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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,

en primer lloc, volia demanar si s’han produït substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN.

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

No, deu substituir el Sr. Enric Casanova.

LA SRA. CAPELLA I ROIG.

Sí, Margalida Capellà substitueix Bel Busquets.

(S’escolta una veu de fons que diu: “en substitució de

Miquel Vidal”)

EL SR. PRESIDENT:

No, digueu pel micròfon i quedarà gravat.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Jo venc en substitució de Miquel Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Rafel Nadal substitueix el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Exacte.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Sara

Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Jerez.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE

núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, de modificació de la Llei

3/1986, de normalització lingüística.

L’ordre del dia d’avui consisteix dictaminar la Proposició

de llei RGE núm. 4821/2015, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, de modificació de la Llei 3/86,

de normalització lingüística. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari Popular, RGE núm. 10280, 10281 i 10282/15, té

la paraula l’Hble. Sr. Juan Manuel Lafuente, per un temps de

quinze minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, l’objectiu de la Llei de

normalització lingüística és promoure l’ús de la llengua pròpia

com a llengua cooficial a l’àmbit públic de la comunitat

autònoma i dins del conjunt jurídic vigent. Per tant, les esmenes

que presenta el Grup Popular s’emmarquen dins aquest marc

jurídic comú i basat bàsicament en l’article 3 de la Constitució,

que diu que el castellà és la llengua oficial de l’Estat i que tots

els espanyols tenen el deure de conèixer aquesta llengua i el

dret d’usar-la, que les llengües espanyoles seran també oficials

en les respectives comunitats autònomes, d’acord amb els seus

estatuts i que la riquesa de les modalitats lingüístiques

d’Espanya és patrimoni cultural i serà objecte d’especial

respecte i protecció, i el que diu l’article 4 de l’Estatut

d’Autonomia, que la llengua catalana pròpia de les Illes Balears

tendrà, junt amb la castellana, el caràcter oficial, que tenen tots

el dret a conèixer i emprar aquesta llengua i que ningú no podrà

ser discriminat per raó de l’idioma i que les institucions de les

Illes Balears garanteixen l’ús normal i oficial de les dues

llengües i adoptaran les accions necessàries per assegurar el

coneixement i crear les condicions que permetin arribar amb

igualtat plena les dues llengües quant al drets dels ciutadans.

Aquest és el marc legal i dins aquest marc l’objectiu de les

esmenes del Grup Popular, som conscients que es tracta d’una

matèria on hi ha diverses sensibilitats en el marc polític

d’aquest parlament i hem presentat unes esmenes no amb un

ànim de confrontació sinó precisament amb un ànim d’intentar

arribar a acords, de forma que puguin ser la base d’aquests

acords. I som conscients que tal vegada el Partit Popular idò

presentaria altres tipus d’esmenes si només volgués defensar les

seves idees i que per arribar a acords idò hi ha d’haver cessions

per part de les diferents formacions polítiques, més quan

pensam que és una llei important, bàsica, que ha de..., tal com

es va presentar la proposta de llei, idò, s’intentava o

s’argumentava que es volia tornar al consens de l’any 1986,

quan es va adoptar aquesta llei, i es criticava el Partit Popular

per la modificació de l’anterior mandat. Per tant, amb aquest

ànim, precisament, hem presentat aquestes esmenes.

I tenint en compte que hi ha posicions prou diferents,

intentar que el resultat de la llei, idò, tothom es pugui sentir

satisfet.

La societat ha baratat radicalment i l’administració pública

des de l’any 86 i per això pensam que hi ha determinades

qüestions, determinats principis que, a més, tenint en compte la

jurisprudència del Tribunal Constitucional, estaria bé que hi

hagi constància en la modificació, en l’adaptació de la Llei de

normalització lingüística de l’any 86.

La interpretació que s’ha de fer d’aquesta llei entenem que

és la que ha vengut fent el Tribunal Constitucional i, per tant,

aquesta llei encara que no surti expressament com fins ara o

com determinades esmenes la menció a la llengua castellana, no

vol dir que la llengua castellana tengui l’estatus jurídic que li

dóna la Constitució, que li dóna l’Estatut d’Autonomia, que li

dóna, a més, la interpretació del Tribunal Constitucional, per

tant, la no menció de la llengua castellana, com a llengua comú

de tots els espanyols i oficial de l’Estat, no pot suposar

l’eliminació de l’ús oficial en el conjunt de l’administració
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pública ni tampoc l’eliminació en la vida política i social de la

comunitat autònoma.

Per això, presentam aquestes esmenes amb aquest ànim

constructiu amb la intenció que aquests principis jurídics

fonamentals, com la llibertat, la convivència respecte dels drets

lingüístics estiguin, tenguin el seu reflex en aquesta norma tan

important. 

La definició del català, com a llengua pròpia de les Illes

Balears i, per tant, com a llengua espanyola, no pot suposar, en

cap cas, un desequilibri en el règim constitucional de

cooficialitat d’ambdues llengües i l’expressió de llengua pròpia,

tal com la defineixen les diferents sentències del Tribunal

Constitucional, és en el sentit de llengua peculiar o privativa de

la comunitat autònoma a contrastar, idò, amb el castellà com a

llengua compartida amb la resta de les comunitats autònomes.

Per tant, no es pot deduir únicament que el català sigui la

llengua d’ús preferent o exclusiu sinó que ha de ser d’ús normal

en les administracions públiques, però no en un àmbit de

diferenciació de diferència entre ambdues llengües, això és el

que diu la sentència del Tribunal Constitucional 82/1986 i

31/2010.

Per aquest motiu, pensam que és important el bloc 1

d’esmenes que presentam, que són les esmenes a l’article 1.2 de

la llei, que es fonamenten en la referència, idò, d’aquests

principis, del principi de l’exercici d’opció de la llengua, que

és un principi fonamental, el principi de no existència de

primacia d’una llengua sobre l’altra, el principi de no

discriminació i també la promoció, l’estudi, la protecció i l’ús

de les modalitats pròpies. Això són les esmenes que presentam

a l’article 1, apartat 2, són principis generals; és cert que

l’article 2 ja parla també de les modalitats insulars i pensam

que és millor que estigui a l’article 1.

Respecte de la segona esmena, a l’article 14.1, nosaltres

presentam un text on es proposa que la norma general sigui que

els topònims tenguin la forma oficial catalana, però que hi

pugui haver una excepció en determinats casos i de forma

motivada quan hi hagi raons de tipus històric i socials, els

ajuntaments, en l’exercici del principi, a més constitucional,

d’autonomia municipal, puguin acordar per majoria qualificada

l’ús bilingüe dels noms dels municipis en cada una de les

respectives llengües, tant en castellà com en català. 

També en aquest apartat la proposta es fa en la modificació

de l’article 14.2 d’aquesta llei, suposa un pas, la proposta que

hi ha en aquest moment a debat, entenem que és un pas enrere

contra el principi d’autonomia municipal, contra de la llibertat

del municipis, però també un pas enrere el redactat en el previst

a la llei 8/93, d’atribució de competències en matèria de règim

local en els consells insulars, perquè l’article de la iniciativa

legislativa li dóna la competència dels topònims al Govern

balear, quan aquesta matèria va ser transferida als consells

insulars amb la Llei 8/1993, és a dir, es tira enrere una cessió

de competències als consells insulars que s’havia fet ja en

aquesta comunitat autònoma. Per tant, la modificació és fins i

tot contrària als interessos dels consells insulars. 

Per acabar, respecte de la darrera proposta, és la

modificació, l’addició a l’article 34.3 de la llei, d’un principi

també basat en les sentències del Tribunal Constitucional, que

és el principi de proporcionalitat, del coneixement de la llengua

catalana en proporció al lloc de feina al qual es pugui optar o

que s’hagi convocat en l’Administració pública. Per tant,

pensam que..., l’article 34 diu que hi ha d’haver una referència

expressa als coneixements de la llengua catalana quan es facin

convocatòries públiques de llocs de feina públics.

Aquesta referència expressa, pensam que ha de ser

proporcional al lloc de feina en funció de les necessitats que

facin falta, també és un principi recollit a les sentències del

Tribunal Constitucional i pensam que plenament admissible per

a la majoria de les forces polítiques d’aquest parlament i amb

aquest ànim presentam aquesta esmena d’addició.

