arts i de la
Cultura, el duien vostès fins i tot al seu programa electoral, és
a dir, un compromís electoral que no ha estat capaç de posar en
marxa i això que segons les seves paraules i l’escrit fins i tot del
mateix programa electoral del PSOE, aquest consell de les arts
i de la cultura havia de ser l’eix vertebrador de totes les
polítiques culturals d’aquest govern d’esquerres, que l’havia
d’ajudar a definir quin era el nostre model cultural.

Sra. Consellera, ha trobat ja quin és el nostre model cultural?
L’ha trobat? L’ha definit ja després de dos anys de govern? Qui
ha marcat la línia a seguir i amb quins criteris?, perquè la veritat
és que, Sra. Consellera, si vostè en dos anys no ha estat capaç de
posar en funcionament el Consell de les Arts i de la Cultura,
voldria saber com ha engarjolat tota la línia de la seva política
cultural o tal vegada és (...) a base d’anar tapant forats i
d’aprofitar la bona inèrcia que es va trobar a la conselleria quan
va arribar, però això s’acaba i als dos anys de govern ja es nota
massa si un polític no aporta res de nou a la seva àrea. És
lamentable, Sra. Consellera, haver de constatar avui aquí que en
política cultural pràcticament no s’ha fet res i aquesta és la
realitat.

Vostè parlava també d’aprofitar el vessant econòmic i
turístic que aporta el sector cultura. Això ho ha repetit també
reiteradament en diversos discursos que hem pogut repassar. És
curiós perquè el primer que fa quan arriba a la conselleria és
carregar-se un punt d’encontre econòmic, cultural, turístic tan
interessant com era la fira d’art contemporani, Art Cologne.
Una fira que projectava convertir-se en un punt de referència a
nivell internacional. Una fira que tenia una projecció
importantíssima dels nostres artistes, dels nostres galeristes.
Una fira que representava un gran alAlicient per tot el món

vinculat a les arts plàstiques de la nostra comunitat. Una fira que
sens dubte representava un gran atractiu turístic, justament
representava tal vegada aquesta oferta tan important de la qual
parlam sempre, que és el turisme cultural, de la
desestacionalització de l’oferta alternativa al sol i a la platja. La
veritat és que reunia totes aquestes característiques i vostè arriba
i sense donar cap explicació, parlant sempre d’aprofitar un
vessant econòmic i turístic que aporta el sector cultural, es
carrega una feina feta durant molt de temps, una feina molt
difícil, molt complicada i si no, ho pot demanar al meu estimat
company, el Sr. Fiol.

Després, Sra. Consellera, li voldria demanar què és el que ha
fet vostè llavors perquè ens digui que vol aprofitar el vessant
econòmic i turístic que aporta el sector cultural? Digui’m, per
favor, què és concretament el que ha fet respecte a això?

Per altra banda, també parla, de manera reiterada, de donar
suport als creadors i als joves, d’ajudes als nous creadors. La
veritat és que no sé si es refereix a tot allò que ja es va trobar
quan va arribar a la conselleria i que l’únic que ha fet ha estat
continuar-ho i que ja està bé, no ho toqui, continuï fent-ho, o si,
com pareix quan vostè parla, s’està fent qualque cosa que mai
no s’havia fet en aquesta comunitat i que els joves creadors
tenen ara oportunitats que mai no havien tengut en aquesta
comunitat. Jo entenc que no, pels contactes amb qui he pogut
parlar, amb la gent, no ha canviat absolutament res en positiu.
Per tant jo li pregaria que la veritat és que quan faci discursos
d’aquest tipus sigui una miqueta més seriosa i parli com a
mínim de continuar fent el que es feia i aprofitar el que ja es va
trobar fet. De totes maneres sí que m’interessaria conèixer quins
són els punts en concrets que està fent referent a aquestes
ajudes. Si pot després m’ho diu.

I, per cert, què passa amb les polítiques d’exposicions de
prestigi i d’importants edicions de llibres sobre autors? Li puc
recordar les darreres que es varen fer: Mati Klarwein, Ritch
Miller, Domenico Gnoli... Jo crec que això també és promoció,
això també és elevar una miqueta l’estatus cultural d’aquesta
comunitat. Què és el que està fent vostè?, perquè la veritat és
que no ha tornat a fer cap altra exposició important en aquests
dos anys, sense desmerèixer cap de les que s’han fet, però la
veritat és que, d’aquest nivell, no se n’han tornat a fer. 

I no em digui que és que la Llonja està en obres, que ja ho
sabem, que per cert és gràcies a les gestions que va fer el seu
antecessor i que els hi va deixar a vostè ja fetes, perquè aquí,
Sra. Consellera, vostè haurà de reconèixer que no té cap mèrit,
vostè ja es va trobar el projecte de rehabilitació fet, aprovat i
negociat amb Madrid, l’únic que havia de fer era esperar. Però
malgrat tot la Llonja està tancada, és una realitat, jo esper que
avancin les obres, però tenim altres espais a la nostra comunitat,
que malgrat siguin de propietat municipal o del consell es
podrien emprar per fer exposicions. Vaig rebre aquesta invitació
de Joan Costa, Rafel Bestard i Maldonado, que es va aquest
dijous una exposició conjunta; la (...) que sí, però no és massa
sovint que rebem invitacions en què el Govern participa amb
altres grans exposicions que es puguin fer en altres espais. I la
veritat és que jo li he de dir, Sra. Consellera, que sempre,
sempre, durant molts d’anys quan el Govern ha volgut ha pogut
aprofitar i ocupar altres espais expositors maldament fossin
d’altres institucions. Jo l’animaria que ho fes i que aprofitàs
d’una forma més..., tal vegada més sovint aquests espais.
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També, per què no?, podem aprofitar Es Baluard, perquè la
veritat és que també es un altre espai que es podria tenir en
compte a l’hora de fer qualque tipus d’exposició.

M’agradaria que em digués al respecte, quant a matèria
expositiva, què pensa fer i quina és la línia que vostè segueix en
aquest sentit.

L’altra línia estratègica de la qual vostè ens parla dia a dia
és la de millorar els equipaments culturals, i aquí sí que, Sra.
Consellera, un gran dubte: quins són aquests equipaments
culturals que vostè ha millorat? Digui’ls perquè la veritat és que
ja fa dos anys que repeteix a cada discurs que un dels seus
objectius bàsics és invertir a millorar els equipaments culturals.
Tal vegada podem parlar d’equipaments culturals quan parlam
del Conservatori Superior de Música i Dansa, sí, aquest espai
que vostè, quan va arribar a la conselleria, el primer que va dir
va ser que no s’havia d’haver fet mai, paraules que crec que no
són massa oportunes o no s’esperen mai de la màxima
responsable cultural de la nostra comunitat.

Però tornant al conservatori o tal vegada, millor dit, als
barracots del conservatori, que entenc jo que segons vostè deuen
ser una d’aquestes actuacions, què fa el Govern per tal de
millorar els equipaments culturals? Realment té, Sra.
Consellera, els professors, els pares, les mares, els alumnes,
tots, indignats. El desembre passat aquí, en aquest parlament, va
anunciar que posaria en marxa un pla director per tal de
solucionar els greus problemes d’espai que ara mateix pateixen
els alumnes i els professors; jo voldria saber què ha fet al
respecte. Ens ho va dir aquí, en el Parlament, un pla director;
que jo sàpiga no s’ha fet absolutament res. I també li vull
recordar que el tema del conservatori era un tema que ja el seu
antecessor li va deixar resolt: els terrenys era un tema resolt, el
projecte quan vostè va arribar a la conselleria feia més d’un any
que ja existia, no més faltava la seva licitació. Jo voldria saber
què ha fet fins ara amb tot això. Ja ha passat dos anys i la veritat
és que el tema clama al cel. Les aules prefabricades o, millor
dit, els barracots, presenten serioses deficiències per a la
pràctica de la dansa, són aules que estan carregades
d’irregularitats. Per altra banda els alumnes estan patint una
pèrdua setmanal de classes; vostè em dirà que no és vera, que
fan classes cada dia; sí, però amb menys hores de docència i
això està constatat. Per tant la veritat és que està perjudicant
molt, molt la seva gestió al voltant d’aquest tema. 

I no ho dic jo, Sra. Consellera, basta que entri vostè a
internet i vegi tots els comentaris que els mateixos ciutadans, els
mateixos afectats estan fent al respecte...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu, ha d’anar acabant.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sra. Presidenta, un segon, per favor. La critiquen de
manca de planificació, la critiquen pel seu fracàs a l’hora de
gestionar la conselleria, l’acusen d’haver intentat solucionar el
tema amb un recurs del tercer món... Sra. Consellera, jo voldria
saber què pensa fer vostè sobre aquest tema.

I altres temes, molt ràpidament, són per exemple la Llei
d’arxius i biblioteques. Quan vostè va arribar a aquesta
conselleria es troba amb dues lleis que estan aprovades per
aquest parlament, la Llei d’arxius i la Llei de biblioteques,
pendents únicament del seu desenvolupament reglamentari. Han
passat dos anys i la veritat és que, a part de convocar la
comissió tècnica, Sra. Consellera, no s’ha fet res més. Vostè sap
que la llei marca uns terminis i jo crec que els ha incomplert.
Quan pensa posar en marxa aquestes dues lleis tan necessàries
per a la nostra comunitat?

Un altre tema, molt ràpidament, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu, no tregui altres temes perquè passa molt del
temps. Vagi reduint i acabi.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

No, molt ràpidament. Sí, vaig acabant. El Museu de
Mallorca. Tenim una sèrie de preguntes entrades a la comissió
i per tant no m’estendré, però jo voldria saber què està passant
amb el Museu de Mallorca, quan es farà l’auditoria famosa del
Museu de Mallorca.

L’Orquestra Simfònica de Balears. Teníem un director, el
Sr. Bender, que funcionava a les mil meravelles, i que el públic
estava content, els músics estaven contents, els crítics estaven
contents, i vostè s’aixeca un dia amb el peu canviat i decideix
no renovar-li el contracte. No tenc res a dir del Sr. Brotons, els
conec molt bé a tots dos, he estat vuit anys vicepresidenta de la
Fundació Pública de Balears per la Música i he treballat amb
tots dos, els conec i mereixen el meu respecte tots dos, però
voldríem saber per què vostè no escolta els músics, per què
vostè no escolta el públic, per què vostè no escolta els crítics i
decideix motu proprio canviar el Sr. Bender sense cap
explicació, quan el Sr. Bender li està dient que s’ha trobat amb
una orquestra que està al 80% de les seves possibilitats...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu, acabi, per favor, ja.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sra. Presidenta, acab. ...i que voldria deixar-la al cent per
cent de les seves possibilitats.

El darrer tema, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu...

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

La biblioteca d’Eivissa, la biblioteca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu, du tres minuts passada de temps. Acabi, per
favor.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, acab. La biblioteca d’Eivissa fa quatre anys que el
consell va cedir, hi va anar el ministre aquest estiu, va fer unes
declaracions en roda de premsa -podem mirar els mitjans de
comunicació- on deia que posarien en marxa la biblioteca
central d’Eivissa. El ministre se n’ha anat, torna a entrar un altre
ministre, a veure què passa, quin compromís hi ha per part
d’aquest govern perquè la biblioteca central d’Eivissa sigui ja
una realitat?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Té la paraula, en representació del
Govern, la Sra. Consellera, la Sra. Galmés.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, si
repetim el discurs..., el primer que li voldria dir és que si
repetim el discurs és que tenim molt clar quin és el nostre
projecte, no canviam dia a dia; és evident que si tenim un
projecte cultural molt clar sempre repetirem les mateixes
paraules, i així dos anys més.

Per una altra banda volia aclarir que el pressupost de la
Direcció General de Cultura respecte a l’any anterior es va
incrementar un 10%, i l’any anterior un 6% respecte a la seva
gestió. 

Però com ja comença a ser habitual, un mecanisme
democràtic de control al Govern com és una interpelAlació es
converteix sempre en una visió tremendista, apocalíptica, des
del grup de l’oposició, sempre amb un discurs una mica
demagògic, de cara a la galeria; es diu, es comenta a internet,
tothom està en contra..., per cementar les seves pròpies

afirmacions. Ens hem avesat que ens demani també
immediatesa en la gestió, perquè jo crec que conceben la gestió
cultural com una cursa de velocitat en lloc d’una cursa de fons,
com, es miri com es miri, és el que és. Ens hem acostumat a la
visió crítica i negativa i fins i tot em parla d’una política
continuista i que no hem fet res. Bé, en realitat no em sorprèn
perquè la nostra visió de la cultura i la que vostè té o tenia és
molt diferent.

