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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Manuel Monerris.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 447/12, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, mitjançant la
presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la
presència del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, per tal d'informar sobre la modificació de la
Llei de normalització lingüística.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat i votació de l’escrit RGE núm. 447/12, presentat pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el
qual se solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, mitjançant la Presidència del Parlament, adopti l’acord
de recaptar la presència del Sr. Conseller d’Educació, Cultura
i Universitats, per tal d’informar sobre la modificació de la Llei
de normalització lingüística.

Una vegada parlat amb els portaveus, es podria donar aquest
punt aprovat per assentiment?

Per tant, s’aprovaria per assentiment.

II. Si s'adopta l'acord del contingut del punt anterior,
compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, per tal d'informar sobre la modificació de la
Llei de normalització lingüística (escrit RGE núm. 447/12).

Per tant, passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en la compareixença del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, per tal d’informar sobre la modificació
de la Llei de normalització lingüística, derivada de l’escrit RGE
núm. 447/12.

Assisteix a la sessió el Sr. Rafael Bosch i Sans, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat per la Sra. Aina
Maria Rodríguez i Arbona, cap de Gabinet; per la Sra. Isabel
Cerdà i Moragues, directora General de Cultura i Joventut; i pel
Sr. Antoni Vera i Alemany, director adjunt.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies, senyores i senyors
diputats. Quant a la compareixença per tal de tractar el tema de
la modificació de la Llei de normalització lingüística,
m’agradaria centrar aquest debat inicial sobre allò que diu
aquesta compareixença, tenint en compte que supòs que el debat
indefectiblement de vegades farà referència a la modificació de
la Llei de funció pública i jo crec que la meva tasca avui aquí és
parlar sobre la modificació de la Llei de normalització.

La Llei 9/2012, de 19 de juliol, modifica fonamentalment la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. També modifica, encara que sols
en uns aspectes molt concrets, la Llei 3/86, de 19 d’abril, de
normalització lingüística a les Illes Balears. La Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i la Llei 6/2005, de 3 de juny, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, seguint
com a base allò que disposa l’article 4 de l’Estatut
d’Autonomia, allà on s’estableix que ningú pugui en realitat ser
discriminat a causa de l’idioma.

Les modificacions de la Llei 3/1986, de 19 d’abril, de
normalització lingüística a les Illes Balears són mínimes i
només afecten l’ús, el coneixement i el respecte a les dues
llengües oficials de les Illes Balears, per garantir-ne la igualtat
plena. Es potencia fer efectiu l’ús normal i oficial d’ambdues
llengües, la catalana i la castellana, perquè es puguin respectar
en tots els casos, els drets dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma quan es relacionen amb l’administració i fer efectiu
el fet de què a les nostres illes existeix una doble cooficialitat
lingüística. No és una derogació de la Llei de normalització
lingüística, és l’adaptació als preceptes constitucionals de vuit
articles, d’un total de 40, els que fan referència al caràcter
preferent del català, per restituir el caràcter d’igualtat que
sempre ha mantingut a les sentències darrerament el Tribunal
Constitucional.

Amb aquesta exposició prèvia, pas a detallar perquè ho
tenguem clar d’allò que estam parlant. 

A l’article 1, on diu o deia: “fer efectiu l’ús progressiu i
normal de la llengua catalana”, proposam, aprovam i presentam:
“fer efectiu l’ús normal i oficial de la llengua catalana i
castellana”, copiat del 4.3 del nostre Estatut d’Autonomia. 

A l’article 6, on diu: “la llengua catalana com a pròpia a les
Illes Balears, ho és també del Govern i de l’administració”, ho
substituïm per : “la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
té juntament amb la castellana el caràcter d’idioma oficial dins
l’àmbit del Govern i de l’administració pública”, tal i com diu
l’article 4.1 de l’Estatut. 

L’article 8 queda sense sentit i s’elimina el paràgraf que diu:
“les còpies o certificacions s’han d’expedir en català”. 
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A l’article 9, s’elimina el paràgraf que fa referència a què el
Govern ha de regular l’ús normal del català en les activitats
administratives perquè realment en aquestes activitats proposam
que hi hagi ús ple per part del ciutadà de ser tractat en les dues
llengües oficials.

L’article 14, que fa referència als topònims, a més de la
forma catalana, es permet que pugui tenir conjuntament la
catalana i la castellana. Això es fa perquè ho diu la normativa de
règim local dels ajuntaments des de l’any 1986 i realment no ho
aplicàvem, en concret a l’article 11 del text refós de règim local,
en el Reial Decret 781/86 i que es pretén que el municipi que ho
vulgui, pugui emprar les dues formes, ja sigui per raons
turístiques, comercials o publicitàries.

A l’article 16, on deia: “els poders públics han de promoure
la progressiva capacitació del personal en l’ús de la llengua
catalana”, hem canviat el text en el sentit de dir: “els poders
públics han de fomentar i incentivar la capacitació del personal
en l’ús de la llengua catalana”. Per raons que també fan
referència a aquestes sentències que eliminen aquest caràcter de
preeminència, la paraula “progressiva” podia indicar, de fet si
després entram en el debat, una preferència o una imposició
d’incrementar sempre i no poder en alguns casos revisar els
nivells de català d’alguna de les places.

Finalment a l’article 33 parla que “els poders públics
proveiran els mitjans necessaris per al coneixement i ús de la
llengua catalana” i ho hem substituït per: “els poders públics
proveiran els mitjans necessaris per al coneixement de la
llengua catalana i facilitaran l’ús indistint de les dues llengües”,
per donar compliment a allò que fins ara hem manifestat.

No es toca, per tant, cap article més que aquells que facin
referència a la situació de cooficialitat de les dues llengües i
expressament tenir en compte allò que diu el Tribunal
Constitucional quan s’ha pronunciat, tothom té present que el
pronunciament sobre la sentència de l’Estatut de Catalunya, de
31/2010, parla clarament del respecte a la llengua pròpia i pel
respecte a l’ús normal de la llengua. I ens diu clarament que la
definició, per exemple, en aquest cas del català com a llengua
pròpia, no pot suposar un desequilibri en el règim de
cooficialitat d’ambdues llengües en perjudici del castellà. I
respecte l’ús normal de la llengua, aclareix que la normalitat és
diferent de la preferència, ja que una preferència implica una
primacia d’una llengua sobre una altra en un territori s’imposés
un ús prioritari d’una, en perjudici inexcusable entre les dues
llengües oficials i que en cap cas no pot tenir un tracte de
privilegi.

Si tenim en compte allò que diu l’Estatut d’Autonomia, allò
que diuen les sentències del Constitucional i moltes d’altres que
hem vengut coneixent del Suprem, respecte i d’altres qüestions,
allò que pretén la modificació de la Llei de normalització, dins
el marc de la modificació de la Llei de funció pública, és
adaptar aquests articles a allò que el desenvolupament dels
processos de normalització, que han fet molt per al coneixement
i el tractament de les nostres llengües d’una manera normal dins
l’administració i en la relació entre l’administrat i la pròpia
administració i en el tractament que ha tengut dins l’àmbit
social, educatiu, etc. dins la nostra societat, ho ha de continuar
sent sense que en cap cas aquest desenvolupament pugui
suposar la vulneració d’algun dret d’una persona, sigui en el cas

de la Llei de funció pública, en l’accés a l’administració
pública, sigui en el tracte que tengui l’ús de per exemple,
documentació en una llengua o en una altra, sigui fins i tot el
nom d’un topònim, sempre que un determinat municipi
prengués aquesta decisió per majoria lògicament del seu plenari
i comunicat al consell corresponent; en qualsevol cas no es toca
per res conceptes com l’educatiu, la necessitat de definir
algunes places a les quals és evident la capacitació lingüística en
un determinat nivell, i no fa cap altra referència que nosaltres
pensem que pugui trastocar allò que creim que és necessari a la
nostra comunitat. Ans al contrari, el que pretén és que mai pugui
ser qüestionada tota la normativa que deriva de l’aplicació
d’aquestes lleis i ens produís allò que ha produït a altres
comunitats autònomes, que és un seguit de sentències del
Tribunal Suprem especialment que normalment sempre van en
la mateixa línia.

És per això que en aquesta exposició inicial, allò que vull
manifestar i políticament llenç damunt la taula o damunt el
debat, és que la idea i el rerafons polític de tot això fa referència
a l’acceptació que en el desenvolupament de la normalització
lingüística, qui se pot pronunciar per damunt d’aquest
desenvolupament, dins el marc constitucional o estatutari, és el
Constitucional o el Suprem. I que avui estam..., perquè ho puc
dir i és evident, en una situació en què per aquest i per altres
motius, hem arribat a un punt en què tal vegada ja ens
qüestionam el camí que hem de prendre uns i els altres i el camí
que en un futur prendrà el nostre estat. Però això ho pot defensar
molt legítimament una força nacionalista. Però la força política
que té la majoria àmplia i que a més a més va posar damunt la
taula en un crec que suport popular més que evident, les
necessitats de variar la Llei de funció pública, quant al caràcter
d’obligatori o el caràcter de requisit per exemple l’accés, és una
força política que ho va presentar a un programa i que creu que
en tot cas això el que fa és assegurar que la nostra Llei de funció
pública s’adapta a allò que ha sorgit al llarg del temps. La
sentència és del 2010, no del 86. Quan parlàvem d’ús progressiu
l’any 86 ningú ho qüestionava. Quan parlàvem d’elecció de
primera llengua l’any 86, tothom pensava en el català dins el
marc bàsic que era el castellà. Però més de 25 anys després, la
situació no és la mateixa. No vol dir que haguem acabat amb la
tasca que tenim, que en tenim molta, però al llarg d’aquest
temps també s’han produït situacions que han fet que a
determinades comunitats autònomes hagin aparegut
plantejaments, fins i tot els partits polítics hagin fet pensaments
sobre allò que hem vengut desenvolupant al llarg d’aquest
temps.