Per tant, aquestes són els arguments a favor de les nostres

esmenes.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, de la RGE núm. 10300 a la

10306 de 2015 té la paraula el Sr. Pericay, per un temps de

quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, la reforma de la llei que ens

proposa El Pi i els grups de la majoria i subgrups de la majoria

parlamentària en realitat constitueix bàsicament un retorn a la

llei de l’any 1986, per tant, un retorn trenta anys enrere.

L’argument exposat a l’exposició de motius era, si no

record malament, el fet que aquesta llei comptava llavors amb

un consens, cosa amb la qual no va comptar la reforma de l’any

2012 que és la que en aquest moment, diguem, està vigent.

És ver que el consens és un element important i justament

perquè és un element important crec que avui hauríem de

procurar també entendre aquesta reforma de la reforma, que és

un poc en el que ens trobam, com també una voluntat de (...)

aquest consens, és a dir, de mirar d’acostar postures i no tornar

per se a la llei o al text de la llei de l’any 1986.

Crec que per reflexionar sobre això hi ha tres preguntes que

ens hauríem de plantejar: la primera, sembla prou òbvia, la

situació sociolingüística actual és la mateixa de fa trenta anys

enrere, és diferent? Per tant, justifica que aquesta llei pugui o

hagi de canviar? Què s’entén, també, per normalització d’una

llengua, que crec que és un terme que es pot entendre de moltes

maneres. I finalment, quina jurisprudència hi ha darrera

d’aquesta reforma, perquè certament és una jurisprudència

considerable si anam a l’inici de les diferents lleis de

normalització lingüística a Espanya, no?

Anem per parts, el primer punt, és a dir, el que fa referència

al pas del temps. Crec que la situació, i crec que tothom hi

convindrà, és una situació molt distinta, és una situació molt

distinta bàsicament perquè avui dia a l’escola, a

l’Administració, als mitjans de comunicació públics i, en menor
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mesura, als mitjans privats, en tots aquests àmbits el català hi

és present, i en un cas concret a l’ensenyament d’una manera,

a més, generalitzada i afavorida pel decret de mínims i per

l’anomenada autonomia de centre, que justament el que permet

són projectes lingüístics fets a mida, no?

És ver que hi ha àmbits, com per exemple el de la justícia,

on aquesta presència de la llengua catalana és una presència

molt migrada o prou migrada i per tant que no és equiparable,

però la situació -repetesc- és una situació diferent,

considerablement diferent de la de trenta anys enrere. Sense

anar més lluny les darreres dades sociolingüístiques que conec

i que manifestava el professor Joan Melià aquest estiu mateix,

l’estiu passat, entre els nascuts a les Illes Balears, residents a

Balears en aquests moments, un 80% declara que té el català

com a llengua habitual, ja sigui el català només, ja sigui el

català i el castellà de manera conjunta les dues llengües. Per

tant, crec que aquest és un primer punt que hem de tenir

present.

El segon, què vol dir normalitzar una llengua, què vol dir?

Vol dir, per exemple, igualar-la, com a mínim, amb una altra

que també és llengua oficial quant al seu ús i a la seva

importància? Abans de respondre, i crec que hi ha una precisió

important que és que realment fàcilment es confonen els drets,

quan parlam de drets lingüístics hi ha qui creu, qui considera

que les llengües tenen drets, en realitat tenen drets els parlants,

no tenen drets les llengües, encara que, evidentment, tot parlant

ho és en tant que forma part d’una comunitat lingüística

assentada en un determinat territori, no? Per tant, des d’aquest

punt de vista, normalitzar una llengua consistiria a aconseguir

que els seus parlants disposin dels mateixos drets de què

disposen els d’una altra llengua, també oficial, sense que això

vagi en detriment dels drets d’aquesta darrera llengua, de fet

això..., poc més o manco amb aquestes paraules és el que

prescriu el preàmbul de la Carta Europea de les Llengües

Regionals i Minoritàries que, per ventura, coneix.

Ara bé, dotar dels mateixos drets a aquests parlants han de

ser els parlants realment existents, és a dir, de vegades es

recorre als parlants pretèrits, és a dir a aquells que varen ser fa

molts d’anys o a aquells parlants futurs, jo crec que la nostra

obligació és tenir present també el que els parlants actuals

consideren sobre aquestes matèries i tenir-los a ells com a

subjecte, evidentment, de drets. En definitiva, normalitzar

només es pot entendre des d’una perspectiva garantista,

vinculada al present i als drets dels ciutadans.

 I la tercera pregunta que crec que ens hauríem de fer és la

que fa referència a la jurisprudència, com deia abans n’hi ha

molta, de jurisprudència sobre normalització lingüística, però

crec que ja que ens referim en aquest cas al que afecta la Llei

de normalització lingüística, a partir de la reforma de la Llei de

la funció pública, per tant, ens referim a l’any 2012, crec que

la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2013, arran

del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Socialista

Obrer Espanyol, contra parts d’aquesta..., determinats apartats

i disposicions d’aquesta llei o d’aquesta reforma de la llei, és la

que ens ha de servir en aquest moment de referència, i el fet

que el Tribunal Constitucional desestimàs en aquell moment el

recurs d’inconstitucionalitat crec que, com a mínim, hauria de

fer entendre que bona part d’aquests canvis produïts a l’any

2012 eren canvis evidentment constitucionals, perquè això és

el que diu la sentència, cosa que no vol dir, per descomptat, que

no fos també constitucional el text anterior, eh?, i que no som

aquí en una..., en fi, a dirimir què és o que no és, però sí a

constatar que els canvis de l’any 2012 evidentment ho eren.

Des d’aquest punt de vista, sumant aquests tres factors, hem

presentat una sèrie d’esmenes que es poden agrupar bàsicament

en tres blocs: de la 10300 a la 10333 el que pretenen les

esmenes és la introducció del concepte de llengua castellana

com a llengua també oficial de la comunitat autònoma i de les

institucions que en formen part, és a dir, recordar la presència

d’aquestes dues llengües com a llengües oficials; l’esmena

10304 fa referència a la forma oficial dels topònims, que,

efectivament, sol ser, en general, a tot el domini la forma oficial

és la forma catalana, però que bé podria ser també en

determinats casos una forma híbrida catalana i a l’hora

acompanyada d’una forma castellana, és vera que, finalment,

això és una cosa perfecta..., com saben tots vostès, és una forma

que existeix sense anar més lluny al País Basc i, per tant, a

Espanya mateix, i sobretot perquè el topònim té un valor que

està evidentment vinculat a la filologia i a l’etimologia que hi

ha darrere, però també té un valor de vegades més efectiu, més

vinculat al territori que aquest topònim designa, i molt sovint

aquest valor etimològic que pot arribar a tenir un topònim és

modificat per decisió dels seus veïnats, sense anar més lluny

aquí a Mallorca, ara que tenim la polèmica, per cert, de si

Palma o Palma de Mallorca, com a element antic i com a

element, en aquest cas, més nou i diferencial, bé, vull recordar

que hi ha un topònim, “Llorito”, que va ser modificat l’any

1925 i es va convertir en Lloret de Vistalegre perquè en el

moment de la segregació del municipi de Sineu així ho varen

voler els seus habitants, d’una manera completament contrària

a qualsevol criteri etimològic, perquè “Llorito” no provenia de

Lloret, eh!, sinó de la Mare de Déu de “Loreto”, etcètera, hi ha

estudis sobre això, i allò de “Vistalegre” li varen posar de la

mateixa manera que aquí uns altres en un moment determinat

varen posar “de Mallorca” devora Palma, per distingir-ho, en

aquest cas, d’altres “llorets”, com aquí també es va pensar en

un moment determinat que convenia posar darrera de Palma,

precisar que era la de Mallorca i no una altra banda. En tot cas,

el que vull dir amb això és que hi ha excepcions, en aquest cas

vinculades a la denominació, però també de vegades vinculades

a la possible admissió com a oficial la traducció castellana

d’una llengua com a forma oficial i no crec que això sigui res

que vagi, que contravingui, en absolut, elements tradicionals ni

d’ordre en aquest cas filològic, sinó tot el contrari.

Hi ha una altra esmena, la 10305, que defensa la

introducció del català en la funció pública com un mèrit i com

un requisit, en funció, en cada cas, de les necessitats

comunicatives, d’acord evidentment amb uns criteris que s’han

d’establir vinculats a uns determinats llocs de feina. 

