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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Rosamaria Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, no hi ha més substitucions. Passam a l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 779, 838 i 1006/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 779/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, sobre suport a
l'ensenyament inclusiu a les Illes Balears.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 779/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport
a l’ensenyament inclusiu a les Illes Balears, té la paraula l’Hble.
Sra. Esperança Marí i Mayans per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
qüestió de l’educació sempre constitueix una font de debats aquí
i arreu, per la seva importància, per la transcendència que té
dins la societat i perquè tothom es veu en cor de dir-hi la seva.
No es pot permetre que tot un sistema educatiu quedi al marge
d’allò que és la discussió o el debat públic. Evidentment tot això
comporta que els models del sistema educatiu de què podem
parlar són molt variats i diferents. 

Entretenint-me, per dir-ho d’alguna manera i mirant els
diferents dels diferents candidats que ara es presentaven a les
primàries als Estats Units, sempre fa una certa curiositat què és
allò que diuen i què presentaven, em faig fixar amb el de
Santorum pel llinatge italià i vaig veure que era partidari d’un
model d’educació, d’allò que se’n diu model d’educació en
família. Considera que l’escola en general, sigui pública o sigui
privada, es perniciosa per a la formació espiritual dels infants i,
per tant, allò que proposa en el seu cas, en el seu àmbit
electoral, és que sigui una educació dins la família i no a través
de cap institució externa, sigui del tipus que sigui.

Clar això em du a pensar que també aquí hi ha gent que no
du els fills a escola, ja sigui un sistema públic, privat, o
concertat, sinó que també ha optat per allò que es diu
l’ensenyament en família. Precisament conec persones a
Barcelona que no duen els fills a l’escola perquè pensen que no
és prou catalana o que no s’ensenya d’una manera prou amb els
valors, amb la llengua o amb la cultura catalanes. Per tant,
parlaríem de casuístiques diferents, a diferents parts del món,
però dins la nostra societat i sense anar més lluny, podem trobar
exemples -i n’hem sentit dins el nostre parlament- d’opinions
ben diferents en qüestions com la coeducació o com s’ha de

distribuir l’alumnat dins el nostre sistema educatiu. També
segur que tenim punts de vista diferents sobre els currículums
educatius, sobre el paper dels diferents llengües en educació,
sobre tantes i tantes coses que afecten el nostre sistema
educatiu. Vivim en temps en què el debat sobre l’educació és al
carrer, apareix freqüentment a l’opinió pública i vivim així
mateix condicions, per moltes i diverses circumstàncies, una
etapa d’incertesa en aquests moments sobre el futur de
l’educació, canvis polítics, econòmics, ideològics de tot tipus.
I és difícil avaluar quins efectes poden tenir tots aquests canvis
en el nostre sistema educatiu. Patim així mateix -ja ho he
apuntat- d’una manca de definició en molts aspectes, perquè
encara no hem dissenyat allò que ha de ser el nostre model
educatiu, tenim competències exclusives en matèria educativa,
però no tenim el nostre model i no l’hem acabat d’articular.

El nostre ordenament educatiu de tota manera, he repassat
allò que són ordres, decrets del sistema educatiu de les Illes
Balears i us posaré un exemple, en l’exposició de motius de la
proposició hi ha més exemples, en poc un altre, per exemple, el
Decret 67 de 2008 diu que s’ha de garantir la igualtat
d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació i s’hi
estableix la igualtat de tracte i la inclusió. Per tant, sí que hi ha
d’alguna manera manifestacions en què s’aposta per un model
concret pel que fa referència a la inclusió. Però pens que aquests
decrets o aquestes referències enormes són insuficients i pens
que és important que hi hagi una declaració des d’aquest
parlament que esvaeixi dubtes i per treure aquesta qüestió del
debat permanent i de la incertesa.

A l’hora d’apostar per una escola inclusiva, hem de
començar per definir-la. Una definició breu seria aquella que no
exclou ningú, on poden aprendre junts alumnes de
característiques diferents. Hem de viure junts i, per tant, s’ha
d’aprendre a treballar en equip, a dialogar, a ser solidaris. I això
només és possible en una tipologia d’escola on convisqui
alumnat de característiques diferents. En paraules d’Steinback,
l’escola inclusiva és la que educa tots els estudiants dins
l’escola ordinària. Entén la diferència com una oportunitat
d’enriquiment mutu entre tots, o per a tots els agents que
conformen la societat. Amb la definició d’Steinback, si ens
fixam i per això l’ha agafada, l’escola inclusiva no té només un
efecte dins el propi sistema educatiu, sinó que també representa
unes conseqüències per al conjunt de la societat, per tant, escola
i societat van unides des d’aquesta perspectiva, per tant, respon
a un determinat model de societat.

Per a mi l’escola inclusiva guarda una relació molt directa
amb la voluntat de cohesió social, amb la voluntat d’evitar
qualsevol tipus d’exclusió social i tot plegat comença pel
sistema educatiu, pels fonaments en la formació de les persones
i no només amb la seva formació acadèmica, sinó també
humana i moral. Entenem, per tant, que l’educació té una tasca
molt important a fer en la inclusió plena de tot l’alumnat en els
contextos ordinaris i per tant, en la vida social amb totes les
diferències que els infants, els nostres futurs ciutadans de les
Illes Balears, s’hi podran trobar al llarg de tota la seva vida. 
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Deixeu-me però que us digui amb un exemple que se’ns fa
avinent, l’informe sobre la inclusió social a Espanya deia que un
15% de joves estrangers procedents de fora de la Unió Europea,
els estrangers avui en dia són aquests, els que són de fora de la
Unió Europea, no ha obtingut el títol de graduat en educació
secundària obligatòria. Per tant, no està seguint cap tipus de
formació. I així mateix aquest informe diu que un 52% de
menors de 16 anys immigrants viuen en llars que es troben en
situació de pobresa. Per tant, no ho tenen fàcil per garantir ni
cohesió social ni igualtat d’oportunitats. Per tot això pensam
que l’escola hi juga un paper fonamental perquè aquestes xifres,
aquestes dades, aquestes estadístiques puguin canviar.

Lluitar contra l’exclusió implica establir estratègies per a la
igualtat d’oportunitats. Aquestes estratègies des del nostre punt
de vista, s’han de basar necessàriament en unes polítiques clares
i decidides a favor de la integració i en contra del manteniment
de qualsevol tipus de perjudici, prejudicis que poden ser molt
variats, molt diferents dins la nostra societat. Prejudicis per
procedència, prejudicis que afecten creences religioses, que
afecten igualtat entre homes i dones, però també n’hi ha en
relació a les persones amb discapacitat, a les persones que
pateixen determinades patologies, etc., no ho desglossarem aquí
en aquests moments, però tots en coneixem i tots som
conscients d’aquests exemples.

Per tant, entenem que el model escolar d’escola inclusiva
s’ha d’assentar en el fet que tothom gaudeixi del mateix sistema
educatiu, amb suports per a aquells alumnes que ho requereixen,
siguin quines siguin les seves característiques específiques com
a persona. I aquest és el model que estic convençuda que
compta amb el suport de la majoria de la societat a les Illes
Balears. Crec que hi ha un consens social suficient per donar
suport a la màxima segons la qual si hem de viure junts, ens
hem d’educar junts. 

Per tant, aquesta diputada entén que seria interessant fixar el
model..., per dir-ho clarament des del Parlament de les Illes
Balears, que hem estat i estam a favor de l’escola inclusiva
perquè pensam que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats
perquè si hem de viure junts, ens hem d’educar junts -sé que ho
repetesc molt sovint, però crec que és una màxima bàsica i
fonamental- i si som conscients que en una societat diversa i
plural, com la nostra, de treballar per la plena cohesió social
entre totes les persones que la formam, crec que avui dia serà un
dels temes, dels problemes, dels reptes, el de la cohesió social,
que és fonamental, i la cohesió social va lligada -ja ho he dit-
d’una manera que no es pot destriar de l’educació.

Per tant, la nostra proposició és molt senzilla, és molt clara
i si s’observa està desproveïda de tota retòrica. Només té un
punt i diu que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a apostar decididament per un sistema
inclusiu per a l’educació de les Illes Balears. 

I acab dient això, que una escola inclusiva constitueix una
eina necessària per al futur com a societat, per als infants i que
per moltes i diverses causes ara mateix hi ha tots aquests infants
que es poden trobar en un punt de risc d’exclusió social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Marí. Compartim els
arguments i el contingut d’aquesta proposició no de llei, per
tant, li donarem suport. Jo crec que de tots aquests documents
que ens ha apuntat que existeixen i que evidentment no calia
estendre-s’hi perquè és habitual aquesta declaració a favor de
l’educació inclusiva, ens trobam amb el mateix document inicial
del pacte per l’educació. 

Un dels arguments que se’ns apunta és que l’educació ha de
ser inclusiva, i això, crec que efectivament, a nivell europeu,
més enllà d’una dreta americana que com a exemple és realment
peculiar, perquè fins i tot de vegades nega l’evolucionisme o
nega el canvi climàtic, però en general tenim el frontispici de la
Constitució que totes les persones neixen lliures, iguals i tenen
dret a la recerca de la felicitat. I, per tant, en part també és
aquesta fórmula, aquesta idea que jo crec que emana tota la
proposició no de llei.