Per tant, dins aquest esperit plenament constitucional, que
no voldria que a qualcú li sonés a antic, sinó més bé un esperit
constitucional que vista la situació actual, vull refermar més que
mai, vull manifestar que estic convençut que aquestes
modificacions de la Llei de normalització no fan sinó garantir
a tothom que pugui adreçar-se a l’administració, que pugui
accedir en condicions d’igualtat, que pugui manifestar que
determinades places educatives, d’assessoria lingüística, de
tracte directe amb el públic, s’assegurin evidentment aquests
coneixements i a d’altres es demani com a requisit, en tant que,
per una part garantim la igualtat de totes les persones que es
presenten a les convocatòries per accedir a la funció pública i
d’altra, el dret de les persones a ser tractades en igualtat a l’hora
d’accedir-hi.
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Per tant, com a base inicial, centraria aquesta modificació
precisament en aquests aspectes, en aquests aspectes de respecte
al marc que tenim, el marc que tenim és aquest i no un altre,
almanco per ara, que nosaltres defensam aquest marc i dins
aquest marc crec que en base a les distintes interpretacions que
s’han fet al llarg de la història, aquestes modificacions donen
resposta a aquesta qüestió. Més endavant podem parlar sobre
com ho tenen a altres comunitats, com ho han fet o quin camí
han pres al respecte i sobre allò que suposa aquesta modificació
realment dins l’administració pública.

Jo em bas en aquesta exposició inicial, són les 19.10 i
m’estim més quedar a disposició d’allò que diguin els grups
parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts. Demanaria als
portaveus si volen que suspenguem la sessió? No.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El conseller
pot contestar globalment a totes les preguntes o observacions
formulades, o bé contestar individualment.

Per tant, 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair al
conseller..., un poc tard, era intentar intervenir la seva
intersecció dins la tramitació de la Llei de funció pública, però
ha estat quan ha pogut. En tot cas agrair a tots els grups la
possibilitat d’aquesta compareixença. 

Però realment també ens sap greu que quan tenguem aquests
debats, la tristesa que ens provoca aquesta mena de debats, als
quals el Sr. Cañellas, el Sr. Gilet, el Sr. Jaén Palacios eren una
espècie d’inconstitucionalistes abrandats perquè fugien del marc
constitucional, ni més ni pus, que el 86!, a cinc anys del cop
d’estat de Tejero! Eren unes persones realment agosarades en
aquell moment. Gabriel Cañellas, com tothom sap, una persona
amb un peu dins la constitucionalitat i l’altre peu en la ferma
decisió d’aguantar el país, fos qui fos qui li posàs traves. Jo crec
que aquesta idea de la Constitució com a presó de pobles,
efectivament com vostè molt bé apunta, està dins el bessó del
que està passant i tothom està fent aquesta interpretació, de la
que en vol fer bandera el Partit Popular. M’ha paregut estrany
que me digués que era per defensar-la..., “ans al contrari era
d’alguna manera per preservar la llengua catalana, no fos cosa
que passés com a altres bandes...”. Jo no sé quines altres bandes
té, vostè ens ho dirà. Jo conec altres bandes que han sortit
moltes sentències, però que a la pràctica és la que era i que té
una defensa abrandada de la seva llengua, com la majoria de
ciutadans patriotes del seu país arreu del món. Dic llengua pàtria
perquè sé cert que una persona apreciada i estimada per a tots
nosaltres, jo crec que a més conegut seu, el Pare Martorell, era

una expressió que li agradava. Evidentment també era un punt
anacrònic en aquell moment, però la llengua del país.

Jo li deman un parer, vostè creu que s’havia d’entrar per la
porta del darrera de la Llei de funció pública per tocar una cosa,
una de les senyes d’identitat, allò que deia el Sr. Jaén Palacios,
deia que només s’havia de tocar per consens i que tothom hi
havia d’estar d’acord, i havien de tocar 8 articles de 40,
“només” com vostè diu, “només 8 de 40", a través d’una
majoria de Partit Popular? Fent-ne una bandera de provocació
i de transmetre a la societat que a la fi, com deia la Sra. Aguiló
crec que per Eivissa, a la fi a la gent que persegueix els altres a
partir de la llengua catalana, serà reivindicada, serà salvada.
Aquest tipus de banderes, francament, ajuden molt poc, creim
nosaltres a la cohesió del país.

No sé si hi ha qualcú més a part del Pare Martorell que
puguem citar per convèncer-lo, perquè tota la plana d’escriptors
en la llengua del país, tota la gent que vostè hauria de
representar i a vostè l’apelAlàvem com a defensor d’alguna
manera de la cultura i de la normalització lingüística que té el
Govern, totes les institucions, vostè ha citat l’Estatut, tenen
l’obligació de defensar la llengua catalana. Ara els informes que
s’estan fent per a les RGT comencen sempre per aquest punt.
Però si qualcú té manera de vetllar per a tots els altres dins
aquesta transversalitat era vostè. I francament aquest puntal ens
ha fet figa, Sr. Bosch. I n’estam molt dolguts perquè era una
vessant on sempre hi havia aquest puntet de sensibilitat
addicional, un Janer Manila a l’IEB. Hi ha hagut peces que no
podien ser indiscutibles del Partit Popular. No és el cas que ens
trobam amb aquest govern que persegueix qualsevol que tengui
un mínim de respecte i defensa de la pròpia llengua.

Se’n recorda vostè que era en el Consell de Govern quan es
va aprovar per urgència, li demanaré fins i tot el parer d’això,
se’n recorda de com varen argumentar la urgència de la llei?,
perquè era un obstacle el català, talment és el terme que utilitza
el Govern per demanar la urgència, vostè ho pot compartir? Una
nosa, la llengua del país en el seu propi país? I era urgent llevar-
la d’enmig. Quina opinió li han merescut els milers i milers de
signatures que s’han manifestat? Li han fet ni fred ni calor, les
té en compte? Perquè n’hi havia de tota ideologia. Com diu el
Pare Martorell, “la consciència de poble no és ideologia”, en el
sentit de consciència de classe. Jo li demanaria si pot tornar
quan hi ha distintes consciències de poble i això s’ha d’evitar,
s’ha d’evitar perquè no hi ha d’haver fractura. Hem de procurar
que tothom pugui estimar el seu poble a partir de les seves
senyes d’identitat. Jo crec que és això que hem d’intentar. 
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“Cada poble té la seva presència en el món, per tal com cada
cultura representa un conjunt de valors únics. Els nadius del
lloc, els indígenes, els autèntics representants de la cultura local,
tenen el dret a fer prevaler la pròpia cultura sobre les altres
cultures sobrevingudes que han d’enriquir el conjunt certament.
No actuar sobre aquests principis pragmàtics seria maquinar
l’autodestrucció”. Són paraules del Pare Martorell, que jo
evidentment traslladaria a les meves pròpies paraules. Però com
que sé que vostè aquesta cita d’autoritat la té en consideració, a
mi m’agrada sempre acudir al Pare Martorell, com trava amb
aquella oratòria tan nostrada, sempre és agradable.

En canvi, dir que la nostra llengua no és necessària és un
atac no només a l’oficialitat, dir que una llengua no és
necessària és un atac a l’oficialitat és un atac al nostre patrimoni
cultural més valuós que vostè hauria de defensar. I parafrasejant
Martorell: “és una passa pel treball en la maquinació per
l’autodestrucció com a societat amb consciència de poble”.

Contesti’m una dada, ja que ha vengut amb el Sr. Vera, per
ventura la tendrà a mà, d’ençà que es va transmetent que la
llengua catalana no serà requisit, se n’ha temut de l’evolució a
assistència a cursos i a exàmens en llengua catalana? Jo diria
que sí.

El principal motiu de la llei és que el català deixi de ser la
llengua pròpia de l’administració. Deia el conseller que era per
fer-la, per garantir que ningú no fos indiscriminat per causa de
l’idioma; és a dir que jo, un ciutadà passa pel carrer, troba un
policia, el policia no l’entén -li vaig demanar precisament a la
directora general de Funció Pública què passava-; la directora
general diu: no hi ha cap problema, podeu anar a comissaria. No
discriminació, però la directora general i vostè i jo i tots els que
som aquí sabem què passa en aquesta escena: no es va a
comissaria, naturalment; com que tots hem de saber castellà i
aquest interlocutor també en sap, sap perfectament que fa, gira
de llengua. I això és el que vostè vol, que girin de llengua,
perquè el que està provocant aquí és una discriminació evident,
en que sigui per comoditat, fa girar al ciutadà, que paga el sou
a aquell funcionari per aquest assumpte.

I jo dic que això és el que el PP vol, davall, davall, ho veim
tot el dia, és que ho veim tot el dia, és allò d’estás en España,
tú eres español, habla español, els seus amics d’Intereconomía
i la immensa majoria de la cúpula actual del PP. Com han entès,
vostè ha fet referència perfectament a Catalunya. I vostè també,
Sr. Bosch, gira la llengua històrica crec que és realment no
discriminar ningú i creu que no provocarà situacions com la que
jo li descric tan senzillament? Perquè n’hi puc posar mil!

Jo el que no puc entendre és que ho faci citant explícitament
les lleis que incompleix, precisament el que vostè diu, s’ha de
poder posar, la nostra llei diu clarament que tots els ciutadans
s’han de poder dirigir a l’administració, a qualsevol, a la policia,
s’hi ha de poder adreçar en qualsevol de les dues llengües; no
creu que seria més fàcil si la sabessin?

També la llei de l’Estat, al final hi ha moments en que (...),
però hi ha la llei de l’Estat, que ens apunta que s’han preveure
a la selecció d’empleats públics (...) lingüísticament. Ara vostè
i jo compartirem que hem de procurar que el màxim de places
puguin atendre turistes en alemany, en anglès, difícil, això no
són llengües oficials, però les oficials, la pròpia, la de ca nostra,
això és un mínim. I ara, quan milers i milers de ciutadans les
saben, Sr. Bosch; vostè no és conscient que hi ha una gentada a
l’atur que té capacitació en llengua catalana i que estaria
encantada d’entrar a l’administració? I ara és quan hem de
baixar el nivell? Ara hem de baixar el nivell de selecció? I
vostè, el gran defensor de la normalització lingüística que ens
ha posat aquest govern, ho veu bé i troba que estam equiparant,
així estam equiparant?