Jo no tinc cap intenció d’entrar a recordar episodis
vergonyosos de la nostra història cultural més recent, i dels
quals vostè va ser protagonista, però no ho faré perquè tenc
raons de pes suficients per explicar no tan sols les accions que
hem emprès sinó l’evolució real que ha pres la promoció
cultural a les Illes Balears. En menys de dos anys s’ha donat un
salt qualitatiu i les xifres així ho reflecteixen: s’han triplicat les
inversions directes del Govern central per al període 2008-2009
respecte als dos anys immediatament anteriors, dels 3,9 milions
corresponents al 2006-2007 hem passat als 12 milions actuals,
un compromís al qual la Conselleria d’Educació i Cultura va
arribar amb el Ministeri de Cultura i que es manté després de la
darrera remodelació del Govern; així ho va poder constatar fa
uns dies a Madrid el director general de Cultura, i aquesta
mateixa setmana tècnics de la Gerència d’Infraestructures i
Equipaments i de la subdirecció general de Museus del ministeri
fan un recorregut pels centres de titularitat estatal ubicats a les
Illes, i així m’ho confirmà ahir mateix la ministra en conversa
telefònica.

Però evidentment la política cultural va més enllà de les
infraestructures i del continent o de l’embolcall. A la millora de
les instalAlacions, que després li puc precisar cada un dels
museus i arxius, hem de sumar per primera vegada en aquesta
comunitat dues actuacions molt concretes -insistesc que són per
primera vegada perquè després em diu que només faig continuar
el que s’estava fent- i que s’han de considerar una clara aposta
per la qualitat del servei. La primera va dirigida a incrementar
la dotació del personal, per la qual cosa la conselleria ha
destinat enguany mig milió d’euros, una decisió que du més de
12 anys de retard i que resulta fonamental per garantir el
funcionament dels centres en condicions adequades; en aquest
moment Funció Pública ja ha donat el vistiplau a la creació de
18 places i a partir d’ara s’iniciarà la selecció de personal. La
segona acció, i no menys important, és que per primera vegada
també la conselleria ha promogut l’avaluació de la gestió de
qualitat de tots els museus, els arxius i les biblioteques de la
seva competència. I en aquest punt vull fer un incís; que ningú
no s’equivoqui, aquesta avaluació no és un examen, no
qüestiona la feina dels professionals que hi treballen, sinó que
es tracta d’un estudi en profunditat que té com a objectiu
prioritari identificar les fortaleses i les debilitats en el seu
funcionament habitual d’aquests centres, a fi que la millora
s’ajusti a les necessitats reals del moment.

Dit això passaré a la següent àrea de competència de la
conselleria, una àrea que vostè ha qüestionat sovint i avui
mateix, que és la projecció exterior de la nostra cultura. Miri,
només en dos anys la conselleria ha quadruplicat l’assistència
a fires i ha triplicat la participació de companyies de les Illes.
S’ha passat de les 8 cites d’arts escèniques del 2007 a 34 del
2009; s’ha passat d’afavorir la participació de 20 companyies el
2007 a gairebé 60 el 2009. Però això no és tot; la conselleria ha
obert noves vies per incrementar la presència i la promoció dels
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nostres creadors amb iniciatives com la posada en marxa per
primera vegada d’un circuit teatral entre illes que enguany s’ha
ampliat a música. En el terreny de les arts plàstiques la
conselleria ha augmentat les actuacions promocionals; a les ja
existents -sí senyora- a les ja existents hi ha sumat la línia
dirigida a afavorir la projecció exterior d’un artista consolidat
de les Illes; enguany s’ha centrat en Joan Costa i l’any que ve
tendrà continuïtat en la mallorquina Maria Carbonero. Però no
ens hem conformat amb la promoció i l’èxit que assegura un
artista consagrat, sinó que també hem apostat per la base, per
joves promeses. Per això s’està treballant en el projecte Praxis,
pel qual enguany estudiants del darrer any de carrera tendran
l’oportunitat de participar en una exposició colAlectiva, de la
qual la conselleria editarà el catàleg que els servirà com a carta
de presentació a l’inici de la seva carrera professional. 

Aquestes mesures estan perfectament complementades amb
una línia oberta de colAlaboració amb diverses institucions i
entitats que facilitaran la mobilitat dels creadors. Al conveni
marc signat amb la Generalitat de Catalunya, s’hi suma l’acord
subscrit amb l’Espai Octubre de València, que justament a partir
del mes d’octubre d’enguany cedirà una part de les seves
instalAlacions per difondre la cultura de les Illes; l’acord amb
l’Institut Ramon Llull per celebrar una setmana de la cultura de
les Illes Balears a BrusselAles la tardor d’enguany, i la futura
colAlaboració amb l’Instituto Cervantes, i dic futura perquè
precisament aquest horabaixa m’he de reunir amb el director
cultural de l’entitat per tractar el tema i preparar un conveni
marc de colAlaboració que firmarà el president del Govern amb
la directora d’aquesta entitat. Les 69 seus del Cervantes
ubicades a 41 països constitueixen una gran plataforma de
projecció cultural. Molt és massa per a la difusió de la nostra
cultura i dels nostres creadors. 

Evidentment també, i sense detenir-me massa en el
desenvolupament normatiu d’arxius, biblioteques i patrimoni de
les lleis que vostè em recordava, s’està fent feina amb el Consell
de Biblioteques, la Junta Interinsular de Patrimoni i s’està
treballant per fer una revisió de la reglamentació d’excavacions.

Però no hem parlat d’una de les apostes més importants de
la conselleria, que respon a aquest enfocament de producte
d’interès cultural, econòmic i també turístic que em criticava. És
el Consorci d’audiovisuals i cinema, IB Cinema. La conselleria
està a punt de crear el Consorci d’audiovisuals juntament amb
la Direcció General de Comunicació del Govern, amb alguns
consells insulars, l’Ajuntament de Palma, la Radiotelevisió de
les Illes Balears, Televisió de Mallorca i la UIB. Amb aquesta
iniciativa es pretén cobrir un àmbit desatès tradicionalment pels
successius governs, pels successius executius autonòmics, i
assumir les funcions pròpies d’un òrgan de coordinació de les
polítiques de suport a la creació, a la producció, a la distribució
cinematogràfica, així com a la potenciació institucional de les
accions encaminades al desenvolupament del sector audiovisual
de les Illes Balears. No podem oblidar el potencial que té el
cinema i l’audiovisual com a manifestacions artístiques i
culturals i com a canals de projecció exterior. Per això és
incomprensible l’absència de polítiques actives de suport
institucional a aquest sector.

L’altra gran actuació és el desenvolupament del primer pla
integral per al foment de la lectura en colAlaboració amb les
altres institucions culturals que compartim projectes i ilAlusions.
El Pla de foment de la lectura té com a objectiu potenciar l’hàbit
lector de la població i millorar els índexs de lectura, crear
consciència sobre la importància de la lectura, impulsar accions
de promoció de la lectura en els diferents àmbits, promocionar
els nostres autors... No em detendré, evidentment, en aquest pla,
del qual ja vaig parlar, però sí citaré dues actuacions com el
“Tasta’m” o “L’escriptor de l’any”. 

Crec, per tant, en el que he pogut resumir, que l’actual equip
està donant resposta més que satisfactòria a les expectatives
creades. Una altra cosa és que a vostès no els agradi, però estarà
amb mi que aquí entram en una qüestió d’estil, no d’eficàcia
política. Li volia afegir que si Art Cologne no continua -és un
projecte que la consellera de Comerç i Indústria va defensar en
aquesta cambra- és perquè la mateixa direcció d’Art Cologne va
decidir fiançar el seu propi projecte i no dedicar-se a accions
exteriors i, d’això, en tinc tota la constància.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn per fixar
posició, i per un temps de cinc minuts intervé en primer lloc, pel
grup parlamentari, la seva portaveu Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, tornar
a emprendre aquesta activitat parlamentària amb una
interpelAlació sobre cultura, que anirà tot seguit d’una moció
sobre política lingüística, entenem que és important tractar i
pens que dóna una nova dimensió als debats en aquest
Parlament. Últimament feia l’efecte que només parlàvem
d’economia i, certament, hi ha molts aspectes que hi tenen a
veure, també llengua i cultura, però és bo que parlem de cultura,
perquè la cultura és important per si mateixa. Ho hem dit moltes
vegades i ho és a llocs com les Illes Balears on el flanc cultural
ha patit molt més que a d’altres en etapes bastant llargues i
penoses i també en determinats parèntesis.

Per això, pens, i començam fent una valoració molt positiva
per exemple de tot l’esforç que s’ha fet quant a projecció
exterior de la cultura i de la llengua de les Illes Balears, a través
de l’Institut Ramon Llull i també en coordinació amb l’Institut
d’Estudis Baleàrics; ens hem de felicitar per tant que aquestes
dues entitats complementàries comptin amb una bona
coordinació i que la seva feina tengui una projecció
internacional, com correspon a aquestes illes. M’agrada
imaginar un dels projectes que hem iniciat a Eivissa, que és una
futura exposició sobre l’art púnic i la seva orfebreria a llocs com
Londres, París, Berlín o Nova York; s’imaginen la importància
que pot tenir la promoció exterior de la nostra cultura, no només
específicament cultural sinó també com a reclam turístic? I això
serà possible perquè hi treballarem plegats, perquè l’Institut
Ramon Llull i l’Institut d’Estudis Baleàrics treballaran perquè
les Balears siguin conegudes arreu del món sense interferències.
Crec que aquesta és una bona línia de treball entre cultura i
turisme, per tant de promoure el turisme identitari.
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A nivell intern també és important i també felicitam tot
l’esforç que s’ha fet a través del coneixement del teatre i música
entre les pròpies illes, és a dir, el circuït intern de promoció i de
coneixement que permetrà intercanviar aquests importants
productes culturals i conèixer-nos millor entre nosaltres. Per
tant, promoció exterior, promoció interna en dues línies
correctes.

Quant als equipaments culturals, voldria manifestar el desig,
i esper que sigui compartit per tota la cambra, a veure si entre
tots donam una empenta al Museu de Formentera i que no
acabem aquesta legislatura sense que ja sigui una obra en
marxa. Per tant, seria de desitjar que aparegués en el Pla
d’infraestructures del 2010.

També pens que sí que serà una realitat, perquè ja hi ha
hagut la cessió de terrenys i per tant això és una bona notícia,
que dins aquesta legislatura serà el començament de les obres de
la biblioteca de titularitat estatal que es farà a l’illa d’Eivissa,
que, juntament amb el Conservatori d’Eivissa, han estat una de
les infraestructures més reivindicades per la societat d’Eivissa.

També felicitar-la per l’esforç d’organització de l’1%
cultural. Pensam que el Govern ha de ser un exemple per als
consells i també per a tots els ajuntaments a l’hora d’acomplir
aquest punt, que és vital per a la promoció però també per poder
dur a terme tots aquells equipaments culturals a totes
infraestructures que són tan necessàries.

I ara, abans d’acabar, just permeti’m manifestar una certa
preocupació i que m’agradaria que si en algun moment
determinat o si té a bé avui mateix, que ens pogués informar
com està aquest tema, com ha acabat el tema d’aquest nou reial
decret que es va impulsar des de Madrid, allà on es parla
d’aquesta xarxa de museus de titularitat estatal i també dels
museus de titularitat autonòmica; ho dic en el sentit per la meva
preocupació, que em preocuparia que dins aquesta xarxa de
museus singulars de titularitat estatal hi quedàs el Museu des
Puig des Molins d’Eivissa, és a dir que hi hagués una
transferència dels museus a Mallorca i a Menorca i en canvi el
museu de titularitat més específic d’Eivissa, que seria Es Puig
des Molins, quedàs dins aquesta xarxa. La preocupació ve
perquè si fa uns anys que l’Estat no ha estat capaç de posar-ho
en marxa, em sap greu, però manifestar que des del meu punt de
vista seria un error, seria un error que aquest museu tan
important per a Eivissa, tan important per a les Illes Balears
com és el Museu d’art púnic no passàs a competència del
Govern de les Illes Balears.

I finalment, i ja acabam, també sí demanar-li que es doni un
nou impuls a aquest Consell de les Arts i de la Cultura, sabem
que és difícil en aquests moments de crisi econòmica, en aquests
moments en què parlar de crear més organismes i més càrrecs
és difícil, i per tant crec que quan el PP ho demana crec que ell
mateix entra en la seva pròpia contradicció, després d’haver
escoltat la Sra. Estaràs que, per un costat, demana que es
redueixin organismes, i per l’altre, aquí se’ns demana que
n’anem creant més. I també, això sí, que es doni un nou impuls
a tota la xarxa de biblioteques, arxius i museus i la seva
legislació, especialment que s’ajudi la Junta Insular d’Arxius,
les comissions tècniques insulars i òbviament que s’acabin
d’elaborar els mapes de lectura pública.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Sra. Consellera ens toca avui parlar de cultura, tot el que no és
biologia és cultura diuen els antropòlegs, però nosaltres ens
limitarem a parlar de cultura, de política cultural en el sentit que
normalment utilitzam aquesta expressió a l’àmbit polític.