I finalment la darrera esmena presentada, la 10306, fa

referència a la necessitat, dintre d’aquesta lògica que esmentava

al començament, d’actualitzar un text que ja no és un text de

l’any 1986, sinó que hauria de ser un text de l’any 2016, el fet

d’afegir un nou apartat a l’article 1.2 que introdueixi una

referència a les modalitats, entre altres raons, perquè l’Estatut

d’Autonomia de l’any 2007 va introduir aquesta referència a les

modalitats insulars. Per tant, actualitzar avui en dia aquest text
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crec que seria bo que també l’actualitzàssim en funció del nou

marc estatutari. 

En definitiva, aquestes són les raons i les justificacions de

les esmenes que presentam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Ara començam els torns en contra. Pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.

Camargo, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup

parlamentari hem decidit no donar suport a les esmenes

presentades pel Partit Popular i Ciudadanos, principalment

perquè pensam que es basen en una premissa falsa i és la

premissa que el castellà és una llengua amenaçada a les nostres

illes. Des d’un punt de vista sociolingüístic, al qual feia

referència abans el Sr. Pericay, si bé és cert que la situació del

català avança, no es pot dir que s’hagi superat l’etapa de

bilingüisme diglòssic que es pateix en aquestes illes des de fa

molt de  temps, una situació per la qual el català, sense l’impuls

que se li va donar amb aquesta llei del 86, que és una llei, com

ja s’ha dit, de consens, no és una llei que vulgui tornar trenta

anys enrere, perquè ningú no vol tornar trenta anys enrere,

volem avançar, volem que el català avanci, que el català arreli

en aquestes illes, que no estigui mai més amenaçat, com deia,

aquesta llei del 86 el que va fer precisament va ser posar les

pedres per tal que aquesta llengua pogués sortir de la situació

diglòssica cada vegada més extensiva que patia, una situació

per la qual era exclosa dels àmbits públics i sobrevivia

precisament en els àmbits més privats, que és això el que

caracteritza, com vostè ha avançat, perquè també els estudis de

la sociolingüística, les situacions de diglòssia. 

Aquesta situació..., no s’ha superat encara que aquestes

xifres, que vostè donava abans, puguin demostrar el contrari

perquè molta d’aquesta gent, d’aquest 80%, el que declara és

que entén el català, però no el parla amb fluïdesa. Això què vol

dir? Que tenen una competència passiva. I la manera de

dignificar la llengua catalana és precisament sortir d’aquesta

situació per la qual hi ha moltíssima gent que en té encara una

competència passiva.

Jo he de dir, com a catalanoparlant recent, com a

neoparlant, és que no he trobat l’incentiu suficient més enllà de

certs àmbits per aprendre català; jo ho he hagut de fer amb un

esforç, però, com tanta altra gent que és immigrant, el que he

percebut és que aquí, a Mallorca, però també a altres...,

sobretot a Palma, que és on es concentra la majoria de la

població, però també a Eivissa i a Menorca, es pot sobreviure

sense cap tipus de problema amb el castellà.

Després tenim una altra qüestió, que és el tema dels mitjans

de comunicació. Els mitjans de comunicació són també una

manera de mesurar exactament el grau de diglòssia que hi ha en

un espai bilingüe i es pot comprovar fàcilment que els mitjans

de comunicació escrits, per exemple, són infinitament

majoritaris en castellà, també a la televisió, per descomptat,

perquè només dos dies a la setmana tenim un mitjà de

comunicació que publica en català.

I jo crec que tot això està relacionat amb aquesta falsa

premissa que el castellà es troba amenaçat i que per això s’han

de fer totes aquestes esmenes, per posar en valor aquesta

oficialitat del castellà que, per una altra banda, està reconeguda

a la Constitució, ningú no posa en dubte i ningú no persegueix

el castellà. Jo aquí el que he trobat més aviat és el contrari, que

durant un temps, sobretot la darrera legislatura, la llengua

perseguida era la llengua catalana. Per això jo crec que també

hem de posar en valor les coses de les quals parlam.

Sobre normalització lingüística el que s’entén clarament és

una, bé, idò això, arribar a una situació en la qual dues llengües

que tenen una convivència, però que no es troben en el mateix

nivell, doncs arribin a tenir una situació..., aquesta llengua que

es troba en el nivell B, quan parlam de diglòssia parlam de

llengües A i llengües B, pugui sortir d’aquesta situació per la

qual és llengua B i pugui assolir els mateixos espais públics que

té la llengua A.

I després, pel que fa al tema de les modalitats, que també és

una qüestió de la qual tant el Partit Popular com Ciudadanos

han proposat en les seves esmenes, això de les modalitats ja

surt a l’article 2, jo crec que ja s’ha reconegut que surt a

l’article 2 de la Llei del 86, per això en aquest sentit no es farà

cap canvi, seguirà sortint a l’article 2 i que pugui o no sortir a

l’article 1 jo crec que és una qüestió de prelació que tampoc no

lleva l’esperit del reconeixement de les modalitats, perquè, de

fet, ningú no parla una llengua, tothom parlam modalitats,

dialectes, fem efectiva la llengua que parlam mitjançant

diferents dialectes i això ningú no ho pot negar ni ho negarà

mai estigui o no estigui escrit a una llei o a un estatut o a una

constitució. Idò, crec que no cal fer diferències perquè

finalment rere això hi ha també aquesta intencionalitat, que ja

l’hem vista també a altres espais lingüístics, de posar en tela de

judici que el català sigui una llengua i... bé, una intencionalitat

política de la qual ja en sabem les conseqüències.

I bé, per totes aquestes raons, des del nostre grup

parlamentari no donam suport a aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Capellà, per un temps de

quinze minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Bé, des del Grup de MÉS per Mallorca

agraïm l’ànim constructiu amb el qual, segons el Sr. Lafuente,

han presentat aquestes esmenes i, bé, ja ens hagués agradat que

aquest ànim constructiu també s’hagués tengut quan es va

modificar la llei, però bé, en qualsevol cas li agraïm la claredat

i la franquesa amb què ha exposat l’argumentació.



166 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 10 / 18 de gener de 2016 

 

Nosaltres el problema que tenim amb les seves esmenes és

que veim que la perspectiva amb la qual vostès presenten les

esmenes i la perspectiva amb la qual defensam aquesta

modificació és diferent; nosaltres... em pareix que ja se’ls ha fet

notar que entenem que vostès plantegen la Llei de

normalització lingüística més com una llei d’ús oficial del

castellà i del català, i nosaltres consideram que és diferent, és

Llei de normalització de la llengua catalana, no és una llei de

cooficialitat ni és una llei d’usos oficials. 

Per això, per aquests motius no donarem suport a les seves

esmenes perquè ho plantejam des d’aquesta perspectiva, però

en qualsevol cas ens guardam per al debat arguments per tal

d’explicar més detingudament aquesta perspectiva.

És clar, consideram que si s’hagués de fer un nou

plantejament necessitaríem una nova llei i que aquesta llei de

normalització lingüística actual, fins i tot amb les modificacions

que vostès plantegen no entren dins aquesta línia.

I bé, només una reflexió més, el Sr. Pericay plantejava que

retornar a la Llei del 1986 és un retorn a trenta anys enrere,

però bé, recordem que hi va haver un consens en aquell

moment i bé, des d’alguns àmbits polítics s’invoca la necessitat

de mantenir textos respecte dels quals hi va haver un gran

consens, com per exemple, la Constitució i és una constitució

aprovada fa trenta-vuit anys, bé, idò nosaltres consideram que

si es parla de consens per a un text, també per a un altre, com

a aquesta llei de normalització lingüística, també s’hi podria

aplicar, hi veim una certa contradicció.

En qualsevol cas, com he dit, no donam suport a les

esmenes perquè consideram que es plantegen des d’una

perspectiva a la qual no respon aquesta llei de normalització

lingüística.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un

temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que és important establir

el punt de partida, perquè veig que hi ha altres grups

parlamentaris que tenen punts de partida un poc diferents del

que va promoure aquesta iniciativa per part del nostre grup

parlamentari, perquè aquesta és una llei de normalització

lingüística de la llengua pròpia de les Illes Balears, per tant, no

és una llei de tractament de llengües o no és una llei

d’utilització de llengües, que ho podria ser, però això seria una

altra llei, no és aquesta llei, aquesta llei és la Llei de

normalització de la llengua catalana, que és la llengua pròpia

de les Illes Balears. I quan el Sr. Lafuente deia que aquesta llei

el que feia o el que pretenia era promoure l’ús de la llengua

pròpia, com a llengua cooficial, jo diria que aquesta llei

pretenia fer alguna cosa més que això, perquè també volia

donar un estatus a aquesta llengua com a llengua pròpia, que és

el que deia l’Estatut d’Autonomia, que requereix un tractament

jurídic específic, i això és el que feia la llei.