Jo crec que canviar aquestes lleis sense consens és molt greu
i amb contestació social provoca fractura. Per què no ha reunit
el Consell Social de la Llengua per parlar-ne? Li interessa el
parer de la UIB? Li interessa perquè és el màxim òrgan
consultiu, serà consultiu, però el màxim òrgan; sap que no l’han
consultada? Ha emès el seu parer, radicalment contrari a aquesta
llei. Tampoc no té importància? A vostè, com a també
responsable de la Universitat, aquest tema li provoca algun
dubte o el deixa absolutament, no li preocupa?

Com amb el tema dels topònims, que se li lleva,
evidentment, aquest tipus d’autoritat que fins ara tenia.

No podrien seguir les pautes dels pobles civilitzats que
deixen aquests coses a autoritats d’aquest estil?

L’allau migratori, Sr. Conseller, o, al nostre parer, la
globalització, el suport estatal al castellà, van clarament cap a
un resultat; l’oficialitat de la llengua pròpia es defensa sobretot
a dos baluards, bé, amb l’actitud de la societat civil, que ha estat
molt bona, dels ciutadans, però també com a llengua pròpia de
l’administració, com a llengua oficial i el coneixement de
l’escola, son les trinxeres a les quals van. Les úniques que ...,
perquè totes les altres, les amenaces de la llengua catalana vostè
no en toca ni una, només toca els baluards; per què per garantir
la igualtat no toca les amenaces també? O no en veu cap, no en
veu cap d’amenaça?

Jo li dic que no hi ha cap resident en aquest país durant un
parell d’anys, no en parlem en nins, que no entengui
perfectament en Bob Esponja, vostè qualque vegada em diu que
sí, jo li dic que l’entenen a en Bob Esponja i s’hi aferren i al
tercer capítol quasi quasi; li he argumentat cada vegada, i deman
a aquesta comissió, li he demanat a la presidenta, que anem a
veure escoles i anem a veure ciutadans, a veure quanta gent
trobam que no sàpiguen castellà, que no l’entengui, i per cada
un que en trobem jo em compromet a dur-ne vint que no
entenguin el català, a veure com ho arreglam això! Cap retret,
som nosaltres que ho hem d’arreglar, hi ha d’haver una actitud
del ciutadà, però hi ha d’haver una posició activa per part de
l’administració, per part de l’autoritat del país legítima.

Vostès toquen 8 articles de 40, per ficar el castellà dins la
Llei de normalització lingüística de la llengua catalana, una cosa
estranya; ni una mesura a favor del català, com que el castellà
és la discriminada. Si havien d’igualar i havien de posar el
castellà dins tots els binomis, per què no el posava també en
l’obligatorietat? Aquesta sentència, que és al bessó de moltes
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coses que passen a l’Estat i que el PP s’hi aferra n’està encantat,
és la que diu que es pot posar a un estatut que la llengua
catalana és un deure, el deure de coneixement de la llengua
catalana; hi és a l’Estatut vigent de Catalunya. Per tant, si volia
equiparar, equipari. Aquesta sentència és la que diu que, com
que hi ha, així com en els ciutadans s’ha de matisar, en els
funcionaris no, perquè hi ha el deure del principi de subjecció,
per què no el cita? És aquesta sentència que està provocant un
dalt a baix, però és igual, aquesta sentència diu això, però vostè
no equipara; només equipara allà on hi havia el català també el
castellà. Però i per totes les normes on hi ha el castellà, per què
vostè no fa una norma que digui i per a les cent normes que
protegeixen el castellà aquí jo també en faig una que digui: i
català, i català, i català. Posam aquests vuit articles aquí, que hi
ha el català, perquè hi ha vuit articles, i aquests 120 que hi ha
castellà, perquè es perdria de la normativa que defensa el
castellà a Espanya, no és com la de França encara, per ventura,
però Déu n’hi do, per tant vagi posant-hi català, i català i català.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda, es passa del seu temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Serà un primer moment.

En tot cas, l’exposició de motius segueix dient que a la
llengua històrica li dóna una primacia dins el seu territori
històric.

Només una darrera pregunta abans, en tot cas a la
intervenció de les rèpliques en tornarem parlar, què li sembla,
també, aquests ara advertiments als ajuntaments, a la seva
autonomia local que, intentant aplicar l’article 4 de l’Estatut,
que volen defensar la llengua catalana perquè ho diu l’Estatut,
ho diu la Llei de normalització lingüística, els amenaça el
Govern que els impugnaran si diuen que tota una sèrie de
places, ells ho justifiquen i ho motiven, són necessàries? Què es
tan bo de fer com dir que tothom toca públic, sobretot a segons
quins pobles, idò que tothom toca documents que arriben dins
el circuït. Jo som secretari d’ajuntament, ja li dic jo que un
secretari d’ajuntament que no coneix la llengua de l’ajuntament
provoca una distorsió, que si li han de passar tot, tothom li ha
d’explicar tot i no pot parlar amb el ciutadà directe. Ara diu que
no està davant el públic? Bé, jo parl de la meva experiència, li
puc dir que estic davant el públic, cadascú sabrà la seva, a no ser
que t’amaguis; hi ha gent que no està davant el públic perquè
s’amaga, però el que dóna la cara al ciutadà, un funcionari
modern està davant el públic.

Gràcies, Sra. Presidenta. En tot cas, el tema dels topònims
també m’agradarà el seu parer sobre Maó i Mahón i aquesta
idea (...), no, (...) dóna a entendre que només poden estar en
castellà o en català o en la llengua que li posin, segons la
normativa autonòmica. Sap que és nou això, realment no tots els
estats posen obligatorietat en un tipus de llengua als topònims,
a Espanya sí eh, a Espanya sí. I salva el català, salva el català si
nosaltres ho posam com a un fet i ningú no ha qüestionat mai
això. Ara, vostè anima, anima, i darrera Mahón. I a una Llei de
funció pública, Sr. Bosch, no li fa ni una miqueta de vergonya
que sigui a través d’una llei de funció pública que canviem els
nostres topònims?

Acab, Sra. Presidenta, amb la mateixa reflexió: tenim molts
de camps on el castellà és absolutament majoritari, jo vull
pensar que a vostè no li he de dir, al Sr. Delgado probablement
sí, però a vostè crec que, se’n deu témer, ni una mesura per
igualar-los? Si havíem d’igualar, ni una mesura on el castellà és
absolutament majoritari, totes només allà on el català podria
tenir qualque marge? No en posarà cap, en farà cap, li deman,
farà cap modificació a favor del català durant aquesta
legislatura?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, Sr. Bosch, agrair-li avui
aquí la seva presència, perquè veritat que m’agradaria que em
pogués aclarir tota una sèrie de qüestions, tota una sèrie de
coses que jo no les tenc mica clares. A veure si dins aquesta
època que també vivim de perversió del llenguatge, a veure si
aconseguim aclarir-nos com a mínim. Com apuntaré, per tant,
tot seguit, des del meu punt de vista o bé són coses
extraordinàriament innovadores o bé hi ha unes contradiccions
espectaculars; per tant, permeti’m fer també un cert preàmbul,
una certa argumentació.

Des del meu punt de vista, la Llei de normalització
lingüística del 86, de la qual parlam aquí, es va fer per dues
coses: primer, per desplegar l’oficialitat de la llengua catalana,
aquest va ser el primer i bàsic fonament; és a dir, amb l’Estatut
d’Autonomia es va aconseguir una fita molt important per a tot
el poble de les Illes Balears, que és que la nostra llengua, en tant
que llengua pròpia de les Illes Balears, fos també llengua
oficial, i això va ser el primer fonament el qual vam celebrar i
en vam estar molt satisfets. Entenem que arreu d’aquest món
civilitzat les llengües pròpies sempre són llengües oficials, és
molt estrany, que també s’ha de dir, recordem històricament,
que des del segle XVIII, des de Felip V, hi ha hagut tot un
reguitzell de dictadures, de fenòmens històrics que hem patit i
que ha fet que la llengua hagi patit tota una sèrie, diríem, de fets
històrics bastant desagradables, sobretot l’època, la darrera
dictadura, el franquisme, que tenia un objectiu absolutament
pervers, que era uniformitzar tots els ciutadans de l’estat
espanyol en una mateixa cultura, en un mateix pensament, en
una mateixa llengua, etc., i voldria pensar que en aquests
moments no hi ha ningú que comparteixi aquests objectius, pel
perversos i òbviament antidemocràtics que són.
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També, la llei, el segon punt, per les dues coses, diríem, que
es fa aquesta llei, va ser per assegurar els drets lingüístics dels
ciutadans de les Illes Balears. Amb la Llei de normalització
lingüística quedava ben clar que tots tenim dret, tots, tenim dret
a adreçar-nos a les administracions, a qualsevol administració
en la nostra llengua, i que l’administració té l’obligació
d’atendre’ns-hi en tant que som ciutadans d’aquestes illes. Des
de, per tant, la promulgació de la Llei de normalització
lingüística jo ja sé que puc tenir una escriptura de la meva casa
o del meu pis en català, sé que puc anar a les administracions i
que m’atendran en català i que, per tant, això forma part dels
meus drets com a ciutadà de les Illes Balears.

Per tant, les dues consideracions són: que l’Estatut havia
convertit el català en llengua oficial en tant que llengua pròpia,
juntament amb el castellà en tant que llengua de l’Estat. I la
segona consideració, Sr. Conseller, arreu del món i per
definició, una llengua oficial és aquella que és d’obligat
coneixement per a tota la població i per descomptat per als
servidors públics, per a tots els funcionaris sigui quina sigui la
posició que ocupin. Està claríssim, a Castella a Andalusia a les
Illes Balears tothom sap que hi ha una llengua que és
obligatòria, perquè és oficial, que tothom l’ha de conèixer i que
la Constitució ho deixa molt clar, que és el castellà, llengua
oficial, per tant tothom l’ha de conèixer, sense cap excepció,
sense cap restricció. Si anam a BrusselAles, per exemple, dues
llengües oficials, tots els funcionaris saben francès, òbviament,
és una llengua oficial; tots els funcionaris de BrusselAles saben
irlandès, òbviament, és l’altra llengua oficial, no hi ha cap
excepció, no diuen que els funcionaris avui en dia som uns
privilegiats perquè tenim la feina assegurada? Aquest món està
fet de contrapartides, per tant tenim feina assegurada, per tant
mira, tenim una contrapartida: hem de saber dues llengües i si
en sabem tres millor.