La cultura, crec que hem de començar dient, és important
començar dient que és una competència en aquest país
bàsicament dels consells insulars i, a més, és una de les matèries
en què l’assumpció de competències per part dels consells
insulars està més consolidada; i és una de les matèries, a més,
nosaltres consideram que les polítiques que s’han fet des dels
consells, en termes generals, han donat molts bons resultats, han
suposat un impuls, i així és reconegut pel conjunt de gent de la
cultura. És cert, però, que hi ha competències que a hores d’ara
són del Govern i sobre aquestes hem de parlar.

En primer lloc, voldria fer una referència a una de les
competències que té el Govern, que és la gestió dels centres de
titularitat estatal. Coneixem, ho hem conegut per la intervenció
de la consellera i perquè hem seguit l’actualitat en aquesta
matèria, que hi ha tota una sèrie de projectes en marxa: la
reforma de l’Arxiu del Regne de Mallorca, les actuacions del
Museu de Mallorca, les actuacions també necessària en el
Museu Etnològic de Muro, un museu petit però prou interessant;
i sabem, també ho hem vist reflectit damunt els mitjans de
comunicació, que es fan gestions davant Madrid perquè també
hi hagi implicació i també hi hagi finançament per part de
Madrid. En aquest sentit, volem recordar que va ser molt
ilAlustrativa la visita que va fer l’ex-ministre en aquest moment,
hem de dir, de cultura, al Museu de Mallorca l’estiu passat, en
què va haver de tocar amb les seves pròpies mans l’estat en què
estaven les instalAlacions del museu per veure la precarietat en
què estan algunes de les nostres instalAlacions culturals, moltes
vegades des dels governs de Madrid fins que no veuen les coses
de prop no les veuen.
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En aquest sentit, li diríem una cosa que de vegades des
d’aquesta tribuna deim a altres consellers, com al conseller de
Medi Ambient o al conseller de Mobilitat, que és que l’instam
a ser reivindicativa davant Madrid, perquè també en aquest
camp, en el camp dels establiments i les infraestructures
culturals hi ha un dèficit molt important, hi ha molta necessitat
d’inversió i de finançament.

Respecte d’aquesta qüestió dels centres, voldria recalcar
només dos aspectes: un és la necessitat de donar impuls al
traspàs de la gestió del Museu de Menorca al Consell Insular de
Menorca, és una qüestió sobre la qual aquesta cambra ha
aprovat, en primer lloc una proposta de resolució, proposta del
BLOC, i en segon lloc una proposició no de llei a proposta del
Grup Socialista, si no ho record malament; per tant és una
qüestió que seria just que hi hagués un impuls.

I lògicament, en la qüestió de les Pitiüses, que hi hagi un
impuls, ja s’ha dit, al Museu de Formentera i que sigui veritat
que vegem ràpidament aquesta biblioteca pública de l’Estat a
Eivissa, que és una injustícia històrica que sembla que és en
camí de ser reparada.

Respecte de la promoció exterior, el que voldríem dir-li per
part del nostre grup és que entenem que es fa des de la
conselleria bàsicament bona tasca i que creim que la prova
principal que es fa bona tasca és que la gent del sector, els
creadors, la gent de la música, la gent del teatre, la gent de la
literatura estan satisfets, i nosaltres pensam que si aquesta gent
està satisfeta vol dir que les coses es fan bàsicament bé.

Valoram de manera especialment positiva la incorporació,
la reincorporació a les Illes Balears de l’Institut Ramon Llull,
pensam que això és una passa molt important. Entenem que hi
ha d’haver una promoció exterior de la cultura que ha de fer el
Govern de les Illes Balears, però també que n’hi ha d’haver una
que es faci conjuntament de la cultura catalana, que han de fer
conjuntament els països de parla catalana. I entenem que el
reintegrament de l’Institut Ramon Llull ens afirma com a país
que pertany a un àmbit cultural i lingüístic més ample.

També és una bona notícia, en aquest sentit, el que ha dit la
consellera sobre l’acord amb l’Espai Octubre de València, allà
on no són possibles els acords institucionals que serien
desitjables, per la posició dels governs, que es facin acords amb
la societat civil que defensa la cultura catalana i que defensa que
pertanyem tots, Balears, València i Catalunya a un mateix espai
cultural i lingüístic.

Respecte d’altres temes, ja tenc poc temps i hi faré una
referència ràpida, nosaltres valoram positivament les campanyes
de promoció de la lectura, però és un terreny en el qual
l’encoratjam a ser imaginativa, perquè la lectura en aquesta
societat competeix amb altres reclams audiovisuals que sembla
que per a la joventut són més atractius, per tant això ho fa
doblament necessari, però també supòs que ho fa doblament
difícil, per tant l’encoratjam a ser imaginativa.

Valoram també positivament iniciatives com la de
l’escriptor de l’any.

Respecte del Consorci Audiovisual, que és un altre dels
temes al qual ha fet referència la consellera, entenem que és una
proposta del sector que ha de suposar un impuls a la indústria
cinematogràfica i entenem que és una tasca que correspon
també al Govern, perquè implica diversos departaments del
Govern, com ha explicat la consellera.

Jo supòs que en el debat de la moció que presenti el grup
interpelAlant tendrem ocasió de seguir parlant sobre més temes
concrets.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia senyors diputats,
senyores diputades. Sra. Consellera, en primer lloc li volem
agrair la seva bona disposició a explicar a aquesta cambra la
gestió dels seus departaments, no fa gaire ja vam tenir ocasió de
fer-ho amb la interpelAlació d’educació i ara amb una de cultura,
la segona també d’aquest període parlamentari.

Una interpelAlació que el Grup Popular justifica qualificant
aquesta gestió d’ineficaç, la qual cosa fa que m’atreveixi a dir
aquell refrany en castellà que Se cree el ladrón que todos son
de su condición, perquè la gestió que va realitzar aquest partit
en aquesta matèria en els anys que van governar no crec que fos
per sentir-se orgullosos. Però no som aquí per parlar de la no
ineficaç, gairebé nulAla o en tot cas sectària, o de focs artificials,
gestió en matèria de cultura de les Illes Balears del grup de
l’oposició, sinó de la que es fa actualment.

Una gestió que, com no podria ser d’una altra manera, ve
condicionada perquè des de l’any 1994 les competències en
matèria de cultura estan gairebé totes transferides als consells
insulars. Actualment fins i tot és competències dels consells
insulars el desenvolupament reglamentari de les lleis aprovades
per aquest Parlament, però això no obsta perquè el Govern de
les Illes Balears no tengui un paper fonamental a jugar, tal com
ha deixat patent la consellera en la seva intervenció; perquè
algunes de les competències en matèria cultural són a la força
compartides amb les altres administracions, entre aquestes les
de foment de la cultura.

I al fil d’açò volem destacar com a accions remarcables i de
base, no de focs artificials, de la seva gestió, el foment de la
lectura, els intercanvis de creadors entre illes i l’acció cultural
a l’exterior. I també, com no, farem una menció a la gestió dels
centres de dipositaris de la cultura de les Illes Balears que són
de titularitat estatal.
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D’entre les primeres, del foment de la lectura, direm que no
arriba als dos anys de legislatura i ja s’han posat en marxa
nombroses campanyes dirigides a aquest foment: l’Escriptor de
l’Any, Tastem, Paraules de Poeta, etcètera, destinades a ampliar
l’àmbit lector dels escolars i de la població en general, perquè
aquest hàbit representa la base de l’educació i de la cultura i
també del desenvolupament personal dels ciutadans i
ciutadanes.

Quant als intercanvis de creadors entre les illes, volem fer
menció de les exposicions itinerants i al Circuïts d’Arts
Escèniques i Musicals, perquè, tal com vam voler dir en el
darrer ple, encara que em sembla que ningú no ens va poder
sentir, afavorir els intercanvis entre illes de tota mena i en el
nostre cas els de caire cultural és una manera de fer comunitat
autònoma, perquè facilita el coneixement mutu, un coneixement
que és necessari, però gens fàcil per raons de llunyania física. I
els intercanvis culturals són encara més difícils, perquè resulta
molt complicat que siguin viables econòmicament parlant, si ja
d’entrada hi ha unes fortes despeses de transport.

En tercer lloc, compartim amb vostè que la reincorporació
de la nostra comunitat autònoma a l’Institut Ramon Llull i el
conveni amb l’Institut Cervantes, tot això en coordinació amb
l’Institut d’Estudis Baleàrics, seran eines eficaces per donar a
conèixer, a través de les seves xarxes, la nostra cultura i els
nostres creadors a l’exterior.

Però també, i tal com hem dit abans, hem de parlar dels
centres culturals de titularitat estatal gestionats per aquesta
comunitat autònoma. El nostre grup vol animar la consellera a
continuar avançant en la seva tasca de preparar-los per ser
transferits als consells insulars, institucions que sens dubte són
les més adequades per a la seva gestió. Pensam que ara,
finalment, s’ha trobat un camí que pot ser l’indicat i definitiu,
després de l’anunci per part del ministeri de la reforma del
sistema de museus, com ja s’ha parlat aquí, a la que
probablement seguiran després les biblioteques i arxius, de
manera que únicament aquells singulars i d’interès nacional
continuaran en mans estatals i la resta seran transferits totalment
a les comunitats autònomes.

Mentre, compartir també amb vostè la necessitat del Pla de
centres, per millorar el seu estat actual i amb intervencions i
inversions que ja han estat anunciades i que han de comptar amb
la participació del Ministeri de Cultura, i a partir també de
l’avaluació que es fa actualment. I celebram, sobretot, l’anunci
fet de l’augment de personal.

I no voldria acabar sense fer una menció també al
desenvolupament normatiu de les tres illes, de les tres lleis en
matèria cultural que es van aprovar les darreres legislatures: la
Llei del patrimoni històric, la Llei de museus, la de biblioteques
i la d’arxius, que no tenen pràcticament reglament que les facin
aplicar amb seguretat jurídica, i açò és preocupant. El nou
Estatut d’Autonomia fa que es puguin elaborar diferents
reglaments segons a quina illa hagin de ser aplicats, és per açò
que consideram primordial la capacitat coordinadora que ha de
tenir el Govern de les Illes Balears per assegurar que tots els
habitants de la nostra comunitat autònoma tenguin els mateixos
drets i els mateixos deures, cosa que s’ha de veure reflectida en
l’elaboració dels principis generals dels quals parla l’article 58.3

de l’Estatut d’Autonomia, per a aquelles competències que són
pròpies dels consells insulars.

Sra. Consellera, senyors diputats, senyores diputades, ja per
finalitzar, per al nostre grup el paper que ha de jugar la
conselleria, el seu repte, en definitiva, és aquell que faciliti la
cohesió dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat; que
garanteixi els lligams històrics, lingüístics i culturals de la
nostra gent, i que compensi les desigualtats d’accés a la cultura
entre els ciutadans i ciutadanes i també entre les quatre illes, i
no llançar focs artificials.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de rèplica, el grup autor de la
interpelAlació, Sra. Feliu, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la veritat és que
estic realment sorpresa, vostè no sé si sap la diferència entre una
interpelAlació i una compareixença, vostè no ha de venir aquí
amb un discurs escrit i contar-nos el que a vostè li doni la gana
contar, vostè està obligada a contestar totes i cadascuna de les
preguntes que a la meva interpelAlació, des del Grup
Parlamentari Popular, li plantejam; perquè nosaltres, com a únic
grup de l’oposició, estam obligats a plantejar aquest tipus de
fórmules reglamentàries dins el Parlament, com és una
interpelAlació; que no és perquè nosaltres vulguem criticar per
criticar la política cultural que faci el Govern, és que nosaltres
el que volem, a través d’una interpelAlació és analitzar en quina
situació es troba la política cultural d’aquest govern. I està clar
que nosaltres no estam d’acord amb les línies que es duen a
terme, però vostè m’ha de contestar totes i cadascuna de les
preguntes, i és lamentable que una consellera de govern, així
com tots els grups de l’oposició venguin aquí amb un discurs
fet, sense saber abans què és el que jo diré, realment és patètic
i lamentable.

Sra. Consellera, vostè no m’ha contestat pràcticament res del
que jo li he demanat, perquè vostè em digui que el projecte
cultural clar que sí que el repeteixen cada any, em pareix molt
bé que el repeteixin, però és que jo crec que és el projecte
cultural que vostè voldria tenir, però no és el projecte cultural
que vostè té. I jo li deman quan serà realitat aquest projecte
cultural que vostè any rera any ens anuncia, perquè la veritat és
que no és cert que, justament perquè creim en aquesta..., perquè
nosaltres som d’idees fixes i tenim claríssim quin és el nostre
projecte cultural per això ho repetim, no, ho repetim cada any
per veure si aconseguim fer creure a qualcú què és el que fem
perquè realment no ho fem.
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Sra. Consellera, el 75% de les inversions que l’Estat fa en
aquesta comunitat és a instalAlacions pròpiament de l’Estat, no
ens enganyi, no té cap mèrit vostè. Fa un 75% d’inversions en
el seu espai, que ja està bé, tant de bo fes un 100%. Però no ens
digui que està fent altres coses que no fa.