És un moment especialment adequat, perquè malgrat no se’n
fa cap crítica i supòs que s’intenta cercar l’acord en aquest sentit
d’aquest parlament, no podem defugir que s’estan eliminant
molts de serveis de suport, precisament per fer possible i fer
més fàcil aquest caràcter inclusiu de l’educació. Jo record per
exemple la inquietud que hi ha dins l’educació especial, jo en
parlava directament a Inca amb el Joan XXIII, dels alAlots que
passen a l’educació primària i alguns a secundària, cap a
l’educació especial per la manca de professors de suport que té
l’escola a primària, l’escola ordinària, diguem-ho així. 

Per tant, una fórmula que havíem ideat i que havíem
pressionat perquè la gent fos escolaritzada amb la màxima
normalitat, sabent les dificultats objectives que es troben, però
també els valors que això aporta a una societat, doncs es perd i
es perd per la via dels fets. Jo crec que en part clandestinament
perquè està passant sense que tampoc ningú no acabi de resoldre
ni afrontar com passen les coses en aquests tipus de situacions.
També passa amb tots els elements de suport que han de tenir la
gent que ha anat desapareixent.

També en la immigració, com s’ha apuntat, per exemple la
manera de cohesionar és donar aquest suport. Hi ha gent que
apunta que hi hagi cursos pont, és un mecanisme que es pot
valorar, però precisament aquesta escola inclusiva ha pretès i
n’ha fet un valor que s’integri immediatament dins l’aula. Per
tant, això crea un estrès dins el sistema que s’ha d’acompanyar.
Nosaltres creim que és una..., més enllà d’intentar ara aquí
pontificar sobre estratègies pedagògiques, que crec que són els
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entesos els que ho han de fer i no els polítics, però nosaltres
compartim la idea que apunta, però això necessita, com dic,
recursos. Si s’eliminen aquests recursos, doncs la inclusivitat
pateix molt. 

Aquests cursos que hi havia de 30 hores en llengua catalana
per a la gent que no entenia cap mena d’idea i que aterrava a les
Illes Balears, eren molt útils per poder seguir després les
explicacions a l’aula, desapareixen, i clar, els alumnes són molt
espavilats, no vull magnificar un problema, però és evident que
si no ajudam a aquesta situació es creen nusos, dificultats
afegides que hauríem d’eliminar, i aquesta aposta que vostè ens
planteja per la inclusivitat d’alguna manera ens convida a
remoure aquests obstacles.

I un dels temes en aquest sentit, no l’únic, no vull fer cap
gradació d’importància, però molt rellevant és el tema
evidentment lingüístic. Jo crec que la comunitat a tots els
nivells, des d’un punt de vista de reflexió pedagògica, però
també social, ha arribat a la conclusió que la manera d’incloure
de la manera més inclusiva que no hi hagi mallorquins més
mallorquins que uns altres, menorquins més menorquins que
uns altres, eivissencs més eivissencs que uns altres i
formenterers més formenterers que uns altres, és precisament
aquesta inclusió lingüística. I aquesta s’ha articulat a través de
la immersió. Una fórmula que ha estat beneïda per part de tota
la comunitat educativa, avui hi havia cartes al director, la
coneixem del professorat, la coneixem dels centres, tant de
concertada com de pública, la pública es pot haver articulat a
través dels projectes lingüístics i crec que també aquest és un
element important i central.

L’escola ha jugat un paper, ho he comentat en distintes
ocasions, però és que em pareix que escatimar-li el més mínim
reconeixement és mesquí, un paper central i bàsic en la cohesió
social de les Illes Balears a un moment en què hi ha hagut una
convulsió social de primer ordre. Si avui podem admetre que la
majoria dels ciutadans es poden sentir en major naturalitat
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers, és perquè
l’escola ha fet aquest procés de socialització i de metabolització
de la diferència. Ha estat en un sentit positiu, de riquesa, fins i
tot el primer que hi tenia resistència se n’ha anat satisfet
d’aquest enriquiment personal i d’aquesta integració que li ha
aportat l’escola. 

Crec que això no ho podem abandonar de cap manera. És
evident que una escola inclusiva no pretendrà segregar alumnes
per preferències lingüístiques, ni d’altre ordre, per tant, aquest
també..., - hi insistesc perquè és un element més explícit, el de
la discrepància-, l’altre jo crec que retòricament ens entendrem,
però els recursos s’eliminen igualment. En qualsevol cas, com
a mínim, no hi ha el debat, perquè l’altre nega el problema i és
difícil debatre amb un no problema, però amb aquest com que
se cerca el cos a cos, desgraciadament hem d’intentar convèncer
perquè l’escola inclusiva necessita certament una cohesió a
nivell lingüístic de tota la comunitat educativa.

Per tant, donarem suport al text tal i com ve plantejat, amb
aquestes inquietuds i idees que nosaltres també pensam que
inclou i que també estan dins l’abast d’aquesta proposició no de
llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Manuel José Monerris i Barberá
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
La inclusió, com de tots és sabut, significa l’aposta per una
escola que acull diversitats generals sense exclusió alguna, ni
per motius relatius a discriminació entre tipus de necessitats ni
per motius relatius a les possibilitats que ofereix l’escola.

L’escola inclusiva comporta tenir els alumnes que necessiten
de professorat de suport per fer adaptacions curriculars dels
tipus que siguin dins l’aula i, a més a més, desenvolupar
tecnologies de classe que permetin la participació d’aquest
alumnat amb els companys, combinant la metodologia clàssica
amb altres com són el treball de projectes d’àmbit, o
l’aprenentatge cooperatiu, el que antigament dèiem centres
d’interès o programes interdisciplinars.

Respecte de l’escola inclusiva, creim que és una qüestió que
s’ha de resoldre internament en els centres mitjançant
organització i metodologia. S’ha de tenir en compte que hi ha
pocs centres que encara no treballin els paràmetres d’aquests
tipus de plantejament. L’aplicació de l’escola inclusiva, al
contrari d’allò que ha dit el Sr. Alorda, és independent dels
recursos, ja que és una qüestió metodològica organitzativa en el
centre. El Sr. Alorda confon una integració amb una escola
inclusiva. L’escola inclusiva significa permetre als alumnes
participar en la vida i treballar en les escoles ordinàries,
independentment de quines siguin les seves necessitats amb una
visió holística. És a dir, concepció basada en la integració total,
front a un concepte o a la seva situació.

Des del Grup Popular no entenem altra escola que l’escola
inclusiva. És l’únic model possible d’escola a la societat actual
de les Illes Balears, vista la seva composició demogràfica i
cultural. A més de la normativa esmentada per la Sra. Marí,
l’Estatut i el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula
l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa en els centres
educatius no universitaris, també n’hi ha un publicat el 5 de
maig on s’estableix en el punt 4 de l’article 39 la promoció de
pràctiques d’educació inclusiva per part de l’orientació. I el punt
2.a) del seu article 41, la promoció d’actuacions per adequar les
condicions bàsiques, físiques i tecnològiques dels centres
educatius, inclòs el transport escolar, el material didàctic i el
material específic per garantir una atenció inclusiva i accessible,
com vostè ha dit abans, a tots els alumnes.
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Des del Grup Parlamentari Popular som escrupolosos amb
la normativa i el compliment de la llei i més en un moment com
l’actual en què la crisi socioeconòmica i l’escenari econòmic de
dèficit, deixen un marge de maniobra molt petit, alhora que
afecta majoritàriament els colAlectius més desfavorits. La llei és
l’instrument que garanteix igualtat i equitat a la nostra societat
i quan la situació deriva i es perd l’equilibri ha de ser aplicada
amb rigor. La conjuntura econòmica actual exigeix dels gestors
públics un èmfasi especial en el compliment dels principis de
prudència financera, de transparència i d’eficiència en la gestió
i en l’assignació de recursos. El fet que la llei garanteixi una
escola inclusiva, en la qual tots els alumnes tenguin cabuda, no
impedeixi optimitzar i redistribuir els recursos els quals, en cap
moment, no han minvat en eficàcia i en l’abast.

La preocupació manifestada envers l’alumnat i la seva
integració futura en la societat en plenitud de condicions és
també una de les nostres preocupacions i tot i que la situació
econòmica financera obliga a revisar contínuament la despesa
pública i els objectius en cap moment no s’ha qüestionat
avançar en una educació basada en la inclusió i en la integració
de la diversitat dels alumnes en resposta a la ensenyança
educativa de tots i cada un dels alumnes, tant de forma
individual com colAlectiva, a les famílies i als centres educatius
de tal forma que per a tots els alumnes es garanteixi la igualtat
d’oportunitats amb l’objectiu de desenvolupar-se de manera
autònoma en la societat.

El Partit Popular, Sra. Marí, li donarà suport, donarà suport
a la proposició no de llei, però no s’hi conforma i per això
impulsa un pacte social per a l’educació que recull, inclou, els
principis de l’escola inclusiva de tal forma que s’adeqüi a
l’acció educativa dels centres, a l’atenció en la diversitat del seu
alumnat, d’acord amb la filosofia de l’escola inclusiva. Per tant,
donarem suport a la seva proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Monerris. Sra. Marí, vol fer ús de la
paraula?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, en primer lloc,
òbviament, per agrair-vos o més que per agrair-vos per dir que
entre tots crec que s’ha pres una bona decisió, encara que sé que
té un contingut simbòlic. Tenen raó els dos portaveus que
apareix en el preàmbul, per dir-ho així, o a la introducció de
l’esborrany que possiblement treballarem o es treballarà o serà
un dels esborranys que es treballarà quan comencem amb la
ponència pel pacte per l’educació. Per tant, vull agrair als dos
portaveus aquest acte una mica simbòlic que han fet. 