Per tant, amb la modificació de la Llei de la funció pública
allò que fan és pervertir aquest concepte, el concepte de llengua
oficial, aquest concepte que tothom entén que les llengües
oficials són obligatòries. Per tant, han d’avaluar la condició de
llengua oficial per a la llengua catalana; vulneren, per tant, des
del meu punt de vista, han vulnerat directament l’Estatut
d’Autonomia, entren en contradicció amb la Llei de
normalització lingüística i, per tant, òbviament, vulneren la
Carta de llengües minoritàries i regionals del Parlament
europeu.

Per tant, i aquí li dic, que estic contenta i agraeix que el
Consell de Formentera n’hagi demanat l’informe al Consell
Consultiu, tant de bo el Consell Consultiu faci aquest informe
i que després puguem veure què en diu i esperam mentrestant.
Per tant, agrair a Formentera, al Consell de Formentera que hagi
fet aquesta solAlicitud.

Però, Sr. Bosch, pens que vostè ha romput una cosa encara
més important, que són les lleis que ho són, i molt, però més
important fins i tot, des del meu punt de vista, vostè ha trencat
el consens i crec que l’ha trencat per raons completament
identitàries, han reobert aquest debat i crec que fan tot el
possible en tots els camps perquè la llengua castellana sigui la
que sigui present en tot i quant més millor. Per què? Perquè allà
on..., a les poques àrees, als pocs camps en què la llengua
catalana havia agafat una mica de presència, per exemple dins
la funció pública, ara, amb tota aquesta supressió del decret de

la Llei de normalització, des del meu punt de vista, es modifica,
es va endarrera; l’article 6.1 de la Llei de normalització
lingüística, que establia que el català era la llengua del Govern,
etc., l’article 9 i els heu anat anomenant tots, clar l’article 9 de
la Llei de normalització lingüística, qui regula l’ús de la llengua
en aquest cas, si no és el Govern de les Illes Balears, qui l’ha de
regular, el govern de no ho sé, de Castella-La Manxa, qui ha de
regular si no som el Govern de les Illes Balears?

També s’han carregat la responsabilitat que el Govern de les
Balears hagi d’incentivar l’ús del català. I qui l’ha d’incentivar,
idò, l’Esperit Sant? Vull dir, qui, si no som nosaltres, si no és el
Govern de les Illes?

A l’article 16, que també l’heu esmentat, diu, s’ha canviat la
idea d’aquesta progressiva capacitació dels servidors públics per
fer efectius els drets dels ciutadans i s’ha substituït per una
espècie de boira que diu: “S’haurà de fomentar i incentivar”,
que exactament, a la pràctica, és tot el contrari perquè ni es
fomenta ni s’incentiva.

A l’article 34, als punts 1 i 2, diu que era la garantia que des
de l’Administració es respectassin els drets lingüístics de tots
els ciutadans de les Illes Balears, establint que la llengua
catalana serà un mèrit, excepte per als llocs en què sigui un
requisit. És a dir, la regla serà que sigui un mèrit i l’excepció
serà que sigui un requisit. Com ocorre arreu del món, però no
amb les llengües oficials, sinó precisament això passa amb les
llengües que no són les oficials, per tant la perversió una vegada
més.

La Llei de normalització lingüística, i ara sí que ja us faig
aquí un canvi dins el tema, dins la temàtica, és en aquests
moments, diríem que la Llei de normalització lingüística es
manté, és allò que li ha passat un torrent per damunt, però
encara hi ha tota una sèrie de parets que es mantenen; per tant,
l’article primer de la llei diu que cal fomentar l’ús de la llengua
catalana a tots els mitjans de comunicació, és una exemple de la
llei com altres; jo el que us demanaria és això, vull dir, el que
està passant per exemple a IB3, amb les passes endarrera que
s’han fet en normalització lingüística a IB3, amb tot el caramull
de mitjans que tenim a les Illes Balears en llengua castellana
exclusivament, no ho sé, vull dir: què s’ha fet per promocionar
l’ús de la llengua, per exemple, en aquestes àrees?

Altres preguntes que, com a simple ciutadana, tampoc no em
queden clares: tothom té dret a ser atès en català per part de
l’administració; com ho farem? Si no tothom ha de saber català,
si el funcionari, per exemple, també es diu i el portaveu que
m’ha precedit, el que passa amb les policies locals, és a dir que
deixin d’atendre els ciutadans en la llengua catalana o en la
llengua castellana, per tant que no els puguin atendre, com ho
farem idò per comunicar-nos amb aquesta gent? I així podria
posar molts altres exemples.
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Per tant, com ho farem, Sr. Conseller, per respectar l’Estatut
d’Autonomia, per respectar la Llei de normalització, per
respectar els nostres drets com a ciutadans?

I encara més important la pregunta que li faig: com s’ho
faran per reconstruir el consens social que s’han carregat? Pens
que, supòs que vostè sap que dins el Partit Popular també no hi
ha una certa majoria i que tant el Sr. Bauzá de vegades, com el
senyor ..., com altres senyors d’aquest partit, de vegades sembla
ser que estan més del costat de Rosa Díez, i perdoni que li digui,
que no del Sr. Cañellas. Jo pens que tot això d’aquí, aquest
consens tampoc no el tenen i que aquestes mesures que es van
adoptant contínuament contra la llengua catalana tampoc no són
beneficioses òbviament per a ningú, el consens s’haurà de
cercar i no sé com s’ho farà, per això li faig aquesta pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, vaig acabant. Bé, idò resumirem una mica més. Sr.
Conseller, dir-li que vostè, i li record i ho sap, que és el
conseller del Govern de tots i de tothom, de tots els ciutadans de
les Illes Balears, també dels ciutadans que tenen com a llengua
pròpia la llengua catalana i que, per tant, té l’obligació de
reconstruir aquest consens, que tan alegrament, des del meu
punt de vista, d’una manera inconscient o d’una manera tan
conscient han trencat, però la seva responsabilitat és més seva
que de ningú altri.

I finalment repetesc que estarem a l’espera per veure què diu
el Consell Consultiu de la consulta que li ha fet el Consell de
Formentera, i esperam les seves respostes i després ja tornarem
a intervenir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, moltes
gràcies, benvingut i gràcies per la seva compareixença davant
aquesta comissió, i el primer de tot que li voldria dir és que
vostè el que acaba de fer és explicar d’una manera absolutament
jurídica quines són les modificacions que s’han produït a la Llei
de normalització lingüística i que s’han produït per una raó molt
clara, i és que efectivament, com vostè ha explicat, s’ha donat
un canvi normatiu després del posicionament del nostre
Tribunal Constitucional, el qual ha dit que no hi pot haver
llengües prioritàries, preferents, maldament aquestes llengües
siguin pròpies d’una regió, d’una comunitat autònoma, i que per
tant és necessari garantir la igualtat plena de les dues llengües
oficials.

I és bàsicament el que ha fet el Govern de les Illes Balears
amb la modificació de la Llei de normalització lingüística. El
que passa és que quan toques una llei per una qüestió
estrictament tècnica, que es diu Llei de normalització
lingüística, pareix, o hi ha qualcú que li pareix, que ens
carregam tot el model lingüístic, que ens carregam tot el model
pluricultural i plural que tenim a la nostra comunitat autònoma,
i no és això, és simplement l’adaptació, i ho ha explica el
conseller d’una manera clara i absolutament transparent, de vuit
articles a la nova realitat normativa després del posicionament
del Tribunal Constitucional, el qual s’expressa en una línia
absolutament clara, de la mateixa manera que s’hi expressa el
nostre Estatut d’Autonomia, que és la nostra norma fonamental
aquí a la comunitat autònoma de les Illes Balears, on nosaltres
definim les nostres institucions i el nostre règim jurídic
autonòmic. L’article 4 diu: “La llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, tendrà, juntament amb la castellana, el caràcter
d’idioma oficial”. Per tant aquí es consagra la cooficialitat de
les dues llengües.

“Tots tenen dret a conèixer-la i a utilitzar-la, i ningú no
podrà ser discriminat per raó de l’idioma”. A vegades aquells
que diuen que nosaltres discriminam, idò, sincerament... Quan
el que s’està fent des del Govern és intentar arribar a una
igualtat plena, que jo sé que és difícil fer-ho, i que primer s’han
de modificar determinades normes del nostre ordenament
jurídic, però el que es vol garantir és precisament això, que
ningú no sigui discriminat per raó de llengua, i aquesta jo crec
que és la premissa fonamental del Govern de les Illes Balears.

I l’apartat tercer també és molt gràfic i va en plena sintonia
amb el que diu el Tribunal Constitucional. “Les institucions de
les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos
idiomes. Prendran les mesures necessàries per assegurar el seu
coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la
igualtat plena”, és a dir, diu igualtat plena de les dues llengües,
i aquí es fan plantejaments que no casen amb aquest apartat
tercer, perquè quan es critica el Govern de les Illes Balears, que
fa una adaptació normativa de la seva legislació perquè resulta
que el Tribunal Constitucional es pronuncia per un estatut de
Catalunya que és inconstitucional i que resulta que amb aquest
posicionament d’aquesta sentència, amb aquest posicionament
jurisprudencial, nosaltres detectam que tenim normes del nostre
ordenament jurídic que efectivament podrien tenir també una
colAlisió o que podrien tenir un problema d’ilAlegalitat o
d’inconstitucionalitat, però també d’ilAlegalitat tenint present
l’article 4 del nostre Estatut d’Autonomia, idò crec que el més
adient és que el Govern de les Illes Balears actuï corregint
aquestes normes per tal d’adaptar-les a la realitat.