I és important retornar a aquesta llei perquè efectivament es

va rompre el consens i aquesta llei era allò que diuen “esperit

d’Estat”, no?, hem de tenir “visió d’Estat”, idò la “visió

d’Estat” era mantenir el consens i no trencar-lo fins que no hi

hagués un nou consens. I com bé deia també la portaveu de

MÉS per Mallorca, hi estic totalment d’acord, resulta que tots

aquests que ara deien “quin disbarat seria tornar trenta anys

enrere” són els grans defensors de la Constitució, que encara és

més antiga, no? Bé, és que quan... si les normes són bones, bé,

escolta’m, es poden defensar sense cap problema encara que

hagin passat els anys. I sobretot el que s’ha d’intentar és trobar

nous consensos.

En aquest sentit, nosaltres, hi ha algunes esmenes que

veuríem amb bons ulls, però que, efectivament, romprien la

filosofia de la proposició perquè la filosofia de la proposició és

retornar a aquest consens, és retornar a l’any 1986, al consens

que es va aconseguir aleshores; la qual cosa no vol dir que sigui

inamovible, perquè és evident que aquest consens, si en fóssim

capaços, que en tenc dubtes, però si en fóssim capaços, tant de

bo, el podríem tornar a reconstruir amb uns altres textos, amb

unes altres ambicions, amb uns altres enfocaments, perquè és

cert que la situació sociolingüística ha canviat, però és que és

clar, a mi el que em deixa sorprès, per dir-ho finament, em

deixa sorprès que no es tengui en compte l’allau migratori que

han patit les Illes Balears, perquè, és clar, això sembla que no

afecta la situació sociolingüística, i l’increment poblacional de

les Illes Balears amb gent que no és catalanoparlant, com és

evident, ha estat importantíssim els darrers quinze anys,

importantíssim, la comunitat autònoma que més creixement

migratori ha tingut. Per tant, aquesta necessitat de polítiques

actives en favor de la llengua pròpia de les Illes Balears no és

que hagi minvat amb el pas del temps, és que s’ha incrementat

aquesta necessitat i per tant, més sentit que mai té que hi hagi

una llei com aquesta de normalització de la llengua pròpia de

les Illes Balears.

I la llengua castellana ja té una defensa jurídica, ja té un

estatus jurídic molt potent i molt sòlid, i també ho deia el Sr.

Lafuente, deia: “la Constitució proclama el deure del

coneixement de la llengua castellana”, efectivament i aquesta

és una gran protecció, és un estatus jurídic molt sòlid per a la

llengua castellana. I per tant, nosaltres el que no podem

acceptar és que totes aquestes esmenes que vulguin reconvertir

una llei de normalització en una llei d’utilització de llengües,

de tractament de llengües, i esmenes que obliden que la llengua

castellana ja està més que protegida, ja té un estatus jurídic més

potent que el de la llengua catalana; perquè totes aquestes

situacions jurisprudencials que diuen, efectivament, el que han

provocat és que la llengua catalana no pugui arribar a

l’equiparació amb la llengua castellana, que seria l’objectiu,

perquè l’objectiu és l’equiparació, l ‘equiparació dins les

singularitats sociolingüístiques i jurídiques.

Perquè, és clar, aquí sembla que quan sentim segons quin

portaveu sembla que tots els mitjans de comunicació públics

són en català i només n’hi ha un, a tot estirar només n’hi ha un,

eh?, a tot estirar. Per tant, la immensa majoria de televisions...,

perquè vull recordar que les televisions també són concessions
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de les administracions públiques i per tant també hi ha una

regulació jurídica per part de l’Administració, la immensa

oferta televisiva és en castellà, i és clar, quan vens a aquest

parlament i sents que sembla que quasi tota la televisió és en

català dius, bé, jo és que dec viure en un altre món i no dec

tenir el mateix zapping que tenen els altres, perquè resulta, ja

dic, com a mínim, sorprenent.

Nosaltres volem mantenir la filosofia de la llengua i per tant

totes aquelles esmenes que van a l’equiparació amb la llengua

catalana o en la introducció de la llengua castellana entenem

que no tenen sentit en aquesta llengua, en aquesta llei, perdó.

Entenem que el català ha de ser un requisit per a l’accés a

l’Administració pública, per a l’accés a la funció pública,

perquè això és la vertadera equiparació perquè, és clar, si és un

mèrit és la desigualtat total, és fer una llengua de segona. Per

tant, tots aquests que, en teoria discursiva i en retòrica diuen

que volen l’equiparació el que haurien de fer és voler que

fossin un requisit el castellà i el català, que és el que nosaltres

defensam, que el castellà i el català siguin requisit per fer feina

a la funció pública a les Illes Balears.

En relació amb les modalitats, ja estan recollides a la llei,

ja estan recollides al text del 1986, si bé nosaltres seríem

partidaris d’introduir la redacció que es va fer a l’Estatut de

l’any 2007, en aquest sentit, nosaltres anunciam que ens

abstindrem a l’esmena 10306.

I en relació amb els topònims, també entenem que el

principi general que siguin el llengua catalana s’ha de mantenir,

però també voldríem que hi pogués haver un cert poder de

decisió en casos específics per part dels ajuntaments i en aquest

sentit també ens abstindrem a l’esmena 10281.

Volem retornar al 1986, la legislatura passada es va rompre

el consens, es va protagonitzar un atac per part del Govern de

les Illes Balears en contra de la llengua pròpia de les Illes

Balears i això pens que és el món a l’inrevés i que és un món

surrealista que s’ha d’acabar, i el que no hem de fer és enganar,

la realitat sociolingüística que tenim és absolutament favorable

perquè la llengua és una llengua molt més forta, la llengua

castellana, i per tant, no podem tractar de manera igual

situacions que són clarament desiguals i la pretensió d’aquesta

llei i de molta normativa és aconseguir la igualtat a partir d’un

reconeixement d’una desigualtat que és evident per qui la

vulgui veure i per qui no es vulgui tapar els ulls.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de quinze

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. A veure, crec que... bé crec,

de fet crec que és indiscutible, no?, el nostre ordenament jurídic

consagra un desequilibri bàsic, aquí parlam molt de si hi ha

equilibri o si no hi ha equilibri, no, és que això la Constitució

ja ho diu, la Constitució estableix un desequilibri bàsic inicial

entre el català i el castellà o el castellà i la resta de llengües; el

castellà és una llengua d’obligat coneixement, per tant, cap

ciutadà no pot alAlegar-ne el seu desconeixement, i en canvi les

altres llengües simplement hi ha el dret d’usar-les. És obvi, per

a qualsevol que tengui uns mínims coneixements jurídics, que

això marca una diferència d’estatus que es manifesta en les mil

expressions que pot tenir en el funcionament administratiu l’ús

de les llengües. Per tant, aquest és el punt bàsic, el desequilibri

bàsic, per tant, quan parlem de si ja estan equilibrades, si estan

normalitzades, si no estan normalitzades, els percentatges

d’usos, els percentatges... no, escoltin, aquí tot això són

opinions, tot això és variable i aquí el que tenim és un punt de

partida indiscutible que és que hi ha aquest desequilibri bàsic.

Aleshores, davant aquest desequilibri bàsic es poden tenir

dues actituds, jo veig que els grups que han presentat les

esmenes que discutim ara parteixen d’açò, els agrada això i el

que volen és assegurar-ho, garantir-ho, refermar-ho, acabar-ho

de lligar i que no tengui cap fissura, és a dir, vénen aquí,

s’omplen la boca d’igualtat de llengües i el que fan és no moure

ni un dit per intentar corregir des de Balears, des d’una

comunitat autònoma que té una llengua pròpia, que és diferent

d’aquesta que està privilegiada per part de l’Estat, no volen

moure ni un dit, ni un gra d’arena per retornar una dignitat, una

capacitat d’ús equiparable a aquesta llengua que és la dominant

a l’Estat.