De tota manera, sí que m’agradaria complementar una mica
les explicacions que heu esmentat en què la inclusió o el sistema
inclusiu automàticament que treballam amb un sistema inclusiu
dins una escola, dins un institut, dins de qualsevol centre
educatiu automàticament implica generar tota una sèrie de
serveis, de recursos perquè són necessaris. És clar, és molt
difícil incloure dins una classe normal un alumne que té unes
necessitats específiques com pot ser, fins i tot, anar en cadires
de rodes. Per tant, has d’habilitar, has de fer una inversió i, per
tant, necessites uns recursos; o, un alumne que té un problema
de ceguesa necessita una pantalla determinada, necessita un
ordinador, etc. Per tant, no hi ha, si parlam de la inclusió amb
els colAlectius, ara ja puc parlar una mica en concret d’Eivissa,
del colAlectiu que tenim de magrebins o d’amazics tan immens
que tenim a Eivissa vull dir sense una quantitat de recursos a
vegades difícilment es fa, es pot incloure. Encara amb recursos
és, fins i tot, costós, és difícil, però pens, com he dit abans, és un
dels reptes que tenim i pens que és un repte que pot ser molt
enriquidor, però que serà dur.

Aquesta declaració és per a la consciència que a vegades en
situacions econòmiques difícils com la que tenim, els sistemes
educatius se’n ressenten com tants d’altres serveis, però no hem
de perdre de vista l’objectiu que la cohesió social és bàsica i
fonamental per a qualsevol societat i que aquesta cohesió social
sense una educació a un sistema educatiu que treballi, que
tengui molt clar que aquest és un dels seus principis i un dels
seus fonaments òbviament ens abocaria com a poble, com a illes
o com a país a un complet desastre. Per tant, sé que és
simbòlica, però s’agraeix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel que han dit els diferents
portaveus es podria dir que s’aprova per assentiment. 

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei 779/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 838/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a igualtat de les llengües oficials.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
838/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, sobre igualtat de llengües oficials.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei, per part
del Grup Parlamentari Socialista, la RGE núm. 1721/12. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup tampoc no
afegiré gaire més del que diu l’exposició de motius perquè no
es tracta tant, en aquest cas, de fer la proposta des de la posició
que faria el nostre grup sobre la llengua oficial, les llengües
oficials, i el tractament de la llengua pròpia, com d’intentar o
cercar un camí d’aproximació a la tesis que mantenen
oficialment, formalment, el Grup Popular per veure si
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poguéssim trobar algun punt d’equilibri o desemmascarar un
llenguatge que s’utilitza d’una manera absolutament fraudulenta
i d’alguna manera que quedi palès que s’utilitzen les paraules
només amb una intenció d’enganar a la gent. I jo crec que
aquesta és la intenció pràcticament de la proposició ja crec que
més que posicionar-nos nosaltres es veure si intentant utilitzar
els arguments de l’altre i treure-n’hi alguna conseqüència que
nosaltres entenem lògica i condreta, fins i tot estic per suspendre
la sessió si és que no hem acabat d’entendre bé allò que diu el
Partit Popular en els seus pronunciaments, doncs quedi recollit
amb una proposta.

Comença dient que efectivament el Partit Popular, insisteix
el president mateix, que estam modificant la Llei de
normalització lingüística per aconseguir la igualtat del tracte de
les llengües oficials a les Illes Balears. Nosaltres aquí
matisaríem que hi ha una llengua històrica, una llengua pròpia,
però ja dic -insistesc- vull partir de la premissa que d’alguna
manera, amb matisos, podríem assumir. Hi ha dues llengües
oficials, cerquem una formula de tractament jurídic equiparable.

De totes maneres, sempre s’ha apuntat, curiosament, el
següent argument, jo no l’he posat, que el deure de coneixement
o qualsevol formula que tregui conseqüències de l’oficialitat,
que d’altres països considerarien naturals, de l’oficialitat, es
considera un atac contra la llibertat per part del Partit Popular
quan es parla del català, només quan es parla del català. 

Jo record que quan vàrem presentar esmenes, per exemple,
a l’Estatut en el tema del deure del coneixement de la llengua
catalana, no, que l’oficialitat de la llengua catalana tengués les
mateixes conseqüències que tenia la de la llengua castellana a
la Constitució, perquè així vaig redactar l’esmena en aquell
moment, el Sr. Jaén Palacios deia que expulsarien de les Illes
Balears els que no sapiguessin la llengua, extreia la
conseqüència del deure del coneixement que si hi ha un deure
de coneixement i algú no ho sap se l’expulsa. Bé, clar, jo dic
que els liberals del Partit Popular, els humanistes, deuen estar
escandalitzats amb l’article 3 de la Constitució perquè totes
aquestes conseqüències derivaven de l’article 3 de la
Constitució perquè ni tan sols estaven redactats talment sinó que
eren una remissió a l’article 3 de la Constitució Espanyola. No
importa recordar que, evidentment, estableix un deure de
coneixement, un deure de coneixement.

Nosaltres no ho trobàvem tan dramàtic perquè a nivell
general quan es parla del deure de coneixement bàsicament es
vol dir que no es pot alAlegar ignorància, aquest és el tema, i mai
en un judici penal. Mai no es pot jutjar a algú, sense que ell hi
sigui, que no s’assabenti del que se li diu sinó que hi haurà
sempre un interpret. Però, en general, al vessant públic ningú no
pot alAlegar ignorància, desconeixement d’una llengua i
normalment vol dir que tota la funció pública del país, els
funcionaris, han de saber la llengua oficial i, en general, serà la
llengua dels mitjans de comunicació, dels mass media, etc.,
però, en qualsevol cas, el deure de coneixement està a l’article
3 de la Constitució.

Jo insistesc que per a nosaltres no és que sigui un drama,
l’article 3 diu que els nivells de les altres llengües oficials els
establiran els estatuts i aquí som. És per això que nosaltres
sempre hem trobat que el normal seria aplicar a la nostra llengua
oficial el mateix tracte jurídic que té la llengua castellana i el
que entenem que a estones diu el Partit Popular quan parla
d’igualtat de tracte és de l’oficialitat. El que després sempre,
sempre coixesa contra la llengua catalana, la llengua del país, la
llengua amb la qual jo els parl que no sé què passa que sembla
que no té el mateix nivell d’oficialitat o de rang que té la llengua
castellana. 

Vull pensar que això no és així, a posta hi ha una expressió
exacta dins el primer punt, que és el que ens pareix que ho
intenta dir talment com ho podríem dir, que declarem que
l’oficialitat de la llengua catalana mai no pot estar per sota de la
llengua castellana. Això era un règim, quan es volia fer
desaparèixer la llengua catalana, quan es deia que havia de
quedar reduïda a l’ambient domèstic, que algú fins i tot la volia
arrasar de l’ambient domèstic, però, en general, jo crec que hi
ha hagut una idea que sí, que a la camilla sí que podíem parlar
en català, però no al menjador, no a l’espai públic, no a l’àgora
pública. Això vull pensar que està superat, ho vàrem parlar en
el 86, ho vàrem parlar en els primers anys, i ara pareix que hi
tornen, però hi tornen inconfessadament. Per tant, jo vull poder
pretendre i pensar que això no hi anirà per aquí i, per tant,
podrem aprovar el primer punt i transmetre aquesta
tranquilAlitat.

Ja insistesc que pel que fa al segon punt el normal seria -
entenc- en una proposició no de llei plantejar la nostra pròpia
proposta del que és l’oficialitat, però hem volgut cercar només
un pronunciament del Parlament que vetlli per aquesta igualtat.
Per tant, si realment el Partit Popular creu que és una gosadia,
un atac a les llibertats, és antihumanista establir el deure de
coneixement d’una llengua oficial, postulem una modificació de
la Constitució Espanyola. Nosaltres hi votarem a favor.
Nosaltres pensam que maldament creim que el deure de
coneixement d’una llengua oficial no és cap drama, votarem a
favor amb el Partit Popular de llevar-ho, aleshores
aconseguirem aquesta igualtat a un altre nivell. Ara, si el Partit
Popular està encantat del deure de coneixement de la llengua
castellana i postula la igualtat de tracte de les dues llengües
oficials ergo és clar, així no hi ha cap pega, posarem l’obligació
o el deure de coneixement, millor dit per ser més precisos, el
deure de coneixement de la llengua catalana dins el nostre
ordenament jurídic, sabem que amb dificultats a partir de la
sentència del Tribunal Constitucional de Catalunya, però
establert avui a l’Estatut de Catalunya. No ens inventam res que
no puguem fer amb l’ordenament jurídic actual, però que si
calgués, promouríem la modificació de tot el que s’ha de
promoure, inclosa naturalment la Constitució Espanyola, si
realment fos el que estigués evitant que l’oficialitat de la nostra
llengua tengui el mateix rang que es predica de la castellana.