Per tant crec que aquí el Govern de les Illes Balears no va en
contra de la Llei de normalització lingüística, l’únic que fa és
una adaptació tècnica. Sí que s’ha de recordar que qui va
vulnerar la Llei de normalització lingüística va ser el govern
anterior perquè hi ha una sentència que ho diu; hi ha la
Sentència 886/2011 de Tribunal Superior de Justícia que diu de
manera clara que el Decret d’ordenació de l’ensenyança infantil,
primària, secundària, etc., etc., incomplia l’article 14 de la Llei
de normalització lingüística; això ho diu el Tribunal Superior de
Justícia. 
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Per tant, que jo sàpiga, fins on jo arrib, aquest govern de les
Illes Balears no està incomplint cap normativa, tot al contrari,
està donant plenes garanties al nou marc jurídic després d’una
sentència del Tribunal Constitucional, que és la Sentència
31/2010, i per tant crec que és una tasca impecable.

També vull defensar la postura del Govern de les Illes
Balears quant a la modificació de la Llei de funció pública per
dues qüestions. La primera és perquè el nostre partit duia
aquesta qüestió al programa electoral d’una manera explícita, és
a dir, sense confusió; es deia d’una manera clara que el català no
seria un requisit sinó que seria un mèrit per accedir a la funció
pública. Però a més a més sempre hem defensat que el fet que
la nostra llengua sigui un mèrit no és anar en contra de la nostra
llengua, tot al contrari, és incentivar la nostra llengua d’una altra
manera. O sigui, vostès pensen que és a través de l’obligació per
llei o per decret, d’imposar el coneixement amb un certificat
acreditatiu, i amb això vostès consideren que defensen la
llengua; nosaltres entenem que no, perquè el Sr. Alorda, si se’m
permet citar una cosa que vostè ha dit que em sembla
interessant, perquè no només vostè, també el Partit Socialista ho
diu, l’exemple clàssic del policia que no sap parlar la nostra
llengua i que només parla el castellà; bé, és que aquesta situació
es produeix a dia d’avui, és a dir, nosaltres ens trobam molts de
casos de funcionaris que tenen el C de català però que després
parlen castellà, i això és així. Hi ha persones que tenen el títol
acreditatiu i això no significa que després parlin el català.
L’entenen, evidentment, però hi ha un dret que és que les
persones siguin ateses en la seva pròpia llengua. Vostès diuen
que a partir de la nova llei de funció pública es produirà aquesta
situació, i jo li dic que no, que aquesta situació avui també es
produeix. Per tant no és una situació nova.

I sí que crec que nosaltres hem d’estimular que les persones
que fan feina a l’administració pública coneguin les dues
llengües oficials, clar que sí. Nosaltres pensam que aquí tenim
una realitat cultural i lingüística i que s’ha de fomentar aquesta
realitat fins i tot per a les persones que vénen de fora, i per això
hi ha tota una sèrie de cursos de l’EBAP que estan programats
i prevists perquè es pugui donar a conèixer aquesta llengua. A
més a més hi ha un incentiu, i és que, qui sàpiga aquesta llengua
i la tengui acreditat, idò tendrà punts. Per tant consideram que
això és més positiu i més atractiu que el que proposen vostès,
que sona a imposició i a obligació, i que quan les coses es fan
perquè sí idò la gent no estima aquella cosa, en aquest sentit la
nostra llengua.

Després, bé, també s’ha parlat del fet que és important que
aquelles persones que estan de cara al públic tenguin el nivell A,
B, C de català. Bé, jo crec que el que pensa això després hauria
de predicar amb l’exemple. És a dir, vostès, els membres de
l’oposició, són polítics, són representants dels ciutadans, i fins
on jo sé no demanen cap títol acreditatiu a les persones que es
presenten sota les seves sigles polítiques. Per tant, per què un
funcionari sí i un polític no? Si un funcionari és perquè ha
d’atendre un ciutadà, és que un polític no ha d’atendre un
ciutadà? Per què un batle o un regidor del PSM no ha de tenir el
títol C de català, Sr. Alorda, si vostè ho defensa per als
funcionaris de la comunitat autònoma? Per tant...

(Remor de veus)

No, no, és una qüestió de coherència. 

I després també sentit, dia sí i dia també, que nosaltres no
escoltam la Universitat de les Illes Balears, que és el màxim
referent de la política lingüística de la nostra comunitat
autònoma, que efectivament és així perquè així ho diu el nostre
Estatut d’Autonomia. Però també cal recordar que a la
Universitat de les Illes Balears no hi ha el requisit de
coneixement de català. Per tant si no és així serà per qualque
cosa, i si el màxim referent que ens assessora en temes
lingüístics no té aquesta norma, idò no entenem des de la nostra
formació política per què s’ha de fer per a la resta
d’administracions públiques de la nostra comunitat autònoma.

Per això també defensam aquesta modificació de la Llei de
funció pública que ha fet el Govern de les Illes Balears, com
també la modificació que ha fet de la Llei de règim jurídic de
l’administració pública, i per això li donam suport.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rubio. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyors diputats. Passem a
centrar un poc les qüestions i el debat en alguns punts que crec
que valen la pena, en una intervenció, centrar fonamentalment.

Primer, sobre el debat de llengües oficials, cooficials, a un
país, anem al marc. A Espanya només és obligatori saber
l’espanyol, punt 1, llengua oficial a tot l’Estat. A totes les altres
comunitats autònomes les altres llengües són oficials i no són
d’obligatori coneixement. Bé, vostè ho diu. Precisament...,
precisament l’Estatut de Catalunya volia imposar
l’obligatorietat que una persona, qualsevol, no de
l’administració, qualsevol personal hagi de conèixer el català i
no és així, no és així, revisi-ho. Sí, hi ha l’article i hi ha el
comentari del tribunal al respecte. Perquè, clar, no és que
l’Estatut de Catalunya sigui inconstitucional, sinó que hi ha tot
un seguit d’explicacions a cada articulat que s’han d’adaptar
perquè tengui el reconeixement de constitucional.
L’obligatorietat només es té com a ciutadà espanyol, res més.

Segona qüestió. La Sra. Marí comentava si tota llengua
oficial implicaria obligatorietat, tota llengua pròpia, i entra en
aquest debat de llengua pròpia, llengua oficial i obligatorietat.
Quantes comunitats, o països, si vostè ho vol dir, comunitats, a
França, Anglaterra, Itàlia, tenen llengua pròpia i no és oficial?
Un caramull. Aquí a més a més hem fet constitucionalment i
estatutàriament el reconeixement de cooficial per defensar allò
que creim que forma part del nostre patrimoni, dins un marc que
vàrem definir constitucionalment d’allò que era obligatori en
allò que no era obligatori. I això és així, com ho tenim, i vostè
ho sap tant com jo, Sr. Alorda.
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Però, a partir d’aquí m’invoca la feina del president
Cañellas, del conseller Gilet, etc., etc., a l’hora d’impulsar una
llei de normalització. I clar!, i de tots vostès que la feren
possible, o els que hi participaren, i clar! Però va ser
precisament per canviar tot aquell statu quo que hi havia el 86
respecte d’avui, i han canviat moltes coses, algunes de les quals,
mitjançant -i serà un altre debat- canvis dins l’escola, foren
canviades d’una manera que després el Tribunal Superior de
Justícia ens ha dit que no està ben fet, però ni l’esperit del
legislador a la Llei de normalització lingüística es pensava mai
que li dirien 25 anys després que resulta que el dret d’elecció de
primera llengua no existeix, no s’ho pensava mai. Ara resulta
que per fer efectiu aquest dret hem fet un pecat, com vostè ha
dit, hem fet un pecat que als meus amics d’Intereconomía i tot
els interessa quin pecat he comès. Però no serà perquè no
pensem el mateix respecte al dret d’elecció de llengua primera,
no de llengua, mai no creuré en la llei que digui que es pot triar
en quina llengua, perquè les dues s’han d’emprar vehicularment;
al que sí tenim dret és a triar la primera. Feim això, feim el que
diu el Tribunal Superior de Justícia perquè això no es feia. I no
ens enganem, això creava qualque disfunció.

També es varen introduir -li pos casos, casos evidents
perquè pareix que això surt perquè surt, i perquè un dia ens hem
encalentit el cap-, surten PALIC, plans d’acolliment lingüístic
que han fet molt per conèixer les nostres llengües, però també
potser jo els hagués plantejat d’una altra manera a una persona
que té procedència lingüística hispànica i que potser podia
passar un bon grapat d’hores estudiant matemàtiques, i que les
ha dedicades al coneixement de la llengua catalana, que també,
però que realment no ha progressat en castellà si li haguéssim
donat una mà en matemàtiques en castellà, i no hagués tengut el
català, el castellà i les matemàtiques i el medi, les socials,
perquè no entenia quan li deien “cosinus”, per exemple, per
posar un doi. És a dir, tot és segons la mesura que agafem de
l’aplicació de la legislació. 

Em pot citar una persona estimada, com el pare Martorell,
estimada, i amb la qual n’he conversat més d’una vegada, com
vostè sap, i no li discutiré mai el seu concepte sobre llengua
pàtria, sobre llengua pròpia, sobre llengua que estima. Però és
que poden citar altres ilAlustres franciscans, doctors honoris
causa de la universitat, que per començar tenen articles
magnífics en què discuteixen la mateixa gramàtica d’en Pompeu
i sobre la prevalença del lo enfront de l’allò, i tantes coses que
vostè sap més que jo. I no el deixarem d’admirar perquè
discuteixi fins i tot, que podria ser criticat per no creure en un
determinat..., i lògicament no discutia qüestions majors, sinó
qüestions concretes, és a dir, que anar a citar escriptors,
pensadors, persones que han defensat la nostra llengua, tal com
si jo no l’estimàs ni la defensàs, bé, ja va a compte de cada un,
i tenc el màxim respecte a allò que pensen els que pensen així
i els que pensen d’una altra manera.