Tema d’Eivissa, Sra. Consellera, no m’ha dit res i és un
tema que clama el cel. El ministre aquest estiu va venir, va fer
unes declaracions, estan recollides en premsa, va fer unes
declaracions dient que es faria un museu arqueològic, com la
Biblioteca Central d’Eivissa. No s’ha fet res, jo li deman a vostè
si ha demanat hora, audiència a la nova ministra, per cert esper
que hi tengui una millor sintonia que amb l’anterior ministra,
per tal de reivindicar i exigir-li que el compromís que l’anterior
ministra va fer aquí, a Balears, aquest estiu sigui ferm i se dugui
endavant. Jo crec que tots els partits li haurien d’exigir això.
Lament la manca d’esperit reivindicatiu de tots els grups que li
donen suport, sobretot quan estam parlant de cara a Madrid,
perquè sempre històricament els grups d’esquerres han estat
molt reivindicatius respecte de Madrid. Què passa ara? No
tenim dret de reivindicar que la nostra consellera, la màxima
responsable cultural d’aquesta comunitat reclami al Ministeri de
Cultura que faci una obra que fa quatre anys que el Consell
Insular d’Eivissa ha cedit els terrenys i que ja està fet. No em
digui que no, Sra. Consellera, clar que sí. Podem recollir tota
l’hemeroteca i veurem que aquest estiu la ministra s'hi va
comprometre. 

Tema del conservatori. No ha dit res, és increïble, no ha dit
res i la gent pateix unes condicions precàries increïbles, en uns
barracons on no es pot fer ni dansa, ni música i vostè no diu res.
Vostè diu que creim el que comenta la gent, clar que sí que ens
ho creim, perquè ho estam patint dia rere dia, els pares, les
mares, els alumnes, els professors. Vagi vostè per allà, no sé si
li convé anar-hi tota sola. Vagi vostè per allà. Estan molt
enfadats, no tenen cap tipus de condicions adequades per al seu
ensenyament, Sra. Consellera. I vostè aquí no diu absolutament
res, hi passa per damunt. Del Museu de Mallorca no m’ha dit
absolutament res. Jo sobre el tema de teatres, de llibres, no li he
dit res, vostè no ha de venir aquí amb un discurs escrit, a la
meva interpelAlació no he entrat en el tema del teatre, em pareix
bé el que s’està fent sobre el tema de l’intercanvi del teatre, això
no ho he comentat. Per tant, no fa falta que vostè vengui amb un
discurs escrit i em comenti totes les línies que fan d’intercanvi
en el tema del teatre, per cert, gran part ja es feia. Sobre el tema
dels llibres, no li ho he demanat, no m’ho conti. Jo la interpel i
li deman que em contesti aquests temes.

Sobre el Consell de les Arts i la Cultura tampoc no m’ha dit
res. No m’ha dit absolutament res, i jo vull saber què ha passat,
alguna cosa greu haurà passat perquè vostè no hagi estat capaç
que un compromís electoral, ho tenen molt clarament apuntat en
el seu programa electoral, per cert nosaltres també, creació del
Consell de les Arts i la Cultura i no ha fet res i no n'ha dit res en
aquesta interpelAlació. La no renovació del contracte del Sr.
Méndez, no m’ha dit res, no ha dit quins han estat els motius. Jo
crec que nosaltres, l’únic grup de l’oposició, tenim dret a saber
quins varen ser els motius pels quals vostè, únicament vostè, va
decidir que el Sr. Méndez no podia continuar com a director. Jo
ho voldria saber, la veritat és que és un músic de prestigi i ningú
no tenia intenció ni ganes que marxés.

Sra. Consellera, jo lament moltíssim aquest malentès que
vostè fa d’una interpelAlació, no es tracta de criticar per criticar.
Es tracta que com a oposició estam obligats a analitzar quina és
la política cultural que du a terme aquest govern i tots els temes
amb què no hi estam d’acord, jo estic obligada a plantejar-los i
vostè està obligada a contestar-me. No em contesta, ve aquí amb
un discurs fet i em conta històries que ningú no li ha demanat.
Sra. Consellera, jo li deman per favor que ara en el seu torn de
rèplica tengui l’oportunitat de poder-me donar resposta a tot allò
que li he plantejat perquè la veritat és que falta fa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. En torn de contrarèplica la Sra. Galmés
té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies als diputats que han
intervingut per donar suport i també atendre els seus
suggeriments. I com li deia abans, Sra. Feliu, estam xerrant
d’una qüestió purament d’estil, a vostè no li agrada el que feim
nosaltres i és així de simple. Si jo m’he referit a qüestions que
no m’ha plantejat, ha estat perquè són els nostres eixos
estratègics i vostè només em demana per allò que vostè
considera únicament per la gestió cultural. Jo tinc el dret
d’exposar quina és la gestió cultural d’aquesta conselleria en
una interpelAlació. I per això és evident que una pregunta no
dóna tanta capacitat per respondre perquè no disposaré de tot el
temps amb la bateria de preguntes, però les puc contestar totes.

Consell de les Arts i la Cultura, vaig anunciar a una
interpelAlació anterior que aquest era un projecte de legislatura.
En aquest sentit he de dir que era un projecte de pacte de govern
només aplicable a Mallorca, i jo vaig proposar que s’ampliés a
tots els nivells. La Conselleria de Presidència i els consells
insulars tenen el document d’anàlisi, debat i proposta que ha fet
la Conselleria d’Educació i Cultura, el que passa és que el
model de referència de la nostra proposta és un model molt
semblant al de Catalunya i en aquests moments de crisi
econòmica, tal com ha reclamat la Sra. Estaràs, es tracta d’un
projecte que suposa un cost molt elevat i de molts de càrrecs.
Per això en aquests moment estam esperant el moment més
favorable per coherència i responsabilitat amb els nostres
ciutadans.
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Respecte de la gestió amb el ministeri, per una banda em diu
que això no és cap mèrit, passar de 3 milions i busques a més de
12 milions, quan després em diu que reivindiqui. Bé, aquesta
diferència de milions és fruit de la reivindicació i no sé d’on es
treu la mala relació amb el ministre de Cultura anterior perquè
era una relació excelAlent, fins al punt que el Museu de
Mallorca, la setmana passa el propi ministeri, ja ho he dit abans
i no m’ha volgut escoltar, els tècnics són aquí per veure aquest
projecte que és de més de 2 milions d’euros, que està en el
pressupost d’enguany del ministeri, tal i com es va comprometre
el ministre. En aquest moment ja estan enllestides les obres de
la planta soterrani i ara s’inicien les de la tercera planta. De
totes maneres hi ha un problema d’agilitat, el museu està obert
i s’han de desmuntar i emmagatzemar determinats retaules.

Respecte de la Biblioteca Pública d’Eivissa, d’acord amb les
previsions del ministeri, a final d’any es podrà procedir a la
contractació de la redacció del projecte bàsic. L’any 2010 es
faria la contractació del projecte d’execució i la contractació
d’obres. I l’any 2011 es podrien començar les obres. En aquest
moment la Gerència d’Infraestructures i Equipaments del
ministeri està fent un informe geotècnic del solar cedit pel
consell insular, cedit ara, per procedir a l’acceptació dels
terrenys. A més a més, treballa en la redacció d‘un document
únic a partir de l’informe de necessitats dels tres equipaments
culturals prevists.

Jo crec que vostè no ha escoltat o no ha volgut escoltar, la
política del Govern és molt clara. Una se refereix a
infraestructures i tant a comissió com aquí mateix, m'he referit
contínuament al Pla de millora de centres que s’està duent a
terme. Hi ha inversions a Muro, inversions a Menorca,
inversions al Museu de Mallorca; i a més, un Pla de dotació de
personal. En segon lloc, estam treballant en un impuls d’un
projecte cultural de futur. En aquest sentit, generador de riquesa
per a aquesta comunitat, fent una aposta per al desenvolupament
de diverses indústries culturals. I, per suposat, hem tingut en
compte la base, els hàbits de consum de tots els sectors
poblacionals, però especialment dels joves.

Què volem dir amb tot això? Que qualsevol govern ha de
tenir una línia d’actuació sabent cap on va i la tenim ben clar.
Que queden coses per fer? Sempre passarà. Però no estic
disposada a admetre que digui que aquest govern no es preocupa
per la cultura i que no fa res en gestió cultural, que ens acusa de
no actuar, perquè és tot el contrari. De totes maneres, com ja
s’ha dit també aquí, a no ser que aquesta peculiar anàlisi que
vostè fa, es faci a partir d’uns criteris no menys peculiars.
Evidentment no compartim el model cultural, és molt distint el
nostre model cultural del seu. I en aquest sentit la veritat és que
m’estim més és que la distància entre vostès i nosaltres es
mantengui tal com està, perquè no estam parlant del mateix. Si
per a vostès la cultura significava fires folklòriques, com les que
es varen organitzar la legislatura passada, amb una despesa
d’1,2 milions d’euros per a 3 dies d’activitat, la Fira Popular
d’Eivissa; és evident que el Govern no aposta per aquests
esdeveniments més bé lúdics. Si enyora manifestacions, com
l’exposició de Lladró al Solleric, que vostè mateixa va
promoure, és normal que se senti decebuda amb aquest govern
i amb aquesta consellera. Evidentment insistesc, són dos models
culturals diferents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

III. Moció RGE núm. 6855/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política lingüística del
Govern, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
4917/09.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 6855/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular i que és relativa a
política lingüística del Govern. És derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 4917/09.

En primer lloc intervenció del Grup Parlamentari Popular
per defensar la moció per un temps de deu minuts. Intervé el Sr.
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com a qüestió prèvia voldria
demanar a la Presidència que es transcriguin íntegrament tots els
punts de la moció al Diari de Sessions, si és possible.

Gràcies, senyores i senyors diputats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gornés, pot repetir el que ...?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, voldria que es transcriguin literalment tots els punts de
la moció que el Grup Popular ha presentat en el debat d’avui en
el Diari de Sessions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gornés, es farà tal com està previst en el Reglament. Per
tant, continuï.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Toca avui defensar aquesta
moció derivada de la interpelAlació que el nostre grup va
presentar sobre la política lingüística que aquest govern està
duent a terme a la nostra comunitat autònoma. Com a qüestió
prèvia cal dir que hem detectat un error tipogràfic en el punt
primer de la moció, en faltar una coma, "la coma", fet que
m’agradaria que quedés corregit, ja que no discutim aquí la
unitat de la llengua catalana, que la respectam tal i com
s’estableix a l’Estatut d’Autonomia, sinó que venim a plantejar
altres qüestions de més interès en aquesta matèria.
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Han passat uns dies des del debat de la interpelAlació sobre
política lingüística i molts dels assumptes que varen sorgir
durant aquest, han estat motiu de més discussió pública, a través
dels mitjans de comunicació, debats, etc. I jo cada vegada que
he escoltat alguns dels arguments que critiquen la nostra
oposició a la política lingüística que ha emprès aquest govern,
més convençut estic de la necessitat dels valors i de les accions
que proposam en aquesta moció. Perquè quedi ben clar tornaré
a insistir que nosaltres no hem emprès cap ofensiva contra la
llengua catalana, però sí que denunciam el mal ús que alguns
colAlectius fan del català, denunciam la seva instrumentalització
com a eina política per aconseguir objectius partidistes que res
no tenen a veure amb l’ús de la llengua, el seu foment i la seva
promoció. Denunciam, en definitiva, la imposició, la falta de
sentit comú, la manca de coneixement de la realitat
sociolingüística de la nostra comunitat autònoma a l’hora
d’aplicar determinades mesures. 

Per açò demanam que el Parlament constati que a les Illes
Balears el bilingüisme és un fet natural, implantat socialment,
per tal que les administracions promoguin polítiques que
permetin l’harmònica convivència entre les dues llengües
oficials. Jo puc entendre, que no compartir, que per a
determinats partits polítics la qüestió de la llengua sigui cabdal,
tan cabdal que pràcticament és l’únic tema que els diferencia
d’altres més grossos, com pugui ser el PSOE. I que, per tant,
s’hagi de fer un encès debat sobre aquesta qüestió, per tal de
marcar distàncies entre els que són els seus directes adversaris
polítics, ja ho he dit, el PSOE, i de cada vegada més Esquerra
Republicana de Catalunya, no nosaltres, el Partit Popular. I
també, per tal de mantenir la seva pròpia cohesió interna. Però
aquesta postura fa que es prenguin decisions polítiques que
malmeten realment l’estima cap a la nostra llengua. Hauran de
reconèixer amb mi que el Pla de normalització lingüística que
va aprovar fa quinze dies el Consell Social de la Llengua
Catalana conté moltes iniciatives que res tenen a veure en
qüestions de llengua i sí tenen a veure més en polítiques
d’adoctrinament cap a escolars en particular i cap a molts de
sectors socials en general més que altra cosa.