Parl dels rangs de conseqüències jurídiques, és evidentment,
i no els ho amagaré i vostès ho saben, que per part nostra la
llengua pròpia sempre ha de tenir un plus, però no ho he volgut
posar, efectivament, dins aquesta proposició perquè el
plantejament que surti del Parlament sigui neutral en aquest
sentit perquè sé que vostès tenen ara, fins i tot, ja negar el
caràcter de llengua pròpia, que està a l’Estatut, però que per al
Partit Popular creu que s’ha excedit, pareix, no?, i que ja li nega,
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fins i tot, aquest caràcter i el Sr. Bauzá venia a dir que en teníem
dues o tres de llengües pròpies. No sé si l’anglès també ho serà
aviat, però jo entenc que no, nosaltres no, per a nosaltres
evidentment hi ha una llengua del país, hi ha la llengua històrica
i després hi ha una llengua oficial de l’Estat que té les seves
conseqüències. De cap manera que la llengua oficial de l’Estat
tengui més conseqüències d’oficialitat que la llengua pròpia,
que també és oficial. Això ja seria ridícul. El mateix tractament
que fa l’Estatut, declara quina és la llengua pròpia i oficial, i diu
que també ho és l’altra, perquè ho és de l’Estat. Aquesta és la
seqüència que nosaltres tractaríem.

En tot cas, els llegeix -la tenen present, però ...- la formula
que se m’ha acudit, si se’ls n’ocorre una altra que sigui, que
expressi més clarament aquesta identitat de rang, si vostès
trobin una manera de dir-ho més obertament, l’estudiaré perquè
m’interessa el missatge o que diguin que no estan d’acord amb
la igualtat o que cerquem la formula perquè siguin iguals. Per
tant, jo dic que si en el cas que el Govern de les Illes Balears i
el Govern de l’Estat considerin que el deure de coneixement de
les llengües oficials vulnera la llibertat dels ciutadans postularan
la reforma immediata de la Constitució Espanyola per eliminar
el deure de coneixement de la llengua castellana.

Vostès saben que tenim, aquest parlament té iniciativa de
reforma constitucional, per tant, fins i tot ho podríem fer, seria
una iniciativa guapa, que la podríem plantejar des del propi
parlament per unanimitat i seria una novetat important, se’n
parlaria, se’n parlaria. En canvi, en cas que creguin raonable
aquest deure de coneixement, cosa que nosaltres ens postulam
en aquest segon esglaó, es dotaran les mesures normatives
escaients perquè siguin d’aplicació a la llengua catalana de les
Illes Balears. Sembla que això seria allò raonable, lògic. I jo
crec que és el que postula el Partit Popular quan diu igualtat,
perquè mai no l’he sentit a dir que volia canviar la Constitució
Espanyola, maldament canviaren aquell article 135 que, per
cert, era per a dir que la Unió Europea havia de dir quin era
l’objectiu de dèficit i llavors el Sr. Rajoy ve a dir que el posarà
ell quan trobi i com trobi, però bé, aquell era el motiu de
modificar l’article 135, si se’n recorden.

Bé, en cap cas, i aquesta sí que per a nosaltres és important,
no es promourà cap rebaixa a l’Estatut de l’oficialitat de la
llengua catalana quan ja està per sota de l’espanyola, seria
promoure, rebaixar l’oficialitat de la llengua catalana quan ja
està per sota de la llengua castellana sense promoure primer la
rebaixa de la llengua castellana, és baixar ja tres escalons abans
d’arribar en el replà. Per tant, confiam que, justament crec que
era avui mati o ahir matí que ja varen votar en contra d’aquesta
degradació de la Llei de normalització lingüística que
promouen, però veurem si amb aquest altre enfocament de la
qüestió poguéssim apuntar que com a mínim quedi aparcada una
reforma de la Llei de normalització lingüística fins que la de
castellà pugui ser equiparada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l’esmena RGE núm.
1721/12 té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas i Socias,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Alorda, he de fer servir la polisèmia de les paraules
i de les expressions i li he de dir que l’acompany en el
sentiment. Ja sé que pot confondre’s amb una expressió que
acompanya els esdeveniments luctuosos, no és en aquest sentit
que l’acompany en el sentiment i li puc ben assegurar sinó en el
sentiment que ambdós tenim vers la nostra llengua. Sr. Alorda,
fins i tot si la nostra llengua, si la meva llengua fos inútil, fins
i tot si fos inservible no l’estimaria menys perquè és la meva i
abans ho va ser la dels meus pares, la dels meus avis, la dels
pares dels meus avis, excepte, potser, la del meu avi patern que
es va integrar en aquesta llengua i en aquesta societat quan ja hi
havia una llengua i una societat. 

Crec que hi ha efectivament dues llengües oficials, però
també crec, i això s’ha de dir i s’ha de repetir, que n’hi ha una
d’oficial i una de pròpia i que és la pròpia la més feble i que tot
el que facem els diputats d’aquesta casa per defensar allò que és
més feble serà el més just, perquè són els febles els que
necessiten ajuda, no són els forts, els forts ja es defensen tot
sols. I en aquesta comunitat la llengua castellana té força i la
llengua catalana, per distintes raons, és la feble de la societat.
Crec que la nostra actitud ha de ser no retrocedir ni un sol
milAlímetre en la defensa de la nostra llengua pròpia. Exigir, no
només la igualtat, que vostè deia que no ho havia posat, hem
d’exigir mesures addicionals per defensar-la perquè necessita
ajuda la llengua catalana, la llengua pròpia, basta veure els
mitjans de comunicació, basta escoltar les ràdios, les televisions,
la premsa. És a dir, hi ha un ús de la llengua castellana que fa
que la llengua catalana necessiti, sense cap dubte, un suport
legal, institucional afegit al que és o al que seria normal a un
país normal.

Hem de rebutjar, certament, qualsevol agressió o rebaixa a
la llengua. Hem de fer servir tots els elements que tenim per
pressionar, per exigir l’oficialitat de la llengua catalana, i en
això estam d’acord, no ha de tenir un rang inferior al que
l’ordenament jurídic garanteix, però, també convé cercar
complicitats. Tots dos sabem i tots els que són presents aquí
sabem i coneixem exemples de molta de gent que s’ha integrat
a la nostra cultura i s’ha integrat a la nostra llengua venint de
fora, ens hi hem d’esforçar, tots, perquè s’integrin i perquè
s’integrin a aquesta comunitat i en aquesta llengua.

Sorprenentment a Catalunya, que hi ha un debat molt viu
sobre el tema de la llengua, hi ha veus, articles publicats a la
premsa, que parlen de la situació real, i consideren el fet d’una
Catalunya en català i en castellà. Per què?, perquè la realitat és
aquesta i hem de fer els esforços per veure com agombolam tota
aquesta situació, i, repetesc, com l’agombolam sense cedir ni un
milAlímetre en la nostra postura, però sí que hem de cercar
fórmules d’integració i hem de cercar fórmules perquè els que
han vengut aquí, perquè els que encara no s’han integrat, perquè
els que no ens coneixen, perquè els que no coneixen la nostra
llengua ens coneguin. Els hem de convèncer, hem de convèncer
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que la nostra llengua és útil, que la nostra llengua és formosa,
que és necessària, i tot això crec, difícilment, que ho regulen
lleis, tot i que s’hagin de fer lleis, tot i que s’hagi de
complementar amb legislació, però crec que no es fa només amb
lleis, sinó que es fa amb exemple, es fa amb caràcter integrador
i es fa amb una certa dosi no de tolerància, que a mi no
m’agrada la paraula tolerància, m’agrada la paraula respecte,
que és molt més important respectar que tolerar.

Nosaltres creim que en el seu primer punt estaríem
absolutament d’acord, però hem fet una proposta d’esmena del
segon punt que creim que engloba tot l’esperit, si no la lletra sí
l’esperit; el contingut d’aquesta esmena, el llegiré, posa: “En el
cas que el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat
considerin raonable aquest deure de coneixement -se sobreentén
d’ambdues llengües oficials, però s’hi pot afegir perquè no hi
és-, s’adoptaran les mesures normatives escaients perquè siguin
d’aplicació a la llengua catalana a les Illes Balears”.

És evident, ja per acabar, que no es pot promoure cap
rebaixa en l’estatut jurídic de l’oficialitat de la llengua catalana,
no només perquè hi hagi una desigualtat, sinó perquè seria un
acte injust, i hem d’estar contra els actes injusts.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. En torn de fixació de posicions
dels grups que no han presentat esmenes, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Aguiló
i Garcías per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
dins el Grup Popular ningú no vol menysprear la llengua
catalana, de cap de les maneres. Estimam la llengua nostra. Jo
mateixa som mallorquina de tota la vida, igual que el Sr.
Maicas; tota la meva família, ni padrins paterns ni res, tota la
meva família des de sempre ha estat mallorquina. Per tant
estimam les nostres arrels i estimam la nostra cultura i la nostra
llengua.

Però des del PP, per imperatiu del Tribunal Constitucional,
s’ha procedit a la revisió de tot el cos legislatiu per equiparar les
dues llengües oficials a la nostra comunitat, i és per imperatiu
legal, vull dir..., per imperatiu legal del Tribunal Constitucional.