I jo li citaria tot el que fan els colAlectius d’artistes de teatre,
d’escriptors, que a Catalunya arribaren a crear una plataforma
perquè no hi havia manera que hi hagués una subvenció per a un
llibre en castellà, i vostè sap de qui li parl, de conegudíssims
lluitadors contra la dictadura, que estaven cansats de no poder
acudir a la Generalitat perquè no els subvencionàs res que no es
fes en català. Això és l’equilibri català castellà que també la
Generalitat, com a ens que forma part de l’estat, de moment, ha
de tenir com a obligació, ha de tenir com a obligació. Vostè ho
sap, aquestes plataformes. Ells decidiran, però aquest debat no
l’hem de treure exactament de la situació lingüística a la qual
hem arribat. 

Jo crec que hem fet molt, però pel camí ens hem equivocat,
els uns i els altres, perquè lògicament el plantejament d’una
força nacionalista serà atracar-se cap a allò que creu; cap allò
que creu és la sobirania d’aquesta comunitat, pot ser el dret
d’autodeterminació, pot ser la prevalença d’una llengua. Jo no
ho crec així, jo crec en la convivència perfecta, perfecta no, el
més perfecta possible dins un perfil d’estat en el qual hi ha una
obligació de conèixer. A partir d’aquí, i com altres comunitats...,
no m’agrada dir la paraula no sospitoses, però com Navarra,
País Basc o València, que tenen el requisit a determinades
places, com nosaltres, no ho posam com una barrera de forma
general ni com un impediment, i País Basc i Navarra, perquè si
dic València la governa el mateix color polític, però Navarra o
el País Basc tenen per exemple models... Al País Basc, per posar
un cas de comunitat autònoma amb una forta presència
nacionalista, mai no s’ha qüestionat el model lingüístic escolar
que té: segregació d’alumnes per escola, que jo no el
compartesc, jo no el compartesc ni el vull, i ningú no discutirà
el sentiment nacionalista de molta part de la població basca,
però no té el requisit. No el té la Universitat de les Illes Balears
perquè creu que un bon investigador pot ser més necessari
captar-lo abans d’un investigador que a més a més tengui el
requisit del català; és molt millor si és un molt bon investigador.

Per tant aquest debat de sensibilitat respecte d’allò que hem
d’exigir, l’únic punt per a mi que té conflictiu és la definició de
les places a les quals l’haurem de definir, moltes de les quals
competència de cadascú; qui li parla no n’ha tocat ni una, és
evident a la docència, és evident a l’atenció a l’alumnat per
conèixer les dues llengües i garantir-les. A cadascuna de la resta
de places s’avaluarà si no ho volem dur tampoc a l’extrem i no
volem pervertir el concepte d’atenció al públic, en tant això està
pensat perquè un molt bon professional pugui venir. I un molt
bon cirurgià és molt important que vengui, i la boutade, que
diríem en francès, de dir “quan opera no és molt necessari que
sàpiga català, però sí molt bé el que du entre mans; però és que
quan va a veure el pacient l’endemà potser que no l’entengui en
català”. Ja tenim un dilema. Jo m’estim molt més que sigui un
gran cirurgià, i duit a l’extrem tot, passa el que passa quan ho
duim a l’extrem. Jo crec que hi ha unes places que necessiten
ser molt ben catalogades; hi ha unes places que d’una forma
prioritària és necessari que tenguin molts bons professionals que
ja amb el mèrit, amb la capacitat de promoció... per cert,
especialment en els més alts nivells, en els més alts nivells, C1,
C2 i E han pujat les matrícules d’ençà que organitzam els cursos
el Partit Popular, sí, i les altres A1 i A2 no han pujat segurament
també perquè l’escola ha fet alguna cosa perquè el nivell de
sortida de la gent els darrers anys sigui almanco A1, A2 i B1,
perquè tampoc no em compararà la situació dels alumnes que
sortien el 86 de l’escola, que jo hi era, amb la situació dels
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alumnes que surten el 2012 de l’escola. O no hem fet res? O no
hem fet res? I ara ho continuarem fent, ara ho continuarem fent
i si no, com deim en bon mallorquí, en acabar passarem
comptes. Em podria acollir a estadístiques i referències, no
comparem la situació que pretenia l’esperit del 86 amb la
situació actual i les situacions que s’han produït de l’aplicació
duita en els extrems d’aquestes qüestions.

Quant a referències sobre el Consell Consultiu com sempre
estarem en allò que digui, ho estam amb el Tribunal
Constitucional i ho estam amb molts d’informes que avalen
totes aquestes postures. Per cert, és que mesclam el debat, em
deia el Sr. Alorda, és que hi ha països que els patriotes... països,
comunitats autònomes que, per cert, jo aclariria el concepte de
país perquè després hi ha gent que, que... després surten els
programes nocturns de televisió i a mi em posen blau, per país
es pot entendre en sentit ampli un estat o es pot entendre una
comunitat de persones amb una mateixa cultura pròpia com pot
anar... conjunt... ho dic perquè en el concepte de país vostè ha
dit textualment, és que hi ha patriotes que a pesar de les
sentències del Constitucional defensen allò que pensen. Fosca,
hi tant. Li diuen, no, no, el castellà ha de ser vehicular a
l’escola, i surt la conselleria i diu, bé, però no pens canviar el
model. Això crea una crisi institucional forta, això crea una crisi
constitucional que ens du on ens du. Aquí hem arribat. I aquí
pretenem just el contrari, que això no passi, i feim, pel que a mi
em toca en aquesta conversació d’avui, algunes referències
sobre les modificacions d’aquests articles i pareix que hem
desfet tot allò que hem fet. No hem fet res de tot això, jo ho neg,
no hem fet res de tot això. Hem mantingut una manera de fer
que no coincideix amb determinats plantejaments. Sí feim cas
del que diuen les sentències, que vol dir que feim cas al que diu
el Tribunal Superior de Justícia de Balears quan diu, vostès ho
canviïn.

Vostè creu que el 2011 el conseller que hi hagués aquí si hi
hagués estat de la seva majoria no hagués cas del que diu el
Tribunal Superior de Justícia que diu que les dues han de ser
vehiculars i has de poder triar primera llengua? No m’ho puc
imaginar que ho fes qui estigués assegut aquí, no m’ho puc
imaginar que el 2011, novembre, li va dir, vostè ho ha de fer,
encara em peguen perquè ho faig. Em peguen simbòlicament,
en fi, afectuosament. Això mai no ho farem, això mai no ho
farem, el Partit Popular no ho farà. A més, allò que va dir que
faria, ho ha fet, no més, allò que va dir que faria, ho ha fet i el
que ens manen les lleis que facem, ho feim, i això no ho
qüestionarem mai i això no serà ser manco ciutadà que defensi
aquestes illes. I allò de ser manco patriota, hauríem de definir el
terme "patriota". El terme "patriota" és defensor d’un determinat
model polític, patriota és aquella persona que està convençuda
que defensa una pàtria, sigui la que sigui per a ell, i que creu
que els seus compatriotes val la pena que els defensin a les
institucions. Per tant, em sent tan patriota com es pugui sentir
vostè complint les lleis, en el sentit ampli d’aquest terme. 

Respecte d’allò que hem de fer, allò que hem de fer és
senzillament, amb aquesta modificació d’aquests vuit articles,
fer possible la convivència que ha estat possible dur endavant
amb aquesta llei de normalització i que repetesc per enèsima
vegada, que no canviarem i que també procurarem que la gent
que vulgui venir aquí no es vegi impedida de poder accedir a
l’administració, com no ho és en algunes parts. 

També a la contrarèplica podrem fer que amb el concepte
d’eliminar allò de progressiu ens passi que a determinades
sentències, que han canviat o han volgut canviar el nivell de les
places, no tenguin problemes, perquè, ara podríem entrar en una
picabaralla que no, però a la passada legislatura, almanco a tres
casos ben coneguts, es varen fer vertaderes, anava a dir
filigranes, si se’m permet l’expressió, per unes determinades
places amb majories que se suposa que no defensen això, i
saben ben bé a què em referesc perquè jo hi era als plenaris on
es va modificar, però com que la persona que hi havia de venir
era molt bona valdria la pena que vengués aquesta persona, però
si havien de passar del C al B passarem del C al B. Si això
nosaltres ho haguéssim duit probablement als tribunals,
precisament per la prevalença de progressiu, ens ho hagués
tombat o fins i tot algunes oposicions, de les quals les de 2011,
sorprenentment, es va eliminar el requisit del català a
l’administració pública, per cert.

Ni una cosa ni l’altra, tenguem una legislació suficientment
àmplia per poder satisfer els drets de tots els ciutadans, tenguin
com a llengua pròpia la castellana o la catalana pròpia
d’aquestes illes, i puguem tenir els millors professionals a
l’administració pública les persones que puguin atendre millor
l’administrat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica. Per
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 cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, i jo crec que quasi
començar amb una paradoxa, jo els agraesc la hipocresia, és a
dir, li ho agraesc perquè la franquesa crec que em doldria massa
i quasi agraesc que tot i que fan bandera, bandera, Sr. Bosch, jo
parl de política, no del tema jurídic, que també en podem parlar,
però el Partit Popular no va fent bandera i el president que ens
vénen a salvar contra l’allau de catalanisme de la llengua
catalana que s’imposa per tot, ... Bé, el faig prou lúcid com per
saber, exactament, el que fa el seu govern i el seu partit. Però
quasi que ho agraesc perquè amb la hipocresia de la defensa,
però matisada, és com un debat més civilitzat i crec que tots al
final ens sentim més còmodes, però és fals, és fals i l’hem de
denunciar perquè al carrer n'hi ha un altre de debat i basta veure
tots els titulars de la seva premsa semblant que apunten cap a la
fractura a les dues comunitat lingüístiques on tots saben castellà
i alguns, una part dels indígenes i de la gent més sensible i la
que s’ha volgut acostar, han après el català.
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Ara, crec que ja apuntar, Sr. Conseller, perquè intentem
aquesta igualtat, posem la igualtat per tot i en tot cas rebelAlem-
nos, com a mínim, amb un pronunciament polític que s’hauria
de modificar la Constitució si calgués per la igualtat, les seves
paraules, aquí s’ha votat en contra de llevar el deure del
coneixement del castellà perquè es considera que és molt
important aquest deure. Jo dic, la llibertat, no, no, però la
llibertat, ... el castellà és obligatori, és una conseqüència natural
de la seva oficialitat, talment ho entenc jo també.