Per açò demanam especialment de la Conselleria
d’Educació, -lament molt que la consellera no assisteixi en
aquest debat-, que impedeixi aquest tipus d’actuacions cap a la
població escolar. El Pla de normalització lingüística en tost de
convertir-se en un instrument que afavoreixi i respecti la lliure
convivència de les nostres dues llengües oficials, el que fa és,
mitjançant la imposició del requisit cap a la llengua catalana,
trencar l’harmonia i la pacífica convivència. Per açò demanam
que el Parlament reconegui que només des de la pluralitat, del
respecte cap a les dues llengües oficials, la nostra terra serà un
lloc de convivència. 

Instam el Govern balear que impulsi totes aquelles mesures
que suposin el foment de l’ús de la llengua pròpia, sense
imposicions i que rebutgi la implantació de requisits en el seu
coneixement. Creim del tot necessari que es revoqui el Pla de
normalització lingüística i que se n’elabori un de nou, que
atengui el sentit comú, la racionalitat, el seny, que es potenciï de
manera assenyada la promoció, la difusió i la valoració del
català que es ralla a cada una de les illes; i es prescindeixi de la
imposició, l’intervencionisme, la coacció, la discriminació i
l’obsessió per regular-ho tot, fins els detalls més petits de la
vida privada.

I em quedo perplex quan escolt que nosaltres no defensam
la llengua pròpia. Tan perplex com quan observo que aquells
partits que es diuen defensors de la terra, dels nostres costums
i tradicions, de les nostres arrels, del patrimoni, fan menyspreu
de les modalitats lingüístiques que el català té a les illes.
Mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs comptem
amb aspectes lèxics originals, valuosíssims, que conformen un
patrimoni cultural de primer ordre, perquè són una evidència,
una prova de la nostra genuïna manera de ser com a poble.
L’actual govern no ha emprès cap iniciativa per donar-los a
conèixer, per promocionar-los, per tal de que la gent els empri.
Les modalitats lingüístiques no són una nota desafinada, no són
una curiositat de les illes. Són l’evidència que la riquesa lèxica
del català va més enllà del que es ralla i escriu a Catalunya i si
no les promovem nosaltres, no les defensam i no les empram,
acabaran per desaparèixer sota, aquí sí, la potència
normalitzadora, uniformitzadora de determinades polítiques. 

Per açò instam les administracions públiques a fer-ne ús i a
donar-les a conèixer. No se’n temen vostès que moltes de les
nostres paraules desapareixen, no només del registre popular
sinó també del registre culte? No troben que val la pena fer
alguna cosa al respecte? No troben que fer que ens estimem més
la llengua, fer-la pròxima a la gent de les illes pot fer-se d’una
manera més directa i eficaç emprant les paraules que ens són
més pròpies per tradició i costum.  La imposició sempre és
contraproduent. És cert que la llengua catalana va ser
arraconada, perseguida durant el franquisme i d’açò n’hem de
treure una lliçó. Hem de saber veure que en funció de les
decisions polítiques que aprovem, podem estar repetint formes
i models del passat, és allò de l’efecte pèndul. És per açò que
demanam al Govern balear que no discrimini ningú, cap ciutadà
per mor de l’ús d'alguna de les dues llengües oficials que pugui
emprar, tal i com s’exposa a l’Estatut d’Autonomia.

I seguint amb aquest argument. Entenem com un altre error
les mesures que s’estan impulsant des de la Conselleria de Salut
envers la imposició de requisits entre metges i altre personal
sanitari. El Partit Popular pensa que la política empresa pel
conseller de Salut és reprovable i així ho planteja en el ple.
Pensam que el fet que s’imposin requisits en el sector sanitari o
que s’hagi de comptar amb un determinat nivell de domini
d’una llengua per treballar o viure a les illes, no ha d’implicar
que qui no conegui el català, ni l’utilitzi, hagi de ser discriminat.
En aquest sentit és paradigmàtic el cas d’un estudiant d’Eivissa,
publicat ahir, que demostra el grau d’inflexibilitat del sistema
del que rall.

Finalment proposam la derogació de l’article 11 del Decret
92/1997, més conegut com Decret de mínims. Els darrers anys
s’ha demostrat que la norma s’implanta per l’excepció i no pel
vertader esperit de l’executiu que va impulsar aquest decret, que
l’ensenyament es faci al 50% entre les dues llengües oficials era
l’objectiu, però l’ús que se’n fa va contra aquesta proporció, i de
fet tot l’ensenyament es fa majoritàriament en català.
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I ja per acabar, he vist també aquests dies articles que
manifestaven opinions molt dures contra el Partit Popular; se’ns
acusa de traïdors, de repugnants; se’ns assenyala amb el dit com
a proscrits, només perquè no pensam com ells, els de la raó
absoluta, els de la raó exclusiva, els amics del totalitarisme, els
defensors de l’exclusivisme. Idò bé, nosaltres els diem que no
defallirem a defensar la llibertat d’expressió, la llibertat de
pensament, la llibertat d’idees, la llibertat d’escollir i d’emprar
la llengua que vulguem, el català o el castellà allà on sigui;
defensarem fins i tot que aquells que ens insulten, aquells que
sense cap respecte ni educació cap a les persones, aquells que
ens titllen de trair el poble de les Illes Balears i que no
demostren tenir cap cultura democràtica, puguin expressar les
seves idees allà on vulguin; que quedin retratats, que la gent els
escolti, perquè com més insultin, com més mostrin l’odi que
guarden dins més raons tindrà la gent per veure la trista realitat
que hi ha al seu darrere.

A aquells que tenen la desqualificació per bandera i com a
únic argument, jo els dic que, malgrat les seves malicioses
paraules, nosaltres dormim molt bé.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Passam ara al torn de fixació de
posicions i en primer lloc, pel Grup Parlamentari Mixt, intervé
la Sra. Esperança Marí.

Molt bé, per tant té cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com
podem veure, el Partit Popular continua la seva croada contra el
procés de normalització de la llengua catalana; ara el motiu
principal ha estat el Decret 24/2009, sobre la llengua al sistema
sanitari, però hi afegeixen, a més, com sempre, la situació del
català a l’ensenyament i, com no podia ser d’una altra manera,
el Pla de normalització lingüística que ha proposat el Consell
Social de la Llengua Catalana. Sorprèn aquesta capacitat de
contradicció que té el Partit Popular dins els seus mateixos
documents, i passam a analitzar la moció en concret.

El punt 3 proposa que els ciutadans de les Illes Balears
tenguin la llibertat d’usar la llengua oficial que vulguin, però el
punt 5 rebutja el decret sobre la llengua a la sanitat, i el punt 6
demana, fins i tot, reprovar el conseller per haver-lo fet. No fa
falta ser jurista per saber que a un dret sempre li correspon un
deure i que si els ciutadans de les Balears tenim dret a elegir la
llengua oficial que vulguem, els funcionaris d’un ram
determinat, en aquest cas la sanitat, tenen el deure de conèixer-
les, les dues; si jo tenc dret a ser atès en català, qui m’hagi
d’atendre té el deure de conèixer la nostra llengua, si no, el
nostre dret no es pot fer efectiu.

Per tant, Sr. Conseller, vull aprofitar aquest moment per
felicitar-lo pel decret al qual feien referència, felicitacions, Sr.
Conseller de Sanitat.

I també voldria aprofitar, Sr. Gornés, per fer una esmena in
voce al punt 6: allà on diu “reprova” posar “felicita” i allà on
diu “en contra”, a la segona línia, dir “a favor”.

Al llarg de la moció la capacitat de contradicció del PP va
augmentant fins al punt que en el número 7 ja no es manifesta
una contradicció amb una altra, sinó dins el mateix punt: s’insta
la llibertat d’elecció de llengua -hi podríem estar d’acord-, però
després es rebutja que s’hagi de comptar amb un domini
determinat de la nostra llengua per exercir a les Balears. En què
quedam: o tenim llibertat d’elecció o tenim llibertat d’aprendre-
la o no, però les dues coses al mateix temps són impossibles.

Si en el tema de les comes el PP es troba en un estadi una
mica preestatutari, encara que ara el Sr. Gornés ens ho ha
arreglat, en la qüestió del bilingüisme encara més: el punt 4 ens
parla del bilingüisme com un fet natural implantat socialment;
això devia ser fa trenta anys, avui el que tenim és un
multilingüisme real, en una societat cada vegada més plural. O
és que l’alemany no existeix a les Illes Balears? I l’àrab -a
Eivissa, 12.000 parlants d’àrab- i l’amazic, no són presents a
aquestes Illes Balears? Segons les últimes estadístiques cada
vegada hi ha més parlants d’altres llengües, per tant no sé per on
veu, ara, de cop i volta, el bilingüisme, el PP.

Amb tants de vuits, nous i cartes que no lliguen no em
sorprèn que la moció arremeti també contra el Pla de
normalització lingüística, aquí hi deu pesar supòs tant la
voluntat del PP de frenar tot el que vagi a favor de la llengua
pròpia de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com la mala
consciència per no haver reunit ni una sola vegada el Consell
Social de la Llengua Catalana, contravenint així el mateix
ordenament legal d’aquesta comunitat autònoma.

Ara s’estimen més donar-se la mà amb els quatre del
Círculo Mallorquín, de la Falange o d’altres grupuscles
d’extrema dreta, com s’ha demostrat a les manifestacions en
contra del decret de sanitat.

(Remor de veus i petita cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyors diputats, una mica de silenci.

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Finalment, i acabaré, acabaré donant el meu suport i el meu
vot favorable al punt 2, allà on parla que només des de la
pluralitat, des del respecte, i que es rebutja que s’emprin les
llengües com a instruments de confrontació i de desencontre, hi
estic d’acord i hi votaré a favor; però vostès, senyors del PP,
mirin d’assimilar el redactat d’aquest punt.
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Finalment, també votaré a favor del punt 12. Entenem que
amb la preservació i la promoció de les variants insulars de la
llengua catalana no em voldria perdre per res del món els
matisos poblers de Jaume Font, el deix miqueler de Pere Palau
ni el formenterer a cavall entre paios i virots del senyor diputat
Pep Mayans, certament donen una nota d’autenticitat i de
genuïnitat catalana en un context en què molta gent, sobretot els
que sou de Palma, parlau cada vegada més una variant més
estàndard, acastellanada i insulsa.

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant, ja acab, parlem, per tant, la nostra variant amb tota
autenticitat i mirem de contribuir que el català sigui un català
comú, un català ric, ple de matisos, espurnejant i colorista i, per
favor, així arribarem a ser universals. Però, en canvi, si atacam
la llengua, rebutjam la pròpia identitat sou i serem la quinta
essència del provincianisme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Mixt,
també, i per un temps de cinc minuts, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Els estats
assumeixen la necessitat d’una acció resolta de foment de les
llengües regionals o minoritàries; els estats es comprometen a
preveure que una part substancial de l’educació es faci en les
llengües regionals o minoritàries; les autoritats administratives
han de vetllar perquè els parlants de les llengües regionals o
minoritàries puguin rebre una resposta oral o escrita en aquestes
llengües. Aquests tres postulats, no els diuen les persones del
pacte, ho diu un conveni internacional que és la Carta Europea
de Llengües Regionals i Minoritàries.

És evident que des d’aquests postulats Unió Mallorquina no
pot compartir el to general de la moció del Partit Popular.
Vostès parlen de bilingüisme, d’igualtat, d’equilibri, d’harmonia
i parlen d’aquest concepte des de la tergiversació i des de la
mentida; ni hi ha imposició, ni hi ha adoctrinament ni hi ha
instrument de confrontació, el que hi ha és la pretensió de donar
contingut i aplicació a aquests principis i aconseguir que aquesta
societat sigui realment bilingüe, és a dir que tothom domini les
dues llengües oficials, cosa que és evident que a vostès no els
interessa pel redactat que han fet d’aquesta moció.

Ni coerció ni discriminació, però sí l’existència d’un dret a
ser atès en llengua catalana, i això, ja ho dic, ho diuen els
convenis internacionals, no ho diu el pacte.