Hem de recordar que quan governava el pacte PSOE-PSM
s’exigia el català, o no, per accedir a determinats llocs segons el
seu propi interès. Ahir el meu company diputat ens va posar una
sèrie d’exemple: per exemple, el PSM es va saltar l’exigència
del català en unes oposicions a SFM per a 93 places; o la Sra.
Calvo, 13 nous empleats per l’IMI als quals va donar 2.700
euros sense exigir-los el català; o, per exemple, el Sr. Lladó,
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que va mentir sobre el
nivell de català del nou cap de bombers. Per tant ara resulta que
d’una manera apassionada s’està demanant que la llengua sigui
un requisit per accedir a la funció pública i que s’apliqui a tot el
món sense excepció, mentre que el mateix pacte no ho feia. Per
tant això és un dubte que ens queda bastant enlaire.

La Llei de normalització lingüística es modifica en vuit
articles d’un total de quaranta. Són els que fan referència al
caràcter preferent del català dins l’administració, deixant de
banda, evidentment, el cos docent i el cos de les persones que
tenen tracte amb el públic, i aquests canvis es duen a terme no
per un caprici del Partit Popular sinó perquè ho diu el Tribunal
Constitucional. Per restituir el caràcter d’igualtat que ha dit el
Tribunal Constitucional únicament s’adapten vuit articles dels
quaranta, que ja ho hem dit, i que han creat un nou règim de
llengües cooficials. Establir que una llengua sigui pròpia no
significa que hagi de ser preferent damunt l’altra, ni pot
justificar que es converteixi únicament aquesta en la d’ús
normal i preferent dins l’administració. Tots coneixem casos
d’anar a ajuntaments on només hi ha..., ara no, evidentment ara
s’ha canviat, però on allà hi ha papers que només parlen el
català, o de rebre circulars d’escoles només fetes en català. Per
tant això ho hem de pensar un poquet, perquè significa rompre
l’equilibri inexcusable que hi ha d’haver entre dues llengües
cooficials, i això és el que ens diu el Tribunal Constitucional, ni
més ni manco, i el Partit Popular, com que és tan disciplinat
amb la justícia, idò fa cas a allò que li diu el Tribunal
Constitucional.

Les llengües cooficials han d’estar en situació d’igualtat, i
la imposició de l’ús prioritari d’una damunt l’altra implicarà un
desequilibri inexcusable i un tracte privilegiat inconstitucional.
No és la primera vegada que dic en el Parlament que hi ha
alumnes que fins a tercer de primària no veuen la llengua
castellana, o simplement tal vegada la veuen dues hores el
dilluns matí corrent i de pressa. Per tant no crec que això sigui
tractar correctament les dues llengües. El Partit Popular l’únic
que vol és que les dues llengües cooficials siguin autènticament
les que els alumnes aprenguin i les que tota la comunitat visqui
amb total normalitat.

En els dies previs a les eleccions autonòmiques els partits
polítics que es presentaven i que avui són en aquesta comissió
parlaven als mitjans de comunicació de la seva postura referent
als drets lingüístics, aquí tenc el retall de premsa. El PSM
declarava que l’objectiu de l’administració pública ha de ser el
coneixement de les dues llengües oficials quan s’acabi el
sistema educatiu. Expliquin-me, a mi, si un alumne fins a tercer
de primària no veu la llengua castellana com pot ser que surti
amb una llengua castellana correcta, perquè, bé, la llengua
castellana del carrer sí que és vera que s’aprèn, però nosaltres el
que volem és que aprenguin la llengua catalana i la llengua
castellana correctament i dins el marc legal. I proposava una
política que anàs cap a la igualtat lingüística real. Quan li varen
demanar si donava suport a la derogació del decret de mínims,
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el PSM contestava: “Donarem suport al compliment de la llei
amb l’objectiu de garantir que el cent per cent dels alumnes
coneguin i utilitzin amb normalitat les dues llengües oficials”.
M’agradaria fer un examen als alumnes i veuríem com els
alumnes no coneixen en aquest moment les dues llengües
oficials com toca. 

El PSOE deia textualment: “La Llei de normalització
lingüística es va aprovar amb un consens absolut. Dins aquest
marc hem de seguir avançant”. Ara nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular, ens demanam dins quin marc, perquè aquí
tinc la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears que deroga el Decret 67/2008 de la Sra. Bàrbara
Galmés, pel qual aquest decret mares com jo no varen poder
elegir la llengua d’aprenentatge dels nostres fills. 

Aquest és el tarannà dels partits de les esquerres, això és la
igualtat de les dues llengües oficials. Per l’amor de Déu!

Si inicialment i en el marc de la constitució dels estats
moderns el principal factor d’expressió d’identitat comunitària
era la religió, abans, a partir del segle XIX la llengua comença
a destacar com la principal dada de pertinença; aquesta nova
formulació implicarà que els diferents estats expliquin
progressivament quina llengua adopten com a referència
simbòlica i com a instrument quotidià. Això és el que
proclamam com a llengua oficial, i aquí tenim la riquesa que
tenim dues llengües oficials. 

Atenent a la realitat, l’obligació del coneixement en tot el
territori espanyol de la llengua castellana és una garantia de
l’exercici dels nostres drets com a ciutadans espanyols en el cas
que ens desplacem a una altra comunitat autònoma, i els dels
altres si vénen a la nostra comunitat. Si un andalús o un asturià
ve aquí de visita i li posen una multa, per exemple, no pot caure
en la indefensió que vostès proposen en aquesta PNL, tot això
tenint present que tenim tots els mecanismes d’identitat
perfectament regulats i que la realitat sociolingüística d’aquí és
diferent a la d’Andalusia o a la d’Astúries. 

Per altra els vull dir que l’argumentació d’aquesta PNL no
és correcta, ja que presenta arguments que volen ser lògics quan
en el fons són ideològics, perquè el que vostès volen és la
independència, la independència dels Països Catalans, i aquí en
aquesta PNL està sota..., ho diuen. Vostès volen la
independència, i els nostres ciutadans no utilitzen criteris
rellevants com si fossin criteris imparcials. L’argumentació no
és correcta, i l’únic que s’amaga darrere aquesta PNL és la seva
ilAlusió per la independència dels Països Catalans. Tornam estar
davant discussions bizantines pròpies del PSM, que no saben
veure que actualment la nostra societat és molt més madura i
està molt més formada.

I no parli, per favor, de temps passat. Hem avançat!, hem
avançat. Jo comprenc que vostè entengui temps passat, però en
el temps de què vostè parla jo tenia quatre anys. Vull dir que
nosaltres hem avançat bastant i ja som una societat bastant
madura. 

Ara bé, el que no entenc és la postura del Grup Socialista.
Entre altres coses, aquest partit no estableix cap criteri en la
seva esmena; ve a dir que si el Govern de les Illes Balears ho
considera i el Govern de la nació també ho considera, que ho
facin. Això... Diu textualment: “En el caso que el Gobierno de
las Illes Balears i el Govern de l’Estat considerin raonable
aquest deure de coneixement es dotaran les mesures normatives
escaients perquè siguin d’aplicació a la llengua catalana a les
Illes Balears”. És a dir, només s’adoptaran les mesures en el cas
que els governs, per cert del PP, ho considerin; si no és així, res
de res. El Tribunal Constitucional espanyol va oferir una
definició d’oficialitat lingüística a la seva sentència emesa l’any
1986, en la qual establia que és oficial una llengua,
independentment de la seva realitat i pes com a fenomen social,
quan és reconeguda pels poders públics com a mitjà normal de
comunicació en i entre ells, i en la seva relació amb els
subjectes privats, amb plena validesa i efectes jurídics”. Es
tracta, per tant, d’una definició, d’una categoria jurídica. Com
a conseqüència ressalta la decisió política per damunt de la
realitat sociolingüística. 

La realitat sociolingüística és que a les Illes Balears hi ha
dues llengües oficials i que les dues s’han d’aprendre i s’han de
conèixer per igual, i per tant no donarem suport a cap proposició
no de llei que pugui variar l’esperit i que vagi en contra de la
doctrina del Tribunal Constitucional. Si volem complir el
mandat judicial del Tribunal Constitucional de les llengües
oficials o les llengües cooficials han d’estar en situació
d’igualtat, i no hi pot haver una preferent a l’altra. Tots
coneixem els projectes lingüístics de centre; hi ha molts de
projectes lingüístics de centre que això de mínim un 50%,
arriben a un cent per cent; torn repetir, arriben fins al cent per
cent, de manera que no veuen la llengua castellana fins a tercer
o més endavant. No creim que això sigui un sistema igualitari.

Quan el president del Govern i el Grup Parlamentari que li
dóna suport parlam de treballar per la igualtat de les dues
llengües oficials ho feim per convicció, però no només per
convicció, sinó també per respecte a la sentència del Tribunal
Constitucional. 

Parlant de sentències també els vull parlar de la sentència
emesa pel Tribunal Superior de Catalunya. Mirau, el Tribunal
Superior de Catalunya parla de la llengua vehicular, que
s’utilitzarà la llengua vehicular catalana, però per als pares que
ho demanin també es podrà utilitzar la llengua castellana com
a llengua vehicular. Per tant dóna el rang de llengua vehicular
tant a la catalana com a la castellana. Jo crec que això és un
índex bastant important del que està passant dins les escoles i
del que necessitam els pares.