Però resulta que vostè ens ha passat el bot de l’oficial a
llengües pròpies, hi ha llengües pròpies que no són oficials. Allò
que no ha contestat és, quines llengües oficials no són d’obligat
coneixement per l’administració? Què és per a vostè una llengua
oficial? Vostè diu, eh!, l’hem salvada i és oficial, i què vol dir
que és oficial? Perquè les llengües pròpies no oficials moltes
d’elles també tenen estatus de suport, de reconeixement davant
l’administració, que es poden fer tràmits. Quin plus li dóna
l’oficialitat? Arreu del món, com molt bé apuntava la Sra. Marí,
oficial vol dir que el coneixement és obligatori per part de
l’administració, que és allò que diu l’Estatut de Catalunya, que
és allò que diu la literalitat. Vostè està molt content dels peus de
pàgina que provoca la situació actual, però el que diu i el que
llegeix una persona si va als texts jurídics avui és això.

Anem al castellà, quantes normes en castellà li he demanat
que demanen castellà i posaran el català? La darrera fa quinze
dies, per exercir la carrera d’advocat a Espanya, per tenir el títol
de llicenciat a qualsevol colAlegi, has de fer un examen,
l’examen són tres temes, ja li dic jo que qualsevol jurista ho
prepara en un horabaixa, la Constitució Espanyola,
l’estructura... però s’ha de fer en castellà. Tothom sap
perfectament on hi ha el tall. Perquè un pot saber molt bé moltes
coses, però quan les ha d’explicar a un tribunal i sobretot si pot
fer l’examen oral i les ha d’explicar en castellà, n’ha de saber,
n’ha de saber i no ha de parlar com un indi. Tothom sap per què
ho posen això. Si va mirant per què a tots els talls de les
homologacions entre universitats per poder accedir a la funció
pública quan hi ha l’homologació de carreres, sabem on hi ha el
castellà, hi ha el tall. On és el del català? El posarà vostè? La
igualtat, la igualtat o, com diu el Sr. Rubio, i aprofitaré també
per citar-lo ja que em citava, això, ui, ho fa antipàtic posar
l’obligació. I per què no la llevam del castellà que és a devers
dues-centes bandes? No, no, això no m’ho acab de creure.

Ens deia vostè a la UIB, bé, si el debat fos de veure quantes
places han de quedar exonerades perquè convendria que
determinats catedràtics no la tenguin, parlam-ne, tal vegada
vostè aniria més amunt, jo aniria més avall, però ens entendrem.
Ja li explic jo, no ens va agradar la llei del 86, no ens va agradar
mai. Doncs, ens asseiem, la pactam i la firmam i la defensam.
Ara, ho miram? Jo crec que a la Universitat és molt raonable
que hi hagi moltes exoneracions. Totes? No. Jo no estic d’acord
amb totes. Per cert, tota la part administrativa no hi és, però jo
en ficaria algunes, però exoneraria, sí senyor, i al Conservatori
exoneraria. Vol que en parlem? No és aquest el missatge que ha
enviat, són totes, i no ha respectat les RLT que ja hi havia.
Vostè no faci de radical, respecti les RLT que hi ha i digui, ara
hi va una nova llei, reviseu-les, no, ha eliminat les RLT i diu,
mentre no hi hagi no hi ha cap de requisit, llavors els que en
faceu, feis-ho segons aquests criteris. Això no és radical? Diu,
no, però cadascú triarà. Sap quants de missatges ha enviat la
comissió del Consell de Govern dient que impugnarà les

administracions locals que trobin ells que van més enllà del que
diu la llei? Els envien amenaces. Sr. Bosch, deixin
l’administració local, com a mínim, que decideixi dins aquest
marge tan estret que els han deixat.

No m’ha contestat quantes mesures farà a favor del català
per muntar aquesta igualtat? Vostè, quants de canals rep a casa
seva? Em podria contestar quants rep en castellà i quants en
català? Perquè tal vegada té els justs, tal vegada té Imagenio, tal
vegada té Canal Plus, no ho sé. Quants de canals té en castellà
i quants en català i quants en anglès? Davant aquesta realitat,
com a defensor de la igualtat, la igualtat, allò a què l’obliga
l’article 4, fins i tot si vostè no hi creu, perquè l’article 4
l’obliga a remoure els obstacles cap a la igualtat d’ús i la plena
igualtat, la plena igualtat, la igualtat té propietat simètrica, si A
és igual a B. Li hauré d’explicar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Alorda. Gràcies.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... quan B és igual A -perdoni, sí gràcies- quantes mesures ha
pres perquè B sigui igual a A? 

Només volia fer una referència, Sra. Presidenta, perquè s’ha
fet esment a la sentència del Tribunal Constitucional, de 31 de
2000. Només volia aclarir una cosa, es diu que la subjecció
especial dels funcionaris han de saber català, que és del que
parlam. La sentència del Tribunal Superior de Justícia d’aquí,
142000/10 diu, que la comunidad autónoma puede y debe
ordenar el conocimiento de la lengua catalana como requisito
general de acceso a las actividades públicas. Una sentència
que ara recullen la majoria de tots els que fan recollides de RLT
en un sentit favorable, quan els pot fer algú que no li han dit,
escolta, posa zero, perquè aquesta sentència està sent citada per
tot, començant per Inca. Ara, el meu cas a Inca, on a tots els
funcionaris se’ls demana el català. Veurem què passarà. El Ple
és el divendres.

Vostè no sé si cerca el suport del círculo de Intereconomía,
però no el tendrà mai, no el tendrà mai. Acab sí, però amb
aquesta cita del pare Martorell, perquè ell és veritat que té una
noció de pàtria que jo no utilitzaria aquests termes, ja li dic ara,
és complicat això, jo vaig a la democràcia molt més que no a
aquesta, que jo respect i admir de l’escola mallorquina, però que
em sent més còmode amb un altre tipus de llenguatge, diu
respecte dels que van en contra de la llengua catalana i de la
pròpia identitat, “ja sabem que no manquen ni mancaran els
desaprensius i els sectaris, els cretins i els forassenyats que
fustiguen i sabotegen la nostra causa, així i tot no ha de minvar
l’amor ni la passió pel nostre ideal cultural. Amor crescit dolore
repulsae, deia Ovidi, en l’ofensa del rebuig l’amor s’engrandeix
encara”. Ho viu Catalunya, jo li dic, ho viuran les Illes Balears.
Aquest país estima la seva llengua i aquest missatge, aquesta
llei, però el missatge contra la llengua del país tendrà una
contestació social. No se’n sortirà. Jo el vull de part nostra, al
nostre govern i a vostè, però si vostè no està de part de la
llengua catalana, no se’n sortirà perquè hem passat moltíssim,
el nostre país, jo no, però el nostre país ha passat per moltes
proves d’aquestes i se n’ha sortit.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. També contestar en torn de rèplica
demanant-li que sobretot les preguntes de com pot tornar a tenir
aquell consens que va tenir la Llei de normalització lingüística,
què pensa fer per aconseguir aquell consens? I també repetir-li
el que li havia demanat abans, quines actuacions s’han fet per
fomentar l’ús de la llengua en aquest any i mig que duen de
govern?

Quant a tot el debat que s’ha fet al voltant de tribunals i lleis
jo li he de manifestar la més profunda discrepància. Els tornam
a exigir que facin el que han de fer, que governin per a tothom,
que no només governin per a aquesta facció d’un únic partit,
que les Illes Balears som un conjunt de ciutadans i que
l’obligació del Govern és governar per a tothom.

Posant les dues llengües en situacions de diferents estatus,
en contenir aquest concepte pervertit de la llengua oficial que és
oficial fa que hi hagi dues llengües oficials en estatuts diferents,
una en la seva consideració d’oficial i una altra que no és
realment oficial, i si això es fa amb les llengües, conseller, es fa
amb els ciutadans. Si només es fes amb les llengües, però les
llengües són els ciutadans, per tant, han fet ciutadans, una
vegada més, una vegada més allò que es va demanar que no es
tornàs a fer, han tornat a fer ciutadans de primera i ciutadans de
segona. I això ho sabem.

Des del meu punt de vista, i li dic personal, el Tribunal
Constitucional amb la legislació que esmenten i tornen a
esmentar i s’hi agafen com si fos el nou déu del segle XXI, és
un nyap històric, aquesta sentència que va fer és un nyap
històric com la feina en què s’ha convertit la tasca d’aquest
tribunal, un tribunal que bàsicament el que fa és fiscalitzar els
parlaments, fiscalitzar exactament allò que la sobirania més real
que són els parlaments de cada país, ho està pervertint. Ho està
pervertint.

Per tant, per damunt dels tribunals hi ha la legitimitat també
dels pobles i dels seus parlaments que és la representació directa
sinó en veritat miri a què ha duit aquesta perversió d’aquest
Tribunal Constitucional amb el Grup Popular és igual, és
exactament el que passa a Catalunya. Mantenir aquest autisme
davant la realitat dels altres pobles de l’Estat, de les altres
llengües, de les altres cultures, seguir amb aquest autisme que
manifesta el Sr. Rajoy, aquest autisme no va enlloc i, conseller,
vostè manté la mateixa postura no contestant les preguntes i
negant el fet que dues llengües, que no tenen les mateixes
condicions, voler entestar-se que això és igual, voler fer de les
excepcions que si aquell metge tan bo, que si aquell professor
tan meravellós, fer aquestes excepcions, la norma, i basar-se en
això és un error, és un error i crec que aquests dies es pot veure
perfectament cap on es va. 