El que s’ha produït en matèria lingüística és la ruptura d’un
cert consens existent, i aquesta ruptura no l’han feta els partits
que donen suport al Govern sinó que l’ha feta el Partit Popular,
que ha decidit que ha de variar tota una sèrie de normativa que
el mateix Partit Popular va aprovar: decret de mínims, Llei de
normalització lingüística i tanta altra normativa i reglaments que
donaven suport i cobertura a aquesta pretensió que pensàvem
que tothom compartia, que era que tots els ciutadans de les Illes
Balears dominassin les dues llengües oficials.

Fetes aquestes consideracions, entendran que no podem
donar suport a la majoria dels punts de la moció. Sí que li direm
que votarem a favor del punt 2 i del punt 12, perquè és evident
que nosaltres consideram que les llengües no són un instrument
de confrontació, això ho consideren vostès que han trencat
aquest consens lingüístic, i que, evidentment, no tenim cap
dificultat amb les modalitats de la nostra llengua, no sé si les
modalitats insulars existeixen, perquè cada poble o cada
comarca pot tenir unes modalitats, però és igual, no entrarem en
aquesta discussió, i, en tot cas, com que consideram que és una
riquesa que hem de protegir, també el nostre vot favorable a
aquest punt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Quan Enees va baixar a l’infern a veure son pare,
Anquises, l’advertí contra la crueltat i el sense sentit de les
batalles entre germans. Recordau aquella admonició: no gireu
mai la vostra força contra les entranyes de la pàtria, non vertere
vires in viscera patriae. El PP no en fa cas i envesteix avui
contra les mateixes entranyes del que som, contra la nostra
llengua; per fer-nos oblidar la capsa de cola-cao estan disposats
a obrir la capsa de Pandora, i que sigui el que Déu vulgui. Llops
amb pell de me.

Ens diuen, ja s’ha dit, que vénen a dur la pau, mentre
branden les espases. La pell de me, ja s’ha dit, són els primers
punts: ningú no ha de ser discriminat per motiu de llengua;
tothom ha de ser lliure per usar la llengua, i sobretot el punt
segon, que hauria d’estar en el frontispici de tots els parlaments,
no utilitzar la llengua -jo diria, no utilitzar les senyes d’identitat-
, no utilitzar els elements de cohesió social com a element de
confrontació. Però si aquest pamflet és exactament això: una
provocació i un atac deliberat a la dignitat de la llengua del país
i una empenta a la castellanització, promoure discòrdia on no
n’hi havia.

Com s’ha dit, és evident que per garantir la llibertat i la
igualtat de les llengües l’administració ha de garantir aquests
drets als ciutadans, ha de conèixer l’administració les dues
llengües, és evident; idò bé, el primer punt concret ja s’aparta
d’aquests vells principis i el que ens demana és que
l’administració no sàpiga català. Com es garantirà, idò, l’atenció
al ciutadà? Com es garantirà l’ús lliure de la llengua com a
consumidor, per exemple si tot se li ofereix en altres llengües?



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 61 / 21 d'abril del 2009 2809

 

Jo crec que per comprendre la veritable doctrina del Partit
Popular ens ilAlustra una miserable carta de la consellera de
Salut de Múrcia, amb la qual convida els metges que no volen
aprendre la llengua del país a anar-se-n'hi, i els diu: “Sólo deben
conocer correctamente la lengua castellana”. Vaja, pareixia
que l’únic requisit no havia de ser que curassin, Sr. Gornés? No
era una aberració i un disbarat fer que els professionals
aprenguin llengües, sàpiguen llengües? Se’n temen de com
persegueixen a Múrcia els magnífics professionals per no saber
castellà? El seu fanatisme posa en perill la salut dels murcians.
O no, o no, o és una cosa bastant més raonable que passa
senzillament arreu del món, els funcionaris han de saber la
llengua del país; reparin el “correctamente” perquè el trob un
detall formós, d’estima a la pròpia llengua de la consellera de
Múrcia.

Ara mirem aquí, el Govern no demana que els doctors
coneguin la llengua pròpia, la que l’Estatut diu que la llengua
pròpia -i estic content que hagi rectificat les comes-, aquí no
importa saber català, ni correctament ni incorrectament, el
Govern eximeix temporalment d’aquest requisit i es limita a
fixar un termini de dos anys perquè els que obtenguin plaça, tots
amb carrera, hagin, en dos anys, d’aprendre un nivell més aviat
baix de la llengua oficial. És una “anomalitat”, però bé, s’atén.
I per atendre aquesta situació anòmala es fa una excepció a la
baixa i per engegar una oferta pública de 4.000 places, idò és
cert, pareix que hi ha gent, poca crec, però alguns professionals
no volen aprendre gens de català, ni ara ni més tard ni mai.

I el partit més votat del país, el PP, diu que és un excés
pretendre que n’aprenguin qualque vegada, ens diu que és una
aberració. El que ens demana és que els sanitaris no aprenguin
mai la llengua i que visquin sempre al marge de la llengua del
país, això és l’exemple d’aquest pamflet a favor de la igualtat de
les llengües, això és la mostra de com entén el PP la igualtat de
les llengües.

Reparem que a la moció el PP encaixa la llibertat lingüística
en el marc de la Constitució Espanyola; la Constitució estableix
el deure de conèixer el castellà, no és, per tant, incompatible,
no, és que no, perquè és el que tenen les llengües oficials. Al
cap i a la fi, què és una llengua oficial? Arreu del món se’n diu
de la llengua de trobada social respecte de la qual no es pot
alAlegar ignorància. A la Mallorca d’avui es parlen dotzenes de
llengües, ja s’ha dit, bé, així com les compta el PP deuen ser
milers, però, en qualsevol cas, és difícil que l’administració
reconegui i atengui tothom en la seva llengua; només n’hi ha
dues d’oficials, confii que no hagi d’explicar els motius perquè
tenguin aquesta preeminència dins el país.

Avui, a tota Europa hi ha una preocupació per les senyes
d’identitat i de manera especial per la pròpia llengua. Idò ves
per on aquí el PP creu que la llengua catalana està sobre
representada en el país; és que, jo em deman: no surten mai de
ca seva? Quan són a ca seva no miren mai la tele, no llegeixen
mai una revista, no posen mai un CD, no se n’han temut
d’alguna realitat que no consona amb aquesta sobre
representació que vostès apunten?

Jo crec que la tasca per garantir la igualtat entre les dues
llengües oficials avui és enorme i si la nostra llengua no manté
un estatus de reconeixement oficial inequívoc pres i aviat té un
cert perill. No veuen que li cal l’estima inexpugnable de la gent
del país? Ho veuen totes les llengües del món, fins i tot les més
importants, i aquí no? Jo crec que sí que ho veuen i aquí és on
hi ha el retret: ho veuen i ho volen. I per si de cas la mateixa
dinàmica social no bastés vostès ajuden pegant una empenteta.

El PP ens parla en aquesta moció de càstigs i de persecució
per motius de llengua, ha arribat a dir el Sr. Gornés que és un
requisit per viure aquí. Però on, quan i quins són aquests
maltractaments? L’únic exemple que s’addueix és que els
funcionaris, la funció pública del país ha de saber les dues
llengües oficials, és l’única mostra de maltractament que ens
han apuntat, un que a tota Amnistia Internacional li ha passat
per malla, tot i que passa arreu del món, per descomptat a tot
l’Estat espanyol.

També volen condemnar el Pla de normalització lingüística
aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana perquè té el
delicte de voler recuperar àmbits durs, (...) un pla fet de la
societat civil i amb un ampli consens, que, per cert, un ampli
consens de gent que vostè diu que no tenen sentit comú, jo crec
que almenys un mínim de respecte a la gent cridada i que
participa en el Consell Social, per cert sempre representant
colAlectius i gent que té una important gent darrera.

El punt 11 també és interessant, el PP ens diu que no vol que
el Govern adoctrini. Jo crec que ens va explicar a la
interpelAlació què volia dir el Sr. Gornés, “diuen els infants que
pertanyen a un país”, s’escandalitzava el Sr. Gornés. Però com
vol crear sentiment de comunitat, dient-los que som una
província, com s’apuntava? Per cert, com vostès saben, que és
la terra que es dóna als guanyadors, el provincere, això és el que
crearà sentit de comunitat, de cohesió social en el país. El PP
acusa centenars i centenars de mestres d’adoctrinar.

El punt 12, el de les modalitats, la veritat és que cansa, però
tanmateix el votarem a favor. Els que estimam la llengua
l’estimam amb tota la seva riquesa, no deixa de ser ilAlustratiu,
però, que el que tengui una moció tan inequívocament en contra
de la llengua pròpia hi mescli les famoses modalitats. Als
ingenus encara els sorprendrà que els grans contraris a la unitat
de la llengua no demanen que els metges sàpiguen el mallorquí
a Mallorca, el menorquí a Menorca i l’eivissenc o les modalitats
a cada terreny, surten en defensa que només sàpiguen castellà.
Els que fa anys que som enmig sabem que una cosa,
desgraciadament, sol acompanyar l’altra.

També proposen derogar el decret de mínims. Idò nosaltres
tornam dir que la llengua pròpia ha de ser la llengua comuna, la
que vertebri la societat i per tant el sistema educatiu. L’escola
és la que ha de garantir la llibertat d’ús correcte de les dues
llengües oficials, a més de l’aprenentatge d’almenys una llengua
estrangera.
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El coneixement de tothom és bàsic per no segregar la
població i per no crear mallorquins més mallorquins que uns
altres, menorquins més menorquins que uns altres, eivissencs
més eivissencs que uns altres, illencs de soca-rel, de bon de
veres, i uns altres que ho són, sí, però no ho són del tot. Això
s’ha d’evitar.

Acab, Sra. Presidenta, apuntant que potser la guerra
lingüística del PP els comporti rèdits electorals entre aquells a
qui molesta que tenguem personalitat nacional, oriünds o no,
però al cost d’animar a viure al marge de la llengua del país, de
justificar la segregació interna per motius de llengua, una aposta
que afecta les bases de la convivència i compromet el futur de
les nostres senyes d’identitat. El PP renuncia fins i tot a les
aportacions del passat en el procés de normalització lingüística,
ha assumit els arguments del PP més centralista i la seva cohort
mediàtica: el retorn a la una, grande y libre elección de lengua.
Reneguen de les aportacions magnífiques que ha fet la dreta
mallorquina a la renaixença lingüística; ja fa més de 100 anys
que Costa exhortava els joves amb el “siau qui sou”.

Senyores i senyors diputats del Partit Popular, votarem a
favor del segon punt. Apliquin-se’l, deixin la llengua al marge
de la confrontació, deixin de qüestionar les senyes d’identitat,
la cultura del país. Si en algun moment estan a punt de caure en
aquesta temptació recordin el savi Virgili, recordin-lo, jo els
garantesc que funciona com un “mantra”, vostès diguin non
vertere vires in viscera patriae, non vertere vires in viscera
patriae, i facem entre tots un país cohesionat i pròsper, un país
amb futur amb una llengua amb futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda.

(Petit aldarull a la sala)

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Ribalaiga.

(Remor de veus)

Senyors i senyores diputats, una mica de silenci, per favor.
Respectin la persona que està en ús de la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, a
l’anterior debat de dia 31 de març amb motiu de la interpelAlació
que va fer el Grup Popular ja vaig acabar la meva intervenció
amb una mena de manifest, un discret manifest, vull dir, sobre
el que pensam els socialistes que ha de ser la política de
normalització lingüística. Rebutjam, deia, l’ús partidista de la
llengua i la creació de conflictes lingüístics amb l’única finalitat
de desprestigiar el Govern. Nosaltres apostam per una política
lingüística sensata, conciliadora i ajustada a dret. Així és com
vaig acabar la intervenció i avui m’ha agradat començar així
perquè, en conseqüència d’açò, nosaltres no podem donar suport
a aquesta moció que ens han presentat, i no li podem donar
suport perquè precisament aquesta moció va en el sentit contrari

del que els acab de dir, una política lingüística sensata,
conciliadora i ajustada a dret.

És cert que a la moció hi ha punts que es poden interpretar
positivament i que encaixen en la política que defensam. Els
vull recordar que el punt número 2, el número 3, el número 12
i el número 13 són assumibles pel nostre grup, van en la mateixa
direcció del que jo els he expressat i que és la mateixa que du el
Govern, però estam parlant de quatre punts sobre 14, una gota
dins un mar. Senyores i senyors diputats, no podem donar
suport a una moció on quatre propostes van en sentit contrari de
les altres deu, per molt que estiguem d’acord amb aquests quatre
punts. Nosaltres estam més en la línia, en qualsevol cas, de
donar suport als punts 2 i 12, com han anunciat els que m’han
precedit en la paraula, i em permetrà el Sr. Gornés que empri
aquests quatre punts en els quals li he dit que jo estava d’acord,
que em serveixin per argumentar amb les seves pròpies paraules
el rebuig als altres deu.