Els altres grups acceptem almenys, ara parl almenys pel

meu grup, el de MÉS per Menorca, de forma resignada, aquesta

previsió constitucional, evidentment l’acatam, però intentem,

a través de les lleis que ens donem nosaltres mateixos en aquest

parlament, dignificar al màxim la nostra llengua equiparant-la,

en tot allò que sigui possible i sigui compatible, amb aquesta

discriminació inicial que recull la Constitució, doncs equiparar-

la al castellà. I per açò parlam de normalització. És a dir, la

gran paradoxa és que hem de parlar de normalització perquè la

Constitució estableix ja una desnormalització inicial i per açò

hem de normalitzar perquè omplim constantment el cubell de

les "enaigües", perquè això és molt cansat, però és igual perquè

no defallim, de la igualtat de llengües i de la dignitat de la

nostra llengua, que és una llengua que evidentment no té res a

envejar quant a capacitat d’usos i quant a aptitud per a

qualsevol ús de la modernitat respecte del castellà.  

Aquest, per tant, per a nosaltres, és el motiu pel qual

haguem de parlar de normalització, és a dir, corregir una

discriminació que està inscrita amb lletres majúscules a la

Constitució Espanyola. 

A partir d’aquesta, diguem, de la nostra visió de tota

aquesta problemàtica, faré els següents comentaris respecte de

les esmenes que vostès ens han presentat, bàsicament també

agrupant-les en els blocs que vostès han presentat.

Respecte del tema de les modalitats, que és d’alguna

manera doncs la cantarella des de la qual es vol intentar posar

traves a la normalització de la llengua, per a nosaltres el tema

de les modalitats està inclòs, el tema de les modalitats no és un

tema independent de la normalització de la llengua, és un tema

totalment conseqüent dependent de la normalització de la

llengua. Com que nosaltres, la gent que hem defensat sempre
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la normalització de la llengua catalana, som coneixedors,

admiradors, promotors de totes les expressions de la cultura

popular, estam totalment a favor d’aquestes modalitats. Per

això, en aquesta llei, i ja està en el seu article 2, no com a un

objectiu de la llei, no, no, és que ja es diu que les modalitats

insulars de la llengua catalana seran objecte d’estudi i

protecció, sense perjudici de la unitat de l’idioma, com no

podia ser d’una altra manera. Per tant, quan dic que està inclòs

i que no és un tema independent, vull dir que aquesta llei de

normalització lingüística realment no té com a objectiu

promoure aquestes modalitats, perquè és la normalització de la

llengua la que porta a la reivindicació i a la posada en valor

d’aquestes modalitats. Per tant, no caurem en la trampa, perquè

tenim molt clar amb quina intenció els grups que han presentat

aquestes esmenes volen posar sobre la taula el tema de les

modalitats, i, per tant, no caurem en aquesta trampa, estam

totalment a favor de les modalitats, però tenim molt clar que

l’objectiu d’aquesta llengua és la normalització de la llengua.

Quant al tema del topònim, per a nosaltres també és un tema

innegociable. El topònim té una funció històrica essencial, és

a dir, el topònim és un dels elements culturals de major

permanència, i aquí podríem citar mil casos de moltes coses

que sabem de la història gràcies al topònim, perquè el topònim

té un poder de permanència molt important, i normalment la

renúncia al topònim sol ser el preludi de la substitució

lingüística, és l’element bàsic. Quan en un país es comencen a

canviar els topònims és quan hi ha, per exemple, a causa de

moviments de població o a causa de simples, diguem,

dominacions polítiques, es comencen a canviar els topònims, és

l’element, és el punt culminant o és el punt d’inflexió de la

substitució lingüística. Per tant, nosaltres creiem que aquí no

hem de cedir en absolut. Els topònims han d’estar en la llengua

del país, en la llengua autòctona, en la forma cultural bàsica de

les nostres vides, que és la catalana. Tot això de les raons

històriques, escolti, perdoni, vull dir, jo ara, i anant al cas, quan

diuen que Maó per raons històriques... escolti, per la mateixa

de raó històrica que Maó es podria dir Mahón, Ciutadella es

podria dir Ciudadela, exactament pel mateix. El mateix és que

hi ha hagut una dominació política, associada a una dominació

cultural, que ha imposat uns topònims diferents dels que són els

del país, els que són els autòctons. Per tant, nosaltres creim que

en això no hem de fer ni un pas enrere i hem de mantenir el

principi general del topònim en la llengua del país.

Com ho facin els altres llocs no ens importa el més mínim.

Escolti, nosaltres ho volem fer com ho fan a tots els països

normals i com ho recomanen tots els organismes oficials, que

fins i tot els atlas i la cartografia, a més, diguem científicament

solvent, tots els topònims estan en la llengua de cada país.

Doncs, d’aquesta mateixa manera nosaltres, com els dic, ni un

pas enrere en aquest tema i, per tant, defensem l’única forma,

la del país. Això sense entrar en que, evidentment, les

apelAlacions al consens i a resoldre això amb majories

qualificades arriba fora de temps, eh!, arriba fora de temps,

quan ja no és creïble la intenció d’assolir aquest consens.

I per acabar, respecte de les esmenes a l’article 34, i quant

a si la llengua catalana ha de ser un requisit o ha de ser un

mèrit, primer, el que vull dir és que el redactat actual, és a dir,

el redactat que recuperaríem aprovant la proposició de llei, no

s’estableix el principi general del català com a requisit, no

l’estableix, diu que senzillament es farà menció expressa de la

llengua catalana, però no diu en quina condició, si com a

requisit o com a mèrit. Nosaltres amb això, li he de dir que

estam d’acord amb vostè, Sr. Lafuente, nosaltres creim que

evidentment ha de ser proporcional, per a nosaltres la

proporcionalitat és el cent per cent del requisit, per un motiu

molt simple, i torn al començament, és a dir, el català es troba

en una inferioritat jurídica, els ciutadans no poden alAlegar el

coneixement del castellà i en canvi sí poden alAlegar el

desconeixement del català, però sí que els catalans tenen dret

a usar el català. Si els ciutadans tenim dret a usar el català, vol

dir que l’administració ha de ser capaç d’entendre’s i

relacionar-se amb nosaltres en qualsevol moment en llengua

catalana. No hi ha cap funcionari del que es pugui dir que en

algun moment de la seva feina no haurà d’atendre un català que

fa ús del seu dret constitucional a usar el català. 

Per tant, aquest desequilibri constitucional que atribueix el

català només... atribueix als ciutadans el dret d’usar-ho, per una

simple qüestió de correspondència fa que el funcionari tengui

el dret de conèixer-lo. És a dir, així com el ciutadà té el dret a

alAlegar el desconeixement del català, el funcionari no té dret a

alAlegar el desconeixement del català, el funcionari sempre ha

de poder donar resposta al dret constitucional del ciutadà a

expressar-se en català. Per això a nosaltres açò ens sembla una

discussió bizantina i simplement tothom que vulgui dedicar-se

a servir la societat i a servir els ciutadans ha de donar cabuda

o ha de donar resposta a aquest dret dels ciutadans a usar el

català. I per tant, a nosaltres ens sembla que el redactat tal com

està, tot i que ja li dic que no garanteix el requisit -acab

president, ah!, se m’està acabant el temps, ah!, em semblava...-

tot i que no garanteix el requisit tal com està em sembla que és

un redactat prou acceptable per a tothom i, per tant, també

rebutjarem l’esmena.

En resum, suposo que s’ha entès, però no ho he dit

expressament, rebutjarem totes les esmenes del Partit Popular

i de Ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Baquero, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola, bona tarda. Sr. Pericay, vostè ens demana què és

normalitzar una llengua i fa una reflexió i acte seguit tots li hem

contestat per què es fa aquesta llei, que és una llei de

normalització lingüística, però vostè mateix després ens diu que

el català no ha de ser un requisit, ha de ser un mèrit. Què no és

molt contradictori això?