Bé, com a conclusió, no podem votar, en definitiva, a favor
del punt número 1 de la seva proposició per les consideracions
exposades. No consideram que existeixi un rang inferior d’una
llengua sobre l’altra, i aquest raonament que vostè presenta en
aquesta PNL li repetesc que no és lògic sinó ideològic, i amb
tots els respectes estan equivocats. En conseqüència tampoc no
podem donar el nostre vot favorable a la segona per ser una
conseqüència de la primera que, segons nosaltres, ens pareix
errònia. Tampoc no donarem suport a l’alternativa presentada
pel Grup Socialista; és incongruent en el punt 1 amb les nostres
convencions programàtiques, i jo pensava que també amb les
del mateix Partit Socialista Obrer Espanyol. En fi, és una
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esmena pròpia d’un estruç que amaga el cap i no és capaç
d’afrontar un tema lingüístic, perquè vostès, clar, evidentment
jo crec que el PSM també representa aquí Mallorca i vol ser
independent, però vostès, PSOE, tenint eleccions andaluses i
eleccions asturianes, jo no crec que tenguin..., bé.

I no em parli ara de les 12.000 alAlegacions. Pensi que vostès
varen obtenir molts més vots. Per tant n’hi falten dels seus que
presentin alAlegacions a la Llei de funció pública. La societat
balear aplaudeix cada dia més les mesures d’igualtat entre les
dues llengües que està duent a terme aquest govern, perquè les
12.000 alAlegacions són els seus 12.000 vots.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per la qual cosa demanaria al Sr.
Alorda si vol que facem un recés o...

D’acord. Idò per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No tornin dir que estan a favor de
la igualtat de les dues llengües si no poden votar que les dues
llengües han de ser iguals. No enganin els ciutadans, Sra.
Aguiló, no els enganin. Hi ha una llengua que hi ha el deure de
coneixement, i vostès diuen que volen la igualtat?, idò establim-
la. No la volen establir, no enganin la gent!

No tornin dir que la imposició, el deure de coneixement, va
contra drets cívics, no ho tornin dir perquè hi ha el deure de
coneixement, n’hi ha un, de deure de coneixement, i no els fa
cap nosa ni una; hi ha un deure de coneixement dels funcionaris
pública i no els fa cap nosa ni una. No tornin dir que allò que els
molesta és el deure de coneixement. Els molesta el deure de
coneixement de la llengua catalana, diguin-ho així, perquè el
deure de coneixement d’una llengua no els molesta gens. Al
revés, creu que hi ha una veritat revelada, que la interpreta el
Tribunal Constitucional, i com que hi ha una interpretació del
Constitucional vostès ja no en poden parlar pus. Aquí estam en
el legislatiu; hem d’aplicar la llei mentre n’hi ha però la podem
canviar. Tenim fins i tot iniciativa de reforma constitucional.

Ahir el Sr. Fidalgo, una cosa que em va agradar de dimarts,
un dia més trist que no esplèndid, però vàrem parlar de la
cambra que representava la sobirania del poble de les Illes
Balears. Ara no record si el Sr. Isern ho va dir talment però més
o menys; el que va emprar la paraula sobirania era el Sr.
Fidalgo; ho subscric, ja em va bé. Escolti, pensi en gran, pensi
en gran. Si a vostè, com a representant d’aquest poble, no li
agrada quines són les regles que hi ha perquè creu que hi ha
d’haver igualtat de llengua, hi ha d’haver en un sentit o en
l’altre, canviam la Constitució, canviam el que faci falta i a
partir d’aquí el Tribunal Constitucional canviarà. Com si el
llevam, el Tribunal Constitucional. Estam en un règim...,
nosaltres pensam el que trobam que convé a la nostra població,
i llavors ho aconseguim o no ho aconseguim, però nosaltres som
legisladors, som legisladors, no tenim aquestes “cortapises”

d’avançar -perdonau la paraula, no és molt adequada- en aquest
sentit.

Per tant no m’ho torni a dir, no em torni a dir el tema de la
imposició, el tema de la igualtat, perquè realment no ho creuen.
Per a vostès hi ha una llengua oficial de primer nivell, que és la
del deure de coneixement, està a la Constitució i és la de l’Estat,
i l’altra, que estic content que com a mínim li reconeguin espais,
perquè és ver, és ver que els hem aconseguit històricament i
amb una societat que els ha defensat i allà estan, i allà estan.
Que, per cert, el Sr. Pastor firma, i el Sr. Soler firma, i...; el vot
és secret i potser que ens votassin a nosaltres, però no ho sé. I
veure les alAlegacions si són molt importants o no en comparació
amb el vot, bé, no ho sé, és una comparació que vostè està fent
realment que haurem de mirar amb les alAlegacions que presenti
d’altres coses el Partit Popular a nivell espanyol, perquè seran
ridícules. Aquesta comparació no s’aguanta de cap vent.

Ja la societat que vostè inventa respecte de quina llengua se
sap al carrer i quina no... Per cert, i clar, que hi ha avaluació del
tipus de llengua i si superen o no superen el coneixement de les
dues llengües oficials. O no ho sap, que es mira? I tots els
estudis diuen que allà on hi ha hagut immersió el coneixement
de la llengua castellana és igual o millor que allà on no n’hi ha.
Miri els estudis.

De totes maneres no vull que em desorienti. Nosaltres no
hem acceptat ni acceptarem l’esmena del Grup Socialista no
perquè ho expressi sinó perquè volem transmetre i
desemmascarar el llenguatge del Partit Popular. La idea és dir:
“Utilitz el teu axioma i utilitz la teva lògica, el teu logaritme o
el teu silAlogisme; intent utilitzar el silAlogisme, agaf la major,
agaf la menor i faig l’ergo”. Per tant comprendrà que no
m’ajuda si jo postul la nostra posició, perquè si postulés la meva
posició faria massa fàcil votar en contra, per ventura, i no és el
que pretenia avui, perquè és lògic que dins l’acord que
poguéssim prendre llavors un estiraria més cap aquí, l’altre
estiraria més cap allà. A vegades presentes una proposta per
demostrar on ets tu, a vegades cerques l’aproximació on podem
ser tots. Aquesta cerca on retòricament som tots, però es veurà
que ni retòricament hi som.

En allò altre, evidentment, he de subscriure moltes de les
paraules que ha dit el portaveu del Partit Socialista, en honor a
la pau i aquest to no recordaré posicionaments del Grup
Parlamentari Socialista i del PSOE respecte d’aquest debat,
perquè a més en altres coses sí han acompanyat, altres vegades
la veritat és que no, però en qualsevol cas crec que avui aquesta
necessitat d’ajuda i aquesta empenta que vostè defensava, crec
que l’hem de posar i per descomptat, no perquè no convenç la
immigració, és a l’inrevés, per convidar-los al nostre projecte
comú de cohesió, per no pretendre que n’hi hagi uns que
coneguin la llengua del país i uns altres que viuen al marge i que
nosaltres siguem més mallorquins que els altres, que també al
Partit Popular jo li he notat moltes vegades aquesta idea. 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 13 / 15 de març del 2012 179

 

Hi ha uns mallorquins, perquè això de ser mallorquí està
molt bé, però no vol dir l’oficialitat de la llengua catalana,
sempre ni històricament, hi ha uns mallorquins que ja els va bé
que només una determinada part de la població sigui
catalanoparlant i que d’alguna manera crea una cosa quasi, d’un
prestigi estrany, de ser els del país respecte dels externs.
Nosaltres no plantejam això, Sr. Maicas. No plantejam això,
nosaltres deim que sigui la llengua del país i, des d’aquesta
voluntat, és des d’on plantejam la immersió social de tots els
nouvinguts. És clar, convidant-los, enriquint-los i és clar, drets
deures de la nova població.

En qualsevol cas, crec que intentam que vagi quedant aclarit
quina és la posició de cada grup, és l’únic que hem tret de
positiu, allò altre evidentment, entristit de veure com el Govern
del propi país va contra la llengua del país, que és una cosa que
havíem vist de governs digitats, però que no l’havíem vista en
democràcia de feia estona amb aquesta duresa. 

En tot cas, Sr. Maicas, li agraesc que m’acompanyi en el
sentiment i confiï que al cel ens vegem i també ho agafi en el
sentit figurat que trobi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 838/12.

Vots a favor? 

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Perdó, és que volíem demanar votació separada dels dos
punts, és possible?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, seria possible votar... separada dels dos punts. Idò faríem
votació del punt 1. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció. 

Ara passaríem al punt 2.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra?... 12 vots en contra.

Cap abstenció.

Per tant, a perdó, 13 vots en contra i 1 vot a favor. 

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGe núm. 838/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1006/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de
Rafael Nadal i de la resta d'esportistes espanyols.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1006/12, del Grup Parlamentari Popular, en defensa de
Rafael Nadal i de la resta d’esportistes espanyols.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, prenc la paraula en nom del meu grup
parlamentari per defensar una proposició no de llei sobre una
qüestió que és de sobra coneguda per tots vostès.