Efectivament, com vostè diu a la seva moció, només des de
la pluralitat i del respecte a les dues llengües oficials podem
articular la convivència; només des del rebuig -jo hi afegiria
enèrgic- a l’ús de les llengües com a instrument de confrontació
podem construir la nostra societat. 

Només podem entendre el català des de les Illes Balears des
del reconeixement de les diverses variants insulars i locals; idò
sí, la varietat és una riquesa que hem de preservar, és la garantia
que som qui som, i una prova evident que la unitat de la llengua
no vol dir uniformitat. Per cert, Sr. Gornés, permeti’m recordar-
li que els topònims també formen part de la llengua, i que la
seva ciutat i la meva també, la nostra estimada ciutat de Maó, té
un topònim que vostès encara no han acceptat. 

Només podem desenvolupar polítiques lingüístiques dins el
marc jurídic de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. Per
descomptat que sí, només podem fer lleis, normes i decrets que
respectin aquest marc jurídic i concretin i desenvolupin els seus
enunciats més genèrics. Veu que fàcil? Amb aquests punts que
vostè mateix ha presentat la moció haguera tingut segurament
més encaix dins la majoria d’aquesta cambra i per tant haguera
tingut tal vegada més possibilitats de prosperar en favor d’una
política lingüística, com he dit abans, sensata, conciliadora i
ajustada a dret.

Malauradament les coses no són sempre com un vol i en
aquest cas molt menys, i la realitat és que vostès, en els altres
deu punts, es dediquen a torpedinar insistentment aquests
principis d’actuació. No és necessari instar el Govern a no
discriminar en cap sentit cap ciutadà o entitat física o jurídica;
no és necessari perquè no ho fa, i si ho fes aniria contra la llei,
seria contra el marc legal, la Constitució, l’Estatut i la Llei de
normalització lingüística. 

El bilingüisme, Sr. Gornés, no és un fet natural, el
bilingüisme és una realitat cultural, molt arrelada, sí, és cert,
però no té res de natural. A la nostra comunitat hem viscut
durant molts d’anys una realitat sociolingüística no de
bilingüisme, com ens agrada dir ara a tots, sinó de diglòssia, que
és diferent, i permetin-me que els recordi que diglòssia es
produeix quan dues llengües comparteixen un espai geogràfic
i uns mateixos parlants, però s’usen en àmbits diferents, a uns
llocs una, a uns altres una altra, quan una llengua és emprada
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oficialment i en els àmbits de prestigi social i una altra queda
reclosa a l’àmbit familiar i informal. Açò és el que ha passat en
aquesta terra, aquesta és la realitat i no el bilingüisme.

Precisament per açò, perquè el català, igual que el gallec i
l’euskera no estaven en igualtat de condicions respecte del
castellà, la Constitució parla de respecte i protecció a les altres
llengües que es parlen a Espanya, i els dóna el grau d’oficials en
els seus territoris, un tractament que no tenien abans, que
estaven relegades a l’ús familiar i prohibides en els àmbits
oficials. Sr. Gornés, que la Constitució del 78 digui que les
altres llengües espanyoles seran també oficials en els seus
territoris i que el 83 ho ratifiqués l’Estatut, no vol dir en absolut
que les dues llengües estiguessin en aquell moment, de cop, per
imperatiu legal, en el mateix nivell d’ús, oficialitat i
coneixement, de la mateixa manera que tots sabem que encara
no hi estan. Precisament per açò el nostre estatut, a més de
donar al català categoria de llengua oficial i pròpia de la nostra
comunitat a l’article 4, i dir que els ciutadans de les Illes Balears
tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la comunitat
autònoma en qualsevol de les dues llengües oficials i a rebre
resposta en la mateixa llengua utilitzada -article 14-, a més de
tot açò també diu a l’article 35, en referència a la llengua
catalana, que normalitzar-la serà un objectiu dels poders polítics
públics de la comunitat autònoma.

Perquè el català no està en les mateixes condicions d’ús
social i oficial que el castellà, Sr. Gornés, i per tant necessita
més protecció, necessita polítiques exclusives de normalització.
Aquest és el moll de l’os d’aquesta polèmica, aquesta és la
manera de passar d’una realitat diglòssica a una realitat de
bilingüisme ple, i és clar que per complir amb aquests articles
de l’Estatut i per fer que les dues llengües convisquin a un
mateix nivell d’igualtat i es normalitzi l’ús del català en tots els
àmbits socials i oficials, el Govern i el Parlament en els seus
diferents àmbits competencials han de desenvolupar normes i
lleis que ho facin possible.

Per açò vam aprovar entre tots una llei de normalització
lingüística, per açò el Govern ha promulgat els decrets 114/2008
i 24/2009, referents als requisits de reconeixement de la llengua
catalana per part dels funcionaris i treballadors públics
d’aquesta comunitat, perquè els servidors públics tenen el deure
de ser competents en les dues llengües oficials. La llei diu
requisits, tenen el deure de ser competents en les dues llengües
oficials. No és pertinent dir que s’imposa el coneixement del
català, per molt vehements que vostès siguin s’equivoquen en
aquesta qüestió. Imposició té connotacions negatives evidents,
imposició sempre du associat un cert grau d’arbitrarietat per
part del que imposa, i vostès saben perfectament que en aquest
cas no és així, no hi ha cap arbitrarietat en aquesta qüestió, hi ha
compliment del marc normatiu, purament i simplement, a fi de
garantir la igualtat de les dues llengües i el dret dels ciutadans
a emprar-les davant l’Administració. Per tant l’ús i l’abús que
fan vostès de l’expressió de la imposició duen associats
interessos que res no tenen a veure amb la llengua i molt amb la
capacitat mobilitzadora de la paraula; tothom està disposat
sempre a protestar davant una imposició. Per no parlar, en
qualsevol cas, d’altres necessitats internes que puguin tenir
vostès de cohesió del seu partit.

Per què no parlen vostès de deures?, que té un sentit més
cívic, més responsable; del deure que tenen els treballadors
públics de conèixer el grau determinat de llengua catalana, igual
que parla la Constitució Espanyola a l’article 3.1 del deure que
tenim tots els espanyols de conèixer el castellà? Tenim el deure
de conèixer el castellà igual que els funcionaris, els treballadors
públics, tenen el deure de conèixer el català i el castellà. 

Per açò, entre altres coses perquè les dues llengües no estan
al mateix nivell d’ús i coneixement, el Govern va crear l’any
2002 el Consell de la Llengua Catalana, un òrgan de consulta,
planificació i assessorament integrat per tots els sectors socials
de les Illes Balears amb l’objectiu de participar de forma activa
en la planificació d’accions promogudes pel Govern a fi de fer
avançar el procés de normalització lingüística; un òrgan, aquest
consell social, que vostès no van reunir ni una sola vegada en
els darrers quatre anys que van governar, i vostès s’omplen la
boca de ser tan complidors amb les lleis i les normes i de ser tan
participatius. A la seva web hi ha un cartellet que posa “Volem
escoltar tothom”, però si és que duen les cucales posades!
Vostès presenten una moció avui on declaren la seva adhesió al
marc constitucional i estatutari, però quan governen no fan res
i quan estan a l’oposició no volen saber res del seu
desenvolupament.

I com que el català no està en igualtat de condicions respecte
de l’altra llengua oficial, el Consell Social de la Llengua
Catalana, ha aprovat sense cap vot en contra -hem de recordar
que vostè va presentar una moció o una esmena a la totalitat
però només la va votar vostè mateix i després es va absentar de
la reunió, per tant ni tan sols un vot en contra, ni tan sols el seu
vot en contra, vaja. Llavors, com deia, el Consell Social de la
Llengua Catalana ha aprovat un ambiciós pla de normalització
lingüística, un pla que el Govern no ha aprovat encara, de
moment, només s’ha emès una proposta per part del Consell
Social, proposta que el Govern ha de considerar. Per tant el Pla
de normalització lingüística no és un document executiu ni
impositiu ni coercitiu, ni cap d’aquests adjectius amb què vostès
l’adornen, és una proposta ambiciosa d’un consell de
participació que ha de servir al Govern per planificar les seves
actuacions en l’àmbit de la normalització de l’ús de la llengua
catalana. 

En definitiva, Sr. Gornés, com diu vostè, el marc jurídic
constitucional i estatutari és el marc idoni en el qual s’han de
desenvolupar les accions necessàries per promoure el
coneixement de la nostra llengua, punt 13 de la seva moció. Açò
és el que està fent el Govern i nosaltres l’animam a seguir en
aquesta línia.
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Vaig acabant. És cert que tot és opinable i que es poden
complir les lleis de moltes maneres. Al nostre entendre el
Govern està complint la llei molt bé; en el cas del Decret
24/2009, que vostès demanen retirar, perquè té present les
especials característiques que té el mercat laboral en l’àmbit de
salut i perquè facilita a aquests professionals l’adquisició del
grau de competència lingüística adequat per a l’exercici de la
seva funció. Però és que el conseller ha aprovat la primera
oferta pública d’ocupació en l’àmbit de la sanitat pública des
que tenim competències, més de 4.000 places que en aquests
moments no són fixes guanyaran en estabilitat i seguretat. El
govern del Partit Popular en quatre anys no va fer cap oferta
pública d’ocupació en l’àmbit sanitari, no en va fer cap, no van
voler enfrontar-se a aquesta qüestió; com poden demanar ara la
reprovació del conseller de Salut i Consum?, però si l’haurien
de felicitar!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’anar acabant.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

En el cas... Sí, vaig acabant. En el cas del Pla de
normalització lingüística, perquè és ambiciós, i només amb un
pla ambiciós es pot afrontar la feina de normalitzar el català en
una terra on es parla des del segle XIII, però que des del segle
XVIII fins a l’aprovació de la Constitució Espanyola el 1978,
amb el brevíssim parèntesi de la República, ha estat perseguida
i exclosa dels usos oficials, relegada als àmbits familiars i
informals. Així i tot continua essent la nostra llengua; des de fa
31 anys és oficial i volem que en el futur ho sigui amb plena
igualtat amb el castellà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja sé que és difícil votar en contra
dels punts que nosaltres duim a aquesta moció, és molt difícil,
i de qualque manera el Sr. Ribalaiga se n’ha sortit raonablement
bé. El que passa és que no sé què pensaran els seus socis de
govern respecte de les referències que ha fet vostè sobre el Pla
de política lingüística quant que..., bé, que no és un document
executiu, que ja veurem quan l’aplicam, per on partim... Jo no
sé què pensaran, com dic, els seus socis de govern respecte
d’açò.

Recorden vostès al principi de la meva intervenció que he
parlat de falta de respecte, de falta de tarannà democràtic...? Idò
de qualque manera em vist una demostració moderada, jo
entenc que el Sr. Alorda ha fet un esforç de contenció i s’ha
moderat, però evidentment ha tornat a dir-nos traïdors. I traïció
-duc la paraula apuntada aquí perquè sabia que vostè m’ho diria,
la definició-, traïció és falta que es comet rompent la fidelitat o
la lleialtat que s’ha de guardar o tenir cap a les coses, cap a les
persones, cap als sentiments, fins i tot, i nosaltres guardam la

lleialtat i la fidelitat a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia
sense renunciar a res ni sense cap imperatiu legal de res. Vostès
poden dir el mateix?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Nosaltres no estam en absolut en contra del dret a ser atesos
en català, estam en contra d’imposar-lo com a requisit i de les
repercussions negatives que pot tenir per a la nostra societat, i
defensam i defensarem allà on sigui el dret dels catalanoparlants
i dels castellanoparlants a emprar la seva llengua com vulguin.

Qui no surt al carrer són vostès. Nosaltres defensam la
llibertat d’elecció de llengua. Entenc que hi hagi una disparitat
de concepte, perquè és precisament amb aquesta disparitat de
concepte que nosaltres no estem d’acord amb vostès, perquè
precisament si nosaltres adoptam aquestes postures i presentam
aquests acords és per fugir del provincianisme que diu vostè en
el que caurem, precisament per fugir del localisme que vostès
defensen i que reiteradament plantegen a través de les seves
iniciatives.

Nosaltres presentam aquest conjunt d’iniciatives perquè no
volem derivar cap al model basc de n’Ibarretxe, ni tampoc cap
a perillosos camins als quals condueix aquesta inflexibilitat de
què vostès han fet gala avui aquí. Que s’imposi parlar en català
fins i tot als patis de les escoles durant l’estona de descans en els
quals els fillets i les filletes poden gaudir dels seus jocs és
terrible, senyors i senyores diputats, i açò és el que hem
d’evitar.

(Alguns aplaudiments)

Em xoca també que votin en contra de molts de punts dels
que posam aquí perquè molts d’ells estan agafats directament
dels acords presos a Europa i que es van aprovar pràcticament
per unanimitat, una incoherència més seva.