O sigui nosaltres inferim ja... la Constitució Espanyola al

seu article 3 ens diu que el castellà és la llengua que es parla a

tot l’Estat i tothom té el dret i l’obligació de conèixer-la, això

és una inferència lògica que vostè accepta, no?, que vostè troba

que està bé i que el castellà és... tots pensem que és obligatori

saber-lo, però després ens diu que el català, que li passa el

mateix que al castellà, però a un territori més petit, només a un
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territori, és una llengua que es parla, que la parlen en aquest

territori i en alguns altres, però ara som en aquest, és la llengua

que es parla aquí, hi tenim dret i el dret i el deure de conèixer-

la, per què amb el castellà vostè hi està d’acord i entén aquesta

inferència lògica d’obligatorietat, i no així amb el català? És la

mateixa raó, una es parla a tot l’Estat i l’altra es parla aquí.

Aquí hi ha dues llengües obligatòries, hi ha d’haver dues

llengües obligatòries, i per això la Llei de normalització

lingüística, perquè amb el català no passa com amb el castellà,

tothom entén que el..., el que passa és el que li passa a vostè i

al seu grup polític, que entén que el castellà ha de ser

obligatori, però no el català. Per això hi ha d’haver la Llei de

normalització lingüística.

A les esmenes que vostè, que el seu grup posa al costat del

català el castellà, crec que són una mica ofensives, perquè el

castellà ja el sabem, si el protegeix l’Estat, la Constitució

Espanyola ja protegeix aquesta... no és que la protegeixi, és que

tots la coneixem perquè és la nostra obligació, només faltaria,

és clar! Idò igual, només faltaria que no coneguéssim la nostra

llengua, que sí que passa! Aquí hi ha molta gent que no coneix

la nostra llengua, la llengua que és una de les llengües que es

parla aquí, per això la Llei de normalització lingüística.

Em sap molt de greu perquè parl amb vostè i el tenc aquí

darrera, no puc parlar bé...

(Se sent una veu de fons que diu: “Si vol em pas al davant

(...)”)

No, bé, és igual, em sap greu perquè així no va bé el debat.

Bé, les altres..., el topònim, jo, no ho sé..., jo no..., jo puc

escriure Espanya si vull amb ena i i grega, però Espanya...

escriuen Espanya amb enya i jo no obligaré ningú que posi

Espanya amb ena i i grega, doncs, pel mateix motiu, hem de

posar..., i això dels topònims és que ha estat un tema molt, molt

delicat i molt polèmic a Maó, ara tenim la situació que hem de

dir Maó-Mahón a tots els..., jo no sé si vostès hi han anat,

suposo que sí, i veuran a totes les indicacions Maó-Mahón; és

ridícul, fa gràcia i ens morim de riure i per fer bromes a la gent

idò hi ha “anem a Maó-Mahón?”; és ridícul, si jo parlo en

castellà ja posaré Mahón, però el seu nom és Maó, és Maó,

Maó, no ho sé, jo crec que en varen fer un gra massa en la

legislatura passada i ara volem tornar dir-li com es deia.

Respecte de les esmenes..., bé ara també les esmenes del PP

a l’article 1.2, és dir-los que l’article 3 de la Constitució

Espanyola ja assegura el dret d’aquesta opció lingüística del

castellà, al paràgraf dotze de l’exposició de motius ja diu que

totes dues llengües són oficials i amb el mateix rang, o sigui ja

parlem, ja diem que el castellà també és..., o sigui, ja ho és, sí

que es parla del castellà en aquesta llengua; al paràgraf tretze

de l’exposició de motius ja diu que “la comunitat autònoma

haurà de garantir els drets lingüístics i farà possible que tothom

conegui les dues llengües”, precisament per poder fer efectius

aquests drets, ja ho diu. Vostès volen que sigui a l’article, bé,

és que ja ho diem, és una llei de normalització lingüística d’una

de les dues llengües, la castellana ja té el seu marc jurídic a

part.

Al punt f), fer efectiu el dret de les persones a no sofrir

discriminació per raons lingüístiques, l’article 3 de l’Estatut

d’Autonomia ja diu que el català és la llengua pròpia de les

Illes, ja assenyala la seva cooficialitat amb la castellana, ja ens

diu que ningú no podrà ser discriminat per raons de l’idioma.

A l’article 5 de la llei del 1986 ja es deia que els ciutadans

podran dirigir-se als jutges, ja ho diu la llei del 1986, que els

ciutadans es poden dirigir als tribunals i als jutges per tal

d’obtenir la protecció judicial en relació amb el dret d’emprar

qualsevol de les dues llengües. Si algú se sent discriminat

perquè no li parlen en castellà ja pot anar al... es pot denunciar,

perquè estan emparats els seus drets.

Respecte del punt g), de promoure l’estudi i la protecció i

l’ús de les modalitats insulars, bé, ja se’ls ha dit..., l’article 2.5

de la llei del 1986 ja ho diu: les modalitats de la llengua

catalana seran objecte..., ja ho diu, és repetir-se, vostè tal

vegada és que el volen a l’article 1. Jo crec que és més adient

posar-lo aquí, a l’article 2, ja està, ja està fet, no sé per què ho

tornen a dir. I al paràgraf deu de l’exposició de motius ja es

remarca que l’article 14 de l’Estatut d’Autonomia diu que les

modalitats insulars de la llengua catalana seran objecte d’estudi

i de protecció sense perjudici de la unitat de l’idioma. 

Incideixen en uns punts que ja són a aquesta llei, aquesta

llei no menysprea el castellà, no, en absolut, el que fa és

protegir el català.

I, Sr. Pericay, jo és que he fet una prova arran d’aquesta

llei, d’estudiar-me-la i d’imbuir-me-la i d’intentar entendre el

que vostè vol dir, jo m’he passejat pel centre de Palma, he

entrat a un munt de botigues i a mi ningú no m’ha parlat en

català, ningú, tothom em parla en castellà o en alemany, és que

li ho dic, he fet la prova, eh?, ningú no m’ha parlat en català. Jo

he contestat en català i no ha passat res, han seguit parlant-me

com els ha semblat bé, però no crec que el castellà estigui

desprotegit, és una prova que he fet.

Referent als topònims, ja n’he parlat. I allò de l’article 34,

doncs... això també ho podríem fer extensiu al castellà, de la

mateixa manera que volem nivells per al català, per què no els

volem per al castellà? Perquè ja està clar que tothom coneix el

castellà, no? Idò el mateix hauria de passar amb el català.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. En el torn de rèplica té la paraula el

Sr. Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, com he dit, entenc que les

esmenes que ha presentat el Grup Popular són esmenes

raonables, fonamentades en l’evolució de la jurisprudència del

Tribunal Constitucional i basades, per exemple, les esmenes de

l’article 1.2 són esmenes neutres lingüísticament, perquè

protegeixen les dues llengües, i reconeixen drets lingüístics de

qualsevol persona que vulgui parlar en qualsevol de les dues

llengües oficials. Per tant, garantir l’exercici efectiu del dret

d’opció lingüística de qualsevol ciutadà i és aplicable tant al
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castellà com al català. Per tant, no entenc moltes de les

reaccions o de la contrarèplica perquè sembla que repliquen a

coses que no hem presentat, a coses diferents.

Fer efectiu el dret de les persones a no sofrir cap

discriminació per raons lingüístiques, que em diguin on hi ha

aquí una preferència a favor del castellà i en contra del català..

Promoure l’estudi i la protecció de l’ús de les modalitats

insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, crec que és més

important que sigui l’objectiu de la llei a l’apartat..., a l’article

1.2 que no sigui ja a l’apartat..., a l’article 2.

Per tant, en cap moment no tenen la intenció les esmenes

que s’han presentat per part del Grup Popular d’anar a favor

d’una o d’una altra llengua, sinó que tenen la intenció de

consagrar precisament els principis que el Tribunal

Constitucional, que crec que amb prou criteri i prou ponderat

i prou raonat ha anat fixant aquests darrers anys, de principis de

no discriminació, de principis de tolerància, de principis de

convivència, de principis de cooficialitat de les dues llengües

oficials en territoris en què hi ha dues llengües.

L’objectiu de la llei... em diuen: no, és que l’objectiu de la

llei no és regular l’ús oficial d’una llengua, sinó que l’objectiu

de la llei és la normalització lingüística de tota la norma, de tota

una llei, no, de l’article 1 de la llei, la present llei té per objecte

desenvolupar l’article 3, que ara és l’article 4 de l’Estatut

d’Autonomia pel que fa a la normalització lingüística de la

llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears en tots els

àmbits i garantir el català i el castellà, ja com a idiomes oficials

-com a idiomes oficials- d’aquesta comunitat autònoma, regula

l’ús de l’idioma oficial.