El passat mes de febrer el tennista mallorquí Rafael Nadal
i destacats esportistes d’alt nivell, amb gran reconeixement
internacional varen ser ridiculitzats per una cadena francesa que
els relacionava directament amb la pràctica del dopatge,
circumstància que va aixecar un sentiment de repulsa i de
condemna certament generalitzat. 

Res ha d’estranyar-nos que les sàtires, el sarcasme siguin
utilitzats i siguin emprats pels diferents mitjans de comunicació
per representar una determinada situació i convertir-la en
còmica. És humor i la ironia forma part, òbviament, de la nostra
forma de ser i està present a les nostres relacions socials
quotidianes. 

No obstant això, res té de graciós, res té de gràcia quan del
que es tracta és de desprestigiar, de desmerèixer i de
comprometre la reputació, la trajectòria professional i la dignitat
de les persones. Segur que res no hagués succeït si el sarcasme
i la ironia no hagués, precisament, traspassat aquesta línia, però
desafortunadament les gràcies dels francesos no han deixat
indiferent a ningú i molt menys als que reconeixem Rafa Nadal,
en la persona, en la seva figura, com un dels millors esportistes
que ha donat aquesta terra.

Han estat distintes les personalitats públiques que s’han
pronunciat sobre aquesta qüestió. Precisament Alfredo Pérez
Rubalcaba comentava: “Esta broma sobre Nadal es de mal
gusto, es insensato y merece una denuncia”. El Sr. Ministre de
Cultura deia que era absolutament intolerable que s’acusàs
d’antiesportiu tot l’esport espanyol. El Rei i el president del
Govern, el Sr. Mariano Rajoy, varen rebre en audiència
l’esportista mallorquí, l’esportista balear i li varen manifestar la
seva solidaritat davant d’aquestes agressions. 
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La Federació espanyola de tennis va anunciar també que
estava disposada a presentar una denúncia davant Canal+
França i el mateix Rafa Nadal en les primeres declaracions que
va fer una vegada coneguda aquesta notícia va demanar suport
institucional, concretament l’esportista mallorquí va dir: “Les
institucions són les que ens han de defensar perquè no és una
campanya contra Rafel Nadal, sinó contra Espanya i els seus
esportistes”.

Senyores diputades i senyors diputats, no es tracta això
d’una qüestió política, repetesc, no es tracta d’una qüestió
política ni tampoc no té cap tipus de contingut polèmic. Del que
es tracta avui és de defensar amb convicció una persona, una
figura, l’esportista, el mallorquí, el balear que tantes tardes i
tantes matinades de triomfs ha donat a aquesta comunitat
autònoma. Es tracta simplement... res més que un gest de
gratitud de devolució i de reconeixement a una persona a la que
rendeixen tribut a tots els racons i els cantons d’aquest planeta.

Tots reconeixeran la carrera esportiva de Rafa Nadal, tots
reconeixeran que va associada de manera irremeiable a la seva
localitat, a Manacor, a la seva illa, que és Mallorca, a la seva
regió, que és les Illes Balears, i al seu país, que és Espanya. La
seva imatge, la seva professionalitat va associada de manera
inseparable als seus orígens, a Mallorca, a Balears, que també
són els nostres i que també són els seus.

Ha abanderat la promoció turística d’aquesta illa a distintes
fires i fins i tot als seus anuncis televisius té un espai per
recordar-se’n de Mallorca i de Balears. Diu en el darrer anunci:
“El día que cambie Mallorca por Miami, ese día cambiaré de
coche, mientras tanto seguiré siendo Rafa Nadal y ese seguirá
siendo mi coche ”.

Els seus triomfs són els nostres, les seves victòries són
compartides per tots i feliçment són celebrades per la comunitat
balear com a una cosa pròpia. 

Recordar les paraules del Sr. Francesc Antich en aquesta
comissió és molt adient. Juntament amb Lorenzo, rebien els dos
un premi, en la legislatura passada, i deia el president de la
comunitat autònoma en aquell acte: “Lorenzo y Nadal han
dejado el pabellón de las Islas Baleares muy alto, en la
categoría de número 1. Es muy difícil tener en un territorio tan
pequeño a tantos campeones del mundo juntos. Ellos son sin
duda un ejemplo para nuestros jóvenes, pero también para
todos los ciudadanos, para todo este pequeño país que se llama
Islas Baleares”.

Socialment ha estat, Rafel Nadal, una persona reconeguda
en distintes mencions, distincions i premis com pugui ser el
Príncep d’Astúries i, el que és més important, amb
independència de tots aquests reconeixements Rafa Nadal avui
és un exemple viu per als més joves. 

La confiança en ell mateix, el no donar res per perdut, la
seva força extraordinària, la seva perseverança són algunes de
les claus del seu èxit i característiques que serveixen, a més,
d’exemple i de superació per a les noves generacions
d’esportistes que dia a dia somien ser com ell.

És clar, ho sabem, que aquesta proposició no de llei no
repara el mal fet. El mal està fet, és només un gest que pretén
tornar en forma de solidaritat un poc del molt que Rafel Nadal
ha donat a tota la comunitat balear. Entenem que el Parlament
de les Illes Balears no pot romandre silenciat en els escarnis
injustificats dels quals ha estat víctima Rafel Nadal. No instam
ningú, es tracta simplement com dic d’un gest de solidaritat, de
reconeixement als valors que encarna Rafel Nadal i molts
d’altres esportistes que ha donat aquesta comunitat autònoma.
Valors com els de superació, humilitat, perseverança, sacrifici
i competitivitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En veritat miraré de no estendre’m
gaire en la meva exposició, entre d’altres coses començaré dient
que no veig clar el paper d’aquesta proposició no de llei avui
aquí en aquesta comissió, no la veig en absolut clar, però bé, tot
respectant el Reglament del Parlament i estant aquí en
substitució del titular membre del Grup Parlamentari Socialista,
intentaré exposar i donar la visió que en aquest cas diríem que
em toca per grup.

En primer lloc demanaria que el grup del Partit Popular
retiràs aquesta proposició no de llei perquè no té res de cultura
ni té res d’educació ni té res d’esports, per tant, no sé
exactament què fa en aquesta comissió... No...

(Remor de veus)

Entendria que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Marí, pregaria un poquet de silenci perquè no
se sent a la portaveu, continuï.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Entenc que el tema realment no és... l’esport ni... i per tant,
no és aquí, vull dir, el tema és un altre. El tema que hi ha en
aquesta proposició no de llei crec que potser hauria estat més
adequat a Assumptes Institucionals o alguna de tipologia així.
Sí demanaria per tant, ja que no som a temps a canviar-la, com
aquell que diu, de comissió, de totes maneres allò que toca fer
és retirar-la. Demanaria al Grup Parlamentari Popular que
retiràs aquesta proposició no de llei.
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Entenc que no és el Parlament de les Illes Balears el lloc
adient per dirimir aquest tipus de debats. És a dir, que el
Parlament de les Illes Balears hagi de posar-se a discutir si un
debat de televisió, i no vull entrar en absolut en el tipus de debat
perquè no crec que sigui tampoc tema d’aquest parlament, però
que un parlament s’hagi de menystenir el paper del parlament
per parlar d’un debat d’una televisió privada, ho trob..., des del
meu punt de vista, que es menysté totalment el paper del
Parlament de les Illes Balears i trob de molt mal gust que el
grup majoritari d’aquest parlament faci aquest tipus de
proposicions.

Vull recordar que el debat en qüestió, que va aixecar aquesta
polèmica, així i tot va ser un debat humorístic, d’una cadena
francesa i no entenem com un mitjà privat, un programa d’un
mitjà privat pot ser debat aquí a aquest parlament. A més,
consider que es pot obrir o s’obri una porta molt perillosa
perquè cada vegada que un diputat vegi, pensi que veu un
programa que no li agrada, un programa que pensi que el
tractament que hi ha en aquell moment no és correcte, què fa?,
fa una proposició no de llei a la Comissió d’Educació del
Parlament? Ja hem obert aquí una porta a fer tot tipus de
comentaris, de proposicions no de llei sobre programes que no
ens agradin a televisions privades? 

Ho trob completament fora de lloc i fora norma, però
deixi’m afegir també que el consider un cas extrem, en veritat
que el consider un cas extrem d’allò que en diríem nacionalisme
espanyol, és a dir, de nacionalisme espanyol front al
nacionalisme francès i, des de la meva perspectiva de ciutadana
d’Europa, crec que queda fora de lloc que cap país que és
partidari... o que forma part de la Unió Europea faci aquest tipus
de manifestacions d’un nacionalisme exacerbat front a un altre
estat que també és membre de la Unió Europea, vull dir, és una
perspectiva fins i tot europeista, ho trob fora de lloc, que un
parlament arribi a aquest punt.

Quant al segon punt i també molt breument, entenc que
representa com una posició molt paternalista al voltant de la
figura d’aquest esportista i entenc que les institucions en aquest
paper paternalista d’una figura o d’un esportista com pot ser en
aquest cas perquè s’ha parlat molt de Rafel Nadal, pens que pels
meus coneixements que tenc de països del món, em recorda més
règims com el xinès que tenen aquesta actitud protectora i que
planten fotografies dels seus herois per tot que no d’un país, ja
dic, de la Unió Europea, és que ho trob fora de lloc des de... la
perspectiva que intenti mirar-ho.