Els acords del País Basc de qualque manera obren una porta
política moltíssim interessant. Com saben vostès el PSOE i el
PP s’han posat d’acord a derogar tota la normativa impulsada
pels nacionalistes per imposar l’euskera com a llengua
vehicular. El text defensa la llibertat d’elecció i que l’euskera no
sigui un factor discriminatori ni a l’ensenyament ni a l’accés a
la funció pública. I per què no podem adoptar nosaltres un acord
unànime en aquest sentit?, em deman jo; per què no és possible
aquí també? 

A vostès els decrets de mínims els serveix d’excusa per a la
immersió total en llengua catalana, i açò entenem nosaltres que
és del tot injust. Els nacionalismes, torn a insistir, són
inflexibles. Sr. Alorda, el nacionalisme no té la fàbrica en
exclusiva de l’expedició de carnets de fidelitat a la terra, ni
d’estima per la llengua; no la tenen vostès, nosaltres defensam
principis i valors profundament arrelats a la nostra terra i
profundament arrelats a la nostra gent i, açò, no ens ho llevarà
ni vostè ni ningú altre.

(Més aplaudiments)
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I ja per acabar, alguns de vostès reneguen del bilingüisme i
nosaltres entenem que és una riquesa que hem de saber
gestionar per bé de la nostra societat, que aquí puguem rallar el
castellà i el català hauria de ser un plus, un incentiu, un fet que
ens ajudés a projectar-nos millor cap al món per fugir,
precisament, dels provincialismes que vostès defensen, però
sembla que n’hi ha alguns que no ho volen veure. Nosaltres, he
dit abans quan acabava la meva intervenció, dormirem molt
tranquils avui vespre, segur, el que no tenc tan clar és si alguns
de vostès, votant en contra dels punts que duim aquí, dormiran
tranquils avui vespre.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència entén que hi ha assentiment en els punts
2 i 12. És així, senyores i senyors portaveus? I la resta dels
punts de la moció és el que votarem. Per tant, votam.

Resultat de la votació: vots a favor, 26, en contra, 29, no hi
ha cap abstenció. Per tant, queda rebutjada la moció.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, de la Proposició de llei RGE núm.
8263/08, presentada pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a indignitat successòria per
violència masclista.

Passam al punt quart de l’ordre del dia relatiu al debat i
votació del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.
8263/08, d’indignitat successòria per violència masclista. A la
fase de ponència es varen transaccionar i aprovar totes les
esmenes que es presentaren a aquesta proposició de llei i que
s’incorporaren a l’informe de ponència. Per tant, procedeix ara
el torn de fixació de posicions i en primer lloc, per part del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Marí.

Intervé el Sr. Melià, disculpes, he vist la Sra. Marí que
s’aixecava per part del Grup Mixt i pensava que intervenia ella.
Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Breument per manifestar el nostre suport a aquesta proposició
de llei. Consideram que és un avanç modernitzar i modificar el
nostre codi civil, la Compilació per intentar adaptar-la a
l’evolució de la societat i és evident que la violència de gènere
és una xacra que ha de preocupar i que preocupa la colAlectivitat
en què vivim i, per tant, aquesta modificació de la Compilació
dóna una resposta en aquest àmbit de la possibilitat de les
herències i, evidentment, no podem fer més que manifestar el
nostre suport absolut a aquesta mesura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Culminam avui amb aquesta llei una contribució contra
l’aberració de la violència domèstica. És una contribució
pràctica, modesta, certament, però pràctica que declara indignes
de succeir les persones que hagin agredit o que d’alguna manera
hagin atemptat contra la integritat moral o la llibertat sexual del
causant, de la seva parella o d’algun descendent o ascendent. A
les Illes Balears tenim unes 2.500 denúncies anuals per
violència de gènere i cada any n’hi ha més. Naturalment no
totes les denúncies acaben amb detencions ni totes les
detencions amb sentències fermes, però parlam de centenars i
centenars de possibles afectats, ni que només  fos un perquè al
cap i a la fi la iniciativa també té un component simbòlic, jo
crec que hem aconseguit els dos sentits, en primer lloc perquè
deixa clara la nostra repulsa a la violència domèstica i el ferm
propòsit d’aquesta cambra que cap agressió no quedi impune.

En segon lloc crec que és un missatge en si mateix el
consens obtingut. No ha estat un consens passiu d’aquiescència
sinó que ha estat un consens actiu de propostes, propositiu, i
aquí he d’agrair, en primer lloc, les millores, les substancials
millores, aportades pel Partit Popular especialment, de la nostra
proposta inicial que també han ajudat a completar la iniciativa.
També les proposades, les precisions, del PSOE, i jo crec que de
l’actitud, del treball i de recerca del consens de tots els ponents.
El consens en aquesta batalla també és un missatge, un missatge
de compromís amb les víctimes i de treball conjunt per eradicar
aquesta lacra, de feina en positiu i no només de debats i de
retrets estèrils. 

Insistesc que aquesta proposta inicial s’ha enriquit, de tot
d’una només afectava l’institut de la indignitat successòria per
violència masclista perquè els agressors deixessin de tenir uns
drets hereditaris sobre les seves víctimes, sobretot quan els era
atribuït per llei, però en la ponència s’ha completat, hem regulat
el conjunt de les causes d’indignitat en el nostre codi, hem
afectat altres instituts com el desheretament, els pactes
successoris o les donacions. Crec que la unanimitat m’estalviarà
allargar-me més. Només apuntaré que crec que tots els ponents
hem tocat de prop la conveniència i els avantatges d’una
regulació completa de la compilació per disposar d’un autèntic
codi civil propi, tot un codi de família, un codi de successions
actualitzat que crec que s’han donat les condicions i, per tant,
feim vots perquè aquesta iniciativa contribueixi a deixondir el
Govern en la redacció d’un codi civil modern per a les Illes
Balears. Si el debat es produeix amb la mateixa actitud que ha
tengut aquesta ponència augur avanços importants. En tot cas
avui donam una passa modesta, ho torn a dir, però premuda de
valor contra una injustícia flagrant que mereixia, pens, la
drecera que hem fet.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la seva representant. Endavant.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull felicitar al grup
proposant d’aquesta iniciativa d’on va sortit tot aquest camí que
hem fet tots els grups parlamentaris junts al llarg d’aquestes
setmanes i d’aquestes reunions que hem tengut en seu de la
ponència que es va crear. És una passa més per a la lluita contra
la violència domèstica aquesta proposició de llei que va
presentar el seu grup, Sr. Alorda. Té un desideràtum molt clar,
es tracta d’evitar, evidentment, que persones condemnades per
delictes relacionats amb la violència domèstica puguin heretar
el patrimoni de les seves víctimes i també, com no pot ser d’una
altra manera, s’ha de destacar el total consens que hi ha hagut
entre tots els grups que han fet feina en aquesta ponència. Una
feina que ha suposat que, fins i tot dins l’àmbit de la comissió
simplement s’hagin hagut de ratificar els acords unànimes dins
del bon clima de feina actiu, com ha assenyalat el Sr. Alorda,
que va haver-hi. Es va prioritzar una qüestió tan important com
és abordar aquesta modificació de la nostra compilació per
damunt de les evidents diferències polítiques que pugui haver-hi
entre els diferents grups en una qüestió tan important com
aquesta, s’havien d’aparcar i crec que hem fet força feina
conjunta, i vull reiterar el bon ambient que va haver-hi. 

Simplement m’agradaria fer unes pinzellades molt senzilles
amb relació a les esmenes que es varen debatre i d’una manera
molt senzilla, molt resumida vull destacar l’ampliació de l’abast
del concepte de violència ja que aquest concepte engloba tota
forma de violència domèstica. Per exemple, els delictes sexuals
queden especificats i va passar de violència masclista a
violència domèstica que, evidentment, engloba els àmbits de
violència que es puguin cometre sobre els ascendents i els
descendents. També hi ha una equiparació entre el cònjuge i la
parella de fet i també es va incloure la referència al llibre que
tracta l’articulat específic per a les illes d’Eivissa i de
Formentera.

No m’allargaré més perquè també en seu de comissió ja
vàrem fer referència a aquestes esmenes totalment consensuades
i simplement el treball que s’ha fet ha estat sense extralimitar-
nos, s’han enllaçat qüestions que afecten diferents institucions
del nostre dret civil que es veuen afectades per aquesta
proposició de llei.  No vull acabar sense agrair expressament
l’assessorament desinteressat d’eminents civilistes de les nostres
illes i dels serveis jurídics d’aquesta casa per facilitar-nos la
feina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Pel Grup Parlamentari Popular
el Sr. Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident, després de tot el
que s’ha dit, que no serà la postura del Partit Popular discordant,
és més, jo crec que avui podem comentar o destacar un fet
insòlit, almanco en aquesta legislatura, i és que en ponència ja
haguem arribat a un acord per unanimitat, és a dir, que totes les
esmenes, que eren pràcticament les que hi havia en aquest text
legal, presentades pel Partit Popular han estat totes acceptades,
i jo crec que això ja de per si és un fet important no tant que
siguin les esmenes del Partit Popular sinó que en ponència
s’hagi pogut arribar a un acord amb un text legal. Un text legal,
evidentment, com deia el Sr. Alorda, modest, jo diria que fins
i tot humil, i que des del punt de vista estrictament tècnic podria
considerar-se que no era sistemàtic, que era poc sistemàtic
intentar regular una petita part deixant tot el tema de
successions davant i que quan parlam de modificar, de canviar
el dret civil propi s’hauria de buscar un sistema molt més
metòdic o més sistemàtic per dir-ho d’una manera més concreta
i tècnica.

Hi ha un motiu, que s’ha expressat aquí ja, que justifica
aquesta falta de sistemàtica i és l’interès a lluitar contra una
xacra que és la necessària, o millor dit, la violència domèstica,
jo crec que la idea que el maltractador no pot heretar de la seva
víctima és el que justifica que tal vegada tècnicament no ho
haguem fet com toca. Crec que això queda plenament justificat
i des d’aquest punt de vista és un avanç important i de fet també
és veritat, i recordaran la intervenció que vàrem fer quan es va
admetre a tràmit aquesta proposició de llei dèiem que hi havia
molts d’aspectes que possiblement no podrien preveure's i que
quedaven a l’aire. En efecte, aquí hem intentat exprimir al
màxim el que ens donava de si el text inicial de la proposició i
així hem presentat esmenes que ens han permès incorporar la
relació completa de causes d’indignitat successòria, fins i tot
estendre-les a les illes d’Eivissa i de Formentera entre altres
raons perquè crec que per inadvertència del grup proposant en
el seu moment aquesta llei només és aplicable a Mallorca i a
Menorca i també s’ha establert la revocabilitat dels actes
jurídics successoris que són propis de dret civil de les Illes
Balears, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,
com pot ser el pacte successori, com poden ser les donacions
universals i també les donacions entre cònjuges.

Queden qüestions pendents per regular i que no han pogut
introduir-se en aquest text. Queda, per exemple, pendent regular
la conciliació entre l’agressor i la persona agredida i si és
possible revocar aquesta indignitat. Queda pendent, també,
regular o establir quines són les conseqüències respecte de la
pàtria potestat de la custòdia dels fills menors quan hi ha hagut
un fet d’agressió i un dels cònjuges ha mort. Queden temes, com
dic, que s’hauran d’incorporar, que no queden regulats en tant
que és aplicable la normativa estatal, però que no hem pogut,
per les condicions que els explicava, incorporar-les a aquest
text. Crec que, de tota manera, una conseqüència important
d’aquest consens amb aquesta llei, ja no només per la cosa que
la motiva, per l’objecte que la motiva que és l’eradicació, la
lluita, contra la violència domèstica sinó també aquest consens
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sobre una matèria que crec que també i a més prioritàriament és
un signe d’identitat del nostre poble, del nostre país, és que ens
comprometem a dur endavant i a treballar per aconseguir, com
deia el Sr. Alorda, un codi civil propi, un codi civil no només
d’associacions i de família, Sr. Alorda, un codi civil sencer
propi de les Illes Balears. 

Si volem comparar, i quan parlam d’elements d’identitat,
llengua, que no dubtam que és un signe d’identitat, el poden
parlar diferents països, el dret només s’aplica en aquell país que
es crea i, per tant, no només és un signe d’identitat sinó que és
un signe d’identitat únic, i seria bo que començàssim, o que
almanco aquest projecte o aquesta proposició de llei que avui
s’aprova, sigui l’inici de l’acord de continuar endavant per tenir
un codi civil propi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Podem entendre aprovat per
assentiment tot l’articulat de la proposició de llei, denominació
del títol de la proposició de llei, article únic, disposició
addicional i exposició de motius, senyores i senyors portaveus?

Doncs es faculten els serveis jurídics de la Cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de modificació de la
Compilació del Dret Civil de les Illes Balears sobre causes
d’indignitat successòria i desheretament.

Ara, si volen aplaudir, ja poden aplaudir.

(Aplaudiments)

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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