Per tant, crec que el tema de... bé, Podemos ens diu que les

nostres esmenes estan basades en què està amenaçat el castellà,

nosaltres no mencionam ni el castellà ni el català, sinó que

mantenim un criteri de neutralitat a les nostres esmenes. 

MES per Mallorca ens diu que hi ha d’haver una

preferència d’un idioma oficial sobre l’altre o una cosa

semblant m’ha semblat entendre. Entenem que aplicam la

jurisprudència del Constitucional en aquesta matèria.

Jo crec que les polítiques respecte de... hi ha dos criteris,

un, El Pi ens parlava que hi havia una diferenciació entre una

llengua cooficial i una llengua pròpia, jo crec que està

perfectament recollit tant a la llei com a la jurisprudència del

Tribunal Constitucional, una llengua, la llengua pròpia és la

pròpia de la comunitat autònoma, i les cooficials són les dues,

una la comú de tot l’Estat i la pròpia. Crec que no hi ha

contradiccions en les nostres esmenes en aquest sentit.

Discutir el tema del topònim de Maó, el Sr. Castell em deia

que havíem de tornar-ho autòcton, autòcton ho podem tornar al

que consta a les cròniques dels conqueridors de Menorca del

1287, que surt Maó amb la hac corresponent, que si és autòcton

és autòcton, el que ha variat és després. Però jo crec que entrar

en el debat d’un cas concret, no som en aquest moment, que

seria molt complicat, i sobre el tema de Maó s’ha discutit molt,

però bé, vull dir que si anam a l’autòcton ens anam a 1287, i

allà trobàrem el que diu el cronista Ramon Muntaner, quan

arriba a Menorca i diu el nom del port de Maó i com s’escriu

el port de Maó.

El tema dels topònims crec que hi ha legislació a altres

llocs, com és al País Basc, crec que al País Basc no diran que

és un absurd o que és una bajanada o que és una qüestió sense

sentit doncs que Vitòria sigui bilingüe i es pugui dir Vitòria

Gasteiz, o a València, o la proposta de La Coruña, jo crec que

eren qüestions prou raonables quan hi ha un nom que té una raó

social i històrica important, i el tema de Maó crec que, per

exemple, històricament, amb la vinculació del port idò sí que

té una raó històrica important.

A mi em sap greu perquè crec que el Grup Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... -sí, anem acabant-, ... ha fet un esforç important per

presentar esmenes prou raonables, prou assumibles i ens vam

creure, ens vam creure el que van dir, que el que volien era

tornar al consens, però veiem que no es vol tornar al consens,

es vol imposar, no es vol tenir en compte la possibilitat d’altres

postures, no es vol la negociació, es vol imposar una

determinada visió, i jo crec que una visió anti..., retardada, una

visió superada, una visió en aquest moment diferent de la que

hi havia a l’any 1986, i que no és que estiguin, diguem, en

posicions moderades o més avançades els grups que donen

suport al Govern, sinó que, desgraciadament, ens trobam en

posicions, crec, més radicals des del punt de vista lingüístiques

de les que hi havia fins ara. Per això, lamentam que no hi hagi

cap intenció d’arribar a cap tipus d’acord ni a cap cessió en

aquesta matèria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, contestant un poc les coses

que s’han dit i sobretot perquè algunes m’han deixat realment

perplex.

A la portaveu de Podem li voldria aclarir que aquest 80%,

com a mínim, a què m’he referit, no era de competència passiva

ni de coneixement de la llengua, era d’ús habitual de la llengua,

això sí, entre els nascuts a Balears, eh!, com a mínim són

paraules de Joan Melià, eh, això evidentment no ho he

contrastat, però sí ell ho va exposar l’estiu passat en un..., i

inclou aquells que la tenen, que reconeixen com a ús habitual

només el català i els que reconeixen també com a ús habitual

les dues llengües.

Persecució del castellà, jo no he parlat mai d’això ni parlaré

mai de persecució del castellà, perquè simplement mai no he
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cregut que hi hagi cap persecució del castellà, ni aquí ni enlloc

d’aquest Estat; ara bé, el que sí crec és que hi ha determinats

drets de ciutadans espanyols que són conculcats quan, per

exemple, aquesta llengua, que és la llengua oficial i la llengua

comuna a tot l’Estat, no pot ser, per exemple, usada en

l’ensenyament com a llengua vehicular, en determinades parts

d’aquest Estat, cosa que, per cert, aquest és l’únic Estat conegut

on la llengua oficial no és llengua vehicular d’un ensenyament

en una part del seu territori, però en fi, són singularitats.

Respecte de la Constitució, i al consens al qual ha fet

referència la portaveu de MÉS per Mallorca i també el d’El Pi,

en fi, ni jo ni ningú del meu partit no ha dit mai que la

Constitució fos intocable, el que nosaltres sempre hem dit i ho

seguirem dient és que, mentre hi hagi una constitució vigent,

aquest és el marc legal, això és molt diferent. Repassin els

programes electorals de les darreres eleccions generals i veuran

quina quantitat de reformes de la Constitució que du Ciutadans

en el seu programa. Ara, mentre no entram, mentre encara som

en aquest període previ, el dia que realment entrem en el

període de plantejar-nos una reforma de la Constitució, per

descomptat que haurem de cercar el consens, és que una llei, en

general qualsevol llei, i més si és la Constitució, ha d’obeir al

màxim consens possible, si pot ser absolut, cosa que sempre és

molt difícil, però com a mínim al màxim consens possible.

El portaveu de MÉS per Menorca m’atribueix intencions

francament... en fi, malèfiques, diu que... entenc que era

contestant-me a jo, per tant, si... diu que això de les modalitats,

la voluntat de detallar-ho encara més, tal com ho detalla per

altra banda l’Estatut, l’article 35, és realment una trampa que

alguns posem per a no sé què més. També diu que no volem

moure ni un dit a favor de la llengua catalana. Això és

completament fals, si no volguéssim moure ni un dit

evidentment no estaríem acceptant que hi hagi, per exemple,

una llei de normalització lingüística. Una altra cosa és que

matisem determinats aspectes d’aquesta llei, però en absolut

que això sigui cap intenció... en fi, malèfica, de l’ordre que

sigui. Jo ho dic així, entre parèntesi, tampoc no és que sigui una

cosa que, en fi, que hagi de treure per ventura aquí, però som

escriptor en llengua catalana i ho seguesc sent; si realment jo,

en fi, seria un poc contradictori amb la meva manera d’actuar.

I respecte de la portaveu del Partit Socialista, que també

m’ha retret..., jo no som partidari, per exemple, d’aquest article

de la Constitució que diu que existeix el dret i el deure de

conèixer el castellà. Simplement és l’article, diguem, que hi ha

a la Constitució, són coses molt diferents. Crec que hi ha

moltes constitucions que no especifiquen cap dret ni cap deure,

simplement assenyalen la llengua oficial de l’Estat i n’hi ha

també que ni tan sols això, que ni tan sols parlen de llengua en

el seu articulat. Ara, també és ver que m’imagín que en aquest

cas això té, o tenia en el seu moment, i crec que en el debat que

hi va haver durant la ponència constitucional així hi apareixia,

tenia certament una, diguem, era allà per una qüestió de fre

davant les peticions que hi podia haver per part de determinats

partits nacionalistes respecte d’altres llengües de l’Estat. I

m’imagín que, efectivament, aquesta és una fórmula que obeïa

a això. Ara, això no vol dir que jo sigui promotor ni partidari

d’aquesta fórmula.

I esmenes ofensives, bé, és un poc el que acab de dir, és a

dir, el fet de reconèixer, per exemple, que el castellà és també

una llengua institucional aquí a Balears, i jo sempre m’he

referit evidentment a Balears, igualment quan he parlat de

mitjans de comunicació públics em referia a aquells que tenen

evidentment vinculació amb aquesta comunitat autònoma, en fi,

jo crec que això no ha de ser ofensiu per a ningú; és a dir, el fet

de reconèixer aquest caràcter també, per dir-ho així, propi

institucional d’una llengua que és una llengua oficial i que és

una llengua parlada aquí per un percentatge crec que notable de

ciutadans que hi conviuen, no?

I aquesta és la..., en fi, això és tot el que volia comentar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. En torn de contrarèplica pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Camargo,

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, seré molt breu i només

vull contestar que no havia donat per fet que aquest 80% fos un

percentatge de població que té una competència passiva quant

al català, quant a entendre el català, sinó que havia entès,

precisament, que eren tots nascuts a les Balears, però és clar,

com ja s’ha dit també abans l’increment poblacional del flux de

població migrant ha estat tan elevat en aquests darrers temps

que en el total del percentatge de la població encara és molt

elevada la part de la població que té una competència passiva,

però no pas activa, a això feia referència, que aquest tipus de

legislació el que fa precisament és impulsar l’ús actiu de la

llengua catalana.

I bé, respecte del que deia el Sr. Lafuente, agraïm també

l’esperit constructiu del que..., també ho ha dit abans la

portaveu de MÉS per Mallorca, Margalida Capellà, agraïm

l’esperit constructiu, però crec que acceptar aquestes esmenes

sí que és en certa mesura posar en qüestió l’esperit que també

era del Partit Popular de la llei del 1986, que era aquest esperit

de donar impuls a una llengua en una situació com la que deia

abans prou inestable des del punt de vista de la seva

supervivència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Capellà, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG

Sí, gràcies. Bé, evidentment, crec que aquest debat sobre la

política lingüística i la normalització lingüística hauria de ser

molt més ample i el temps que tenim aquí i sobretot hi haurien

de participar experts en aquest àmbit. És clar, jo entenc, per

exemple, que a l’article 1, quan s’indica -com ha comentat el

Sr. Lafuente- que la llei té per objecte garantir l’ús del català i

del castellà, no significa que té com a objecte regular l’ús del
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català i del castellà, és clar, són dues coses diferents, per tant,

ens situam al pla jurídic, d’acord, però aquí, què hem de fer,

situar-nos al pla jurídic o al pla lingüístic o sociolingüístic?

Jo crec en aquest sentit que el Partit Popular, quan

governava, va modificar unilateralment la llei, perquè ho va fer

com ho va fer. Hi havia consens aleshores? És clar, és que

vostès apelAlen a un consens com si... en aquests moments,

sense tenir en compte el consens del 1986 i tampoc el consens

que no hi havia en aquell moment, quan vostès van impulsar la

modificació unilateral de la llei. Crec que en aquest sentit,

nosaltres som conseqüents i bé, vostès, evidentment tenen la

seva estratègia i la respect, però si ens ho permet, entengui que

li valoram el sentit constructiu, però també crec és contradictori

perquè ara apelAlen al consens, d’acord.

A vostè li sembla que ara, actualment, hi hauria un nou

consens? Perquè és clar, el Sr. Pericay, ell és lingüista i ens

parla que existeix una nova situació sociolingüística, vostè ens

explica, que ho sabem, que hi ha una nova situació jurídica,

jurisprudencial, la qüestió és si el consens que es va aconseguir

el 1986 amb la situació sociolingüística i jurídica que hi havia,

ara mateix hi podria ser. És clar, què es va fer el 1986? Hi va

haver tot un estudi, hi va haver una ponència, hi va haver

debats, feia onze anys hi havia hagut el Congrés de la Llengua

Catalana aquí a Mallorca; crec que aquest consens que vostès

ens diuen que hi hauria d’haver, pot ser que sigui possible, però

no de la manera com vostès ho varen plantejar quan vostès

governaven.

Per tant, crec que hem de ser conseqüents, el retorn a la Llei

del 1986 en aquests moments ens sembla que és el més

conseqüent i sobretot el més honest amb la informació i amb el

consens que existeix en aquest moment, que vostès no varen

respectar en el seu moment.

Vostès consideren que s’ha d’avançar en un nou consens,

bé, idò potser s’hauria de proposar una ponència o potser

s’hauria de començar a fer feina en base a les dades que es

tenguin i aleshores mirar si és possible un nou consens, però,

per descomptat, amb les condicions amb les quals vostès varen

modificar la llei, jo crec que no hi havia consens i no crec que

ara mateix hi hagi un nou consens, i per això la recuperació de

la Llei del 1986 ens sembla que és el més coherent i també el

més digne que es pot fer en aquests moments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument perquè no vull

reiterar arguments, crec que bàsicament la posició de tots els

grups està prou definida.

Sí li vull dir al Sr. Lafuente que, és clar, he entès que ens

deia que volíem anar a una cosa que està superada, que teníem

una visió superada de les coses i fins i tot crec que ha dit

“posicions radicals”, crec que ha utilitzat aquests termes.

És clar, només li vull recordar, Sr. Lafuente, que recuperam

la llei que va fer el PP del 1986, amb la qual cosa, és clar,

arriba a la conclusió que els que han superat la visió del PP del

1986 en tot cas és el PP del 2016, però, és clar, era la versió del

PP, i supòs que els del PP del 1986 devien ser uns radicals

absoluts per a vostès i ara vostès han arribat a la moderació, no

ho sé, no m’ha quedat molt clar aquest argument perquè, és

clar, de vegades perdem de vista exactament què és el que fem,

que és retornar al text que va fer, entre d’altres, amb consens,

però entre d’altres el Partit Popular, que no era un convidat de

pedra aleshores, era qui ostentava la presidència del Govern de

les Illes Balears i la majoria... o el principal partit del

Parlament de l’any 1986. Per tant, és clar, no deixen de ser

xocants aquestes afirmacions, però bé, vostès sabran el que

diuen i el que fan.

En relació amb el que deia també el Sr. Pericay, també li

vull dir, és clar, vostès ens diuen quina és la situació

sociolingüística, quan parlen dels mitjans de comunicació

diuen: no, només ens referim als de titularitat pública de les

Illes Balears; clar, com si..., què passa, no hi ha televisions

privades, no hi ha altres televisions públiques? Clar, analitzar

la realitat sociolingüística d’aquesta manera, home, diguem que

molta d’objectivitat i molta visió de conjunt no obtendrem

sobre quina és la utilització de la llengua d’aquests mitjans de

comunicació si tenim aquesta visió absolutament restringida.

Els ciutadans reben tots els canals de comunicació, els que són

de titularitat de les Illes Balears, els que són de titularitat de

l’Estat i els que són televisions privades i, és clar, a partir

d’aquí afirmar que la llengua catalana té una bona presència o

té un ús important, és evident no s’adiu amb la realitat perquè

la realitat és absolutament diferent, la utilització de la llengua

pròpia de les Illes Balears és, en tot cas, testimonial com a

molt.

I en relació amb si Espanya és l’únic estat on la seva llengua

oficial no és vehicular de l’escola, bé, això ens duria a altres

discussions, però evidentment hi ha altres estats, supòs que amb

un règim de llengües oficials diferent, com Suïssa o Canadà,

podríem parlar molt d’aquesta qüestió, però bé, és evident que

els estats que no tenen una única llengua, que tampoc no... n’hi

ha, però estats europeus o estats de països desenvolupats que

són els que agafam d’exemple no n’hi ha tants, per tant, el que

s’ha de cercar i ho he dit en la meva primera intervenció, el que

s’ha de cercar i el que es pretén amb aquesta llei és donar un

tractament singular a una situació singular, a una situació

especial, intentar trobar una igualtat d’una desigualtat que

existeix. I nosaltres tenim la sensació que alguns es dediquen

a negar la desigualtat, i a nosaltres ens sap greu, però ens

sembla que la realitat és absolutament aclaparadora de quina és

aquesta situació de les dues llengües en àmbits com el de les

Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, em sembla que aquest

argument tan recurrent a la constitucionalitat és una fugida

d’estudi, una fugida d’estudi, que la reforma del 2012 sigui

constitucional no vol dir que la del 1986 o la del 2015, que a

nivell de continguts són la mateixa, no ho sigui de

constitucional. Jo, la veritat, quan els legisladors apelAlen al que

diu el Tribunal Constitucional penso que no tenen clar la

divisió de poders. 

El Tribunal Constitucional és un legislador negatiu,

simplement es limita a dir el que no és constitucional, però els

que hem de fer les lleis som els que som aquí, per transcriure

les sentències del Tribunal Constitucional no cal un parlament.

Aleshores, el Tribunal Constitucional marca, amb aquesta

legislació negativa, unes regles del joc, i a partir d’aquí

nosaltres tenim un àmbit per fixar el que creiem que ha de ser

llei a la nostra comunitat autònoma. Per tant, l’argument que el

que fem és adaptar la llei al que diu el Tribunal Constitucional

em sembla absurd, això només seria..., això ja ho