Moltes vegades, i li ho dic, he tengut dubtes si era possible
o no que tots els pobles d’Espanya, de llengua diferent de la
llengua castellana, tenguessin un encaix, tenguessin una
normalitat en una Espanya plural, possiblement hagués estat allò
que hauria agradat i també m’hauria agradat personalment que
pogués ser, però la veritat, els dubtes que un pugui tenir que
aquesta Espanya plural pogués tirar endavant cada vegada, cada
vegada s’esvaeixen i en aquests moments ho fan impossible,
amb les actuacions que tenen és impossible.

Per tant, jo també acabaré amb una cita, una cita de Mossèn
Alcover, “jo pens que cap llengua, cap govern no aconseguirà
anorrear una llengua d’un poble perquè forma part de la seva
identitat, de la seva arrel, és la seva llavor”, com deia Alcover.
Senzillament hi som i com que hi som, passi el que passi com
que hi volem ser, hi serem per al treball i per al consens.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Volíem agrair des del nostre
grup parlamentari les explicacions i l’exposició del conseller
d’Educació, al qual nosaltres consideram que sí ha donat
explicacions i respostes a totes les preguntes que se li han
formulat. Jo crec que el problema és que vostè ha fugit de
polèmiques i de demagògies, vostè s’ha centrat en una
explicació absolutament rigorosa i assenyada del que ha estat la
modificació de la Llei de normalització lingüística per una
qüestió estrictament tècnica i jurídica i, efectivament, estic
satisfet, estam satisfets, perquè s’ha fet una exposició clara; s’ha
fet referència a l’esmentada sentència 31/2010 del Tribunal
Constitucional que és un antes y un después per a la nostra
comunitat autònoma i per al nostre ordenament jurídic, així com
també s’ha fet referència a la sentència de 22 de novembre de
2011 per tant, totes les explicacions han estat en rigor i amb
base jurídica.
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Consider que no es fa en cap cas hipocresia amb aquestes
afirmacions, sinó que el que es fa és actuar amb responsabilitat
i amb seny tenint sempre present el que és un programa
electoral de govern, un programa de govern que es du a terme
de manera exemplar i també tenint present la situació normativa
que en aquests moments tenim aquí, a la nostra comunitat
autònoma i que per responsabilitat s’ha de canviar.

El que no és possible és modificar únicament la Llei de
funció pública, però tenir després una llei de normalització
lingüística que té contradiccions, perquè són normes
correlatives i, per tant, tant la Llei de normalització lingüística
com la Llei de règim jurídic han de ser congruents, no és
possible que siguin contradictòries. Per tant, qualsevol persona
que ha estudiat dret sap que això és així i que, per tant, les lleis
són per ser congruents, per estar en sintonia i per tenir un
ordenament jurídic amb harmonia i que sigui el més eficaç
possible.

També consideram que és imprescindible per a nosaltres i
per a aquest govern el que es fa que és donar compliment a
l’article 4.3 de l’Estatut d’Autonomia i així vostè també, Sr.
Conseller, ho va afirmar, ho ha dit per activa i per passiva, la
plena igualtat de les llengües oficials de la nostra comunitat
autònoma. 

Això que és donar garanties, donar llibertats a tots, tractar de
manera respectuosa i tolerant la nostra diversitat i la nostra
pluralitat és una qüestió, crec que lloable, allò altre és anar en
contra del nostre esperit normatiu i per tant, és situar-se fora del
nostre estatut d’autonomia.

També, vull matisar que aproximadament entre el 90 i el
95% més o manco de les persones que accedeixen a la funció
pública en la nostra comunitat autònoma són persones d’aquí,
és una realitat, és una estadística clara, i això significa que totes
aquestes persones, que a més surten de l’ensenyança d’aquí, de
la comunitat autònoma de les Illes Balears són persones que
tenen un coneixement clar de les dues llengües oficials. 

Tot i això, sí que consideram que és important que aquelles
persones que vénen de fora i que són persones que no per venir
de fora de la nostra comunitat autònoma se’ls hagi de pegar una
portada i dir “no, no, fins que no sàpigues català no pot venir
aquí”, això nosaltres, no ho pensam, altres sí que ho pensen,
nosaltres, no.

Nosaltres pensam que vivim en un estat, l’article 14 de la
Constitució Espanyola diu que tots els ciutadans som iguals
davant la llei i, per tant, això significa que una persona -malgrat
que a les formacions polítiques del PSOE o del PSM no els
agradi- que vengui de Madrid o que vengui d’una comunitat
autònoma que no sàpiga català té dret a poder accedir a la
funció pública, sobretot si són professionals que necessita la
nostra comunitat, perquè nosaltres el que volem és que es presti
un servei adequat i el que no volem és que per qüestions
lingüístiques no puguem tenir una persona que atengui aquestes
persones. 

El que tampoc no volem és que es produeixin situacions
absurdes com les que s’han produït en les quals hi ha hagut
persones, aquí, catalanoparlants, que només parlen català a casa
seva, perquè són d’un poble, perquè són de Palma, però que són
catalanoparlants, però com que no tenien el títol acreditatiu, idò
resulta que no podien fer feina a l’Administració pública. 

Què passa?, aquestes persones que només parlen mallorquí,
que només parlen menorquí, eivissenc, resulta que no poden fer
feina a l’Administració pública?, bé, una situació absurda que
ara s’ha corregit i per això creim que el Govern de les Illes
Balears ha fet el que havia de fer.

Simplement això, donar-li l’enhorabona, dir que estam
d’acord en les explicacions que ha exposat i moltíssimes gràcies
per la seva assistència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rubio. Li contesta el conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Moltíssimes gràcies a tots els portaveus i al suport del grup
polític que ens dóna suport i... bé, i ara quasi amb la nota que
tenc aquí damunt, em fa com a gràcia i tot, què hem fet?,
quantes mesures hem fet?

En tenim un caramull, vendré un altre dia a exposar-li les
mesures, però n’hi ha una que és..., és un poquet kafkiana, una
de les primeres que hem fet ha estat tornar posar en
funcionament el Servei d’assessorament lingüístic a IB3 que el
Govern del pacte va llevar i aquesta és una mesura..., què vol
que li digui?, que com que m’avergonyeix i tot haver-la de dir.
Aquesta... ens omplim la boca d’allò que feim a IB3, idò miri,
amb molt d’esforç i en colAlaboració amb el Sr. Vera i amb una
sèrie de professors hem tornat muntar el servei d’assessorament
lingüístic a IB3.

Què més hem fet? Hem ampliat l’oferta i les possibilitats
perquè la gent es pugui certificar en català amb proves a
gairebé..., a gairebé no, a totes les illes, a un caramull d’instituts
de manera que la gent no ha de fer aquelles cues i tot aquell
maremàgnum que havien de fer els diumenges a la UIB, no. Per
cert, amb la situació econòmica que tenim les hem pogut
ampliar i ha vengut moltíssima gent i gent que s’ha animat a
tornar-se presentar per pujar encara el nivell a causa de les
facilitats que hem donat. 

Hem ajudat també a començar les primeres possibilitat
d’adaptar material més bé a modalitats que..., que ja és un tema
que ja no discutim, com a programes de formació de persones
adultes i a joves nouvinguts amb programes d’estiu, etc., però
això ho discutirem un altre dia.



Hipocresia. Hipocresia? Hipocresia és la d’Esquerra
Republicana de Catalunya i fer venir un bomber a una plaça per
la qual no té la titulació, colAlocar-lo a una altra plaça per estar
de bomber fins que es tregui el B i argumentar per activa i per
passiva que no, perquè era un gran cap de bombers i no tenia la
titulació de català. Això és hipocresia i ser membre d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Jo no tenc cap problema, ho podíem
haver pactat. O hipocresia és posar el C a director de l’Agència
de Disciplina Urbanística i veure que el que volen dur té el B i
dur a plenari la rebaixa al B, que jo ho he votat!, el pacte al
Consell Insular de Mallorca. Això no m’ho han de contar, jo hi
era. Això és hipocresia. Hipocresia és fixar 13 tècnics a
l’Institut Municipal d’Informàtica de Palma sense que se’ls
demanàs acreditació de català, perquè és clar com que no tenien
tracte directe amb públic, i és clar que sí, que hi estic d’acord,
però ho vull posat damunt un paper! Hipocresia és aferrar-se a
l’emblanquinat, que diuen al meu poble, per no demanar a 93
places de Servei Ferroviari de Mallorca requisit el febrer del
2011. 

Això és hipocresia, allò meu no és hipocresia, estim com
vostè la meva llengua, com el que més. Jo a vostè no li he dit
mai que sigui hipòcrita i el meu govern no és hipòcrita, posar
damunt els papers allò que creu. No creu que una sentència del
Constitucional sigui un nyap, no, creu que és una sentència i que
unes vegades ens va a favor del que pensam i la respectam i
unes vegades no ens va a favor del que pensam i la respectam.
Això no és ser hipòcrita, això és ser un polític que accepta el
model d’Estat que ens hem donat, ens agradi o no ens agradi.

Sempre ho dic, una constitució tan, tan... no ho sé, tan maca
que permet que hi hagi partits polítics que si poguessin
muntarien un estat diferent del que reconeix la mateixa
constitució. No estic molt segur que a l’inrevés es pogués fer. 

El meu president no fa cap bandera més que d’això i quan a
més se’m refereix a determinades sentències que diuen que
“puede y debe ordenar”, és el que feim, puede y debe ordenar
per garantir el dret de tothom.

Crec que és més que evident que el que feim és posar
damunt el paper i damunt la normativa allò que la majoria de la
gent que ens va votar... i vostè sap que hi ha enquestes que
varen sortir l’endemà d’aprovar això, que la majoria de la gent,
de manera molt àmplia, està d’acord en el tema del requisit i el
mèrit, vostè ho sap, i respecta la que no ho cregui. 

Podríem discutir un punt o un altre en concret, però bé,
hipocresia sí que no li ho accepto, més bé el contrari, fer normal
allò que és normal a la societat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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