Per tant, crec que si el Parlament de les Illes Balears en el
seu moment vol reconèixer tots els mèrits que tenen jugadors
com Rafel Nadal, que els tenen i no n’hi vull llevar cap ni un,
crec que hi ha altres maneres de manifestar aquest respecte,
aquesta admiració, que no són aquests d’aquí i a més els mèrits,
tots aquests mèrits que apareixen aquí anomenats en la
proposició no de llei, que tenen aquests jugadors, els tenen, no
crec que els deixin de tenir més o menys perquè el Parlament
faci aquesta declaració.

Res més, senzillament vull reiterar-me en la petició que he
fet que entenc que allò que tocaria seria retirar, demanar al Grup
Popular que retiri aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Coincidim bastant amb la portaveu
del Grup Parlamentari Socialista. Jo si el debat anterior l’he
trobat un punt patètic, aquest el trob ridícul. 

Que un parlament occidental es dediqui a condemnar, ens
han dit que no condemnaven ningú, la proposta diu
“condemnar”, un programa d’humor d’una televisió privada, és
que trob que no..., quan hi ha hagut sàtira de líders religiosos, hi
ha hagut de tot i per molt desafortunat que sigui, no vull entrar
en la fortuna que de vegades tenen els programes d’aquestes
característiques, occident sempre ha dit, bé, que demanin, que
cerquin el dret civil, que es compensi el que s’hagi de
compensar, que cadascú, les fórmules que hi hagi si hi ha hagut
excessos, però no hi ha hagut un pronunciament polític contra
una revista, contra un programa, contra uns guinyols!, és que em
sembla desafortunat, directament desafortunat i una
instrumentalització política molt poc adequada.

Per tant, crec que en això, nosaltres no hi serem. Ens diuen
que no és un pronunciament polític, jo som a una institució
política, no sé el Sr. Jerez on és, però jo som al Parlament de les
Illes Balears i és una institució política. Quan es du un debat a
una institució política, és du un debat polític.

Per cert, jo he entès, del Sr. Nadal i dels pronunciaments en
aquell moment respecte de qui havia de moure’s, jo entenia en
un sentit jurídic que si hi havia... no en un sentit polític, sinó que
si jurídicament hi havia algun element que podia anar o contra
l’honor o contra drets consolidats d’imatge, etc., i això tenia
unes repercussions de caràcter jurídic trobava que no era ell qui
havia d’apelAlar els tribunals, sinó que hi havia d’haver una altra
fórmula. 

Respect la seva reflexió, supòs que els organismes que han
estat interpelAlats per aquesta... no ho sé, per aquesta reflexió ho
han tengut en compte o no, la veritat és que no ho sé, però pens
que és un element de reacció privada a coses que realment
poden tenir una transcendència pública com ho té una crítica de
qualsevol ordre, com ho pot tenir, ja dic, un líder religiós o un
líder polític excessiu, com ho pot tenir molta de gent del cor,
però que tots els excessos que es provoquin d’aquest estil, que
a vegades es tracta d’assassins, de lladres, a... amb acudits, en
acudits de vinyeta, en acudits de sèries de televisió, alguns de
més bon gust, alguns jo puc coincidir que de mal gust, però això
és una opinió, crec que no he d’obligar al Parlament de les Illes
Balears que es pronunciï sobre aquests tipus d’afers.
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Per paga jo crec que això és banalitzar la institució i també
aquest debat. Jo per descomptat li demanaria, Sr. Jerez, ja sé que
no ho farà, però que si un dia hi ha un programa de televisió que
trobin que m’excedesc, sé que vostè no es mouria però, si es
mogués, li agrairé que no ho faci. No sé si el Sr. Nadal li agraeix
que li faci aquest paperot; jo per descomptat no li ho agrairia
perquè ho trob, no ho sé, ridícul.

Diu que no el repara; jo diria que hi abunda en el tema, un
tema que ja està oblidat, i vostè el torna posar damunt els
mitjans o en torna a parlar, i jo és que la veritat és que no crec
que li aporti res, que ens (...) aquí els elements publicitaris que
tengui aquest senyor i que per descomptat tots podem respectar
la seva trajectòria.

De fet jo també li vull demanar que no instrumentalitzin els
herois de les Illes Balears en tots els nivells, en aquest cas un
esportista, que no els intentin patrimonialitzar. Això si tengués
algun sentit, que no en té, seria d’un manifest comú de tothom
en uns termes pactats, i no com una proposició no de llei de
part, de partit. És que no té per on agafar-se. Per tant nosaltres
no ho farem. 

Ens agradaria, això sí, que la retirés, li ho diré, perquè és
vera, bàsicament per no obligar-nos a fer una cosa d’aquesta
mena, com sobretot el que diu el segon punt. No, no li votarem
perquè trobam que no ve a conte, i ja tractar un element, un
individu realment portentós i que realment jo vull subscriure tot
el que s’ha apuntat del Sr. Nadal, obligar-nos als altres per
incomoditat amb el seu plantejament realment a quedar a mitges
tintes, és que ho trob especialment negatiu, per la figura, pels
elements diguem-ne de cohesió que podem tenir tots d’orgull de
la identitat illenca i del que representen aquestes figures
diguem-ne que superen la mitja, molt en aquest cas, a
l’estratosfera de la mitja, i la veritat és que crec que és molt
negatiu.

Curiosament a mi el que em sorprèn és que els mitjans
espanyoles es fessin tant de ressò d’un programa de guinyol i
que se’n parlàs tant, i que el ministre digués que l’esport
espanyol té un problema amb el dopatge!, això és el que va dir
el ministre, i en tot cas que digui per què i que ho expliqui, però,
clar, hi va haver un debat aquí per un programa d’humor, que és
el que en tot cas, la magnitud d’aquest problema, el que crec
que hauríem de valorar tots plegats, a veure si no estam tornant
un poc excessius i ens anam comparant amb aquelles societats
intolerants, que sí que creen realment reaccions institucionals
absurdes quan ridiculitzen, per ventura de mal gust i per ventura
amb gestos de mal gust, alguna figura cabdal de la seva cultura
o de la seva idiosincràsia. Per tant jo crec que nosaltres no
podem estar, a occident, en aquesta parió amb aquest tipus de
reaccions i nosaltres no hi participarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Jerez, vol fer ús de la paraula per
contradiccions? 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
mirin, he presentat aquesta proposició no de llei amb la millor
de les intencions. És una declaració que simplement va dirigida
a reconèixer no només els mèrits d’un gran esportista,
possiblement el millor que ha tengut aquesta comunitat
autònoma i que tendrà en moltíssims d’anys, sinó també per
potenciar valors que aquesta persona representa, a més de
reconèixer-li els mèrits que té per portar per tot arreu i ser el
millor ambaixador d’aquestes illes per allà on va. No hi ha
canxa de tennis on Rafa Nadal surti victoriós on no es mostri la
nostra bandera de les Illes Balears, i això és objecte de
reconeixement, de respecte i de gratitud, cosa que vostès avui en
aquesta comissió no volen tenir present. Jo sí que ho vull tenir
present i a més ho vull potenciar.

I no només això, sinó també, Sra. Esperança Marí, li diré no
només que no he entès molt bé la seva intervenció, sinó que li
diré que vostè em recorda les tècniques d’aquells mal advocats
que sempre invoquen la forma quan no tenen ni idea sobre el
fons. Per tant, miri, no la retirarem, no només pel que he dit,
sinó per una qüestió ben senzilla: perquè vostès no són qui per
dir-nos, a nosaltres, que la retirem i es pensin a més que vostès
tenen la paternitat de tot el que s’ha de presentar en aquesta
cambra, que és la cambra de la sobirania dels ciutadans de les
Illes Balears. Vostès no poden ser els pares ni poden ser els
fiscalitzadors d’aquelles qüestions que des del meu grup
parlamentari es pensin que s’han de portar aquí per defensar un
o qualsevol altre tipus de coses. Per tant des d’aquesta convicció
nosaltres mantenim aquesta proposició no de llei.

No vaig fer cap menció, maldament pogués pensar el que
fos, en relació amb la categoria de proposició no de llei que
vostès varen portar la setmana passada en aquest parlament, no
hi vaig fer cap menció. La vaig respectar amb independència del
seu contingut, a la Comissió de Drets Humans, i la vaig
defensar, i vaig defensar la meva posició amb convicció, sense
menyspreu, sense menyspreu sinó tot el contrari, sinó tot el
contrari. Un debat que avui no existeix al carrer vostès el varen
portar aquí, el varen portar aquí la setmana passada...

(Remor de veus)

...un debat que està totalment esgotat, que no té cap recorregut,
i jo no els vaig dir que aquella proposició no de llei no tenia cap
sentit ni li trobava cap raó de ser.

(Conversa de fons inintelAligible)

No els ho vaig dir. Per tant no es facin vostès creditors...

(Aldarull)

...de la paternitat de les proposicions no de llei d’aquest
parlament.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Més aldarull)
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(S'escolta una veu de fons que diu: falta de respecte)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Demana votació separada, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Votació separada dels dos punts, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, accepta la votació separada?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passaríem a la votació del primer punt.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.

Passaríem a la votació del punt número 2.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? Cap vot en contra.

Abstencions? 5 abstencions.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
1006/12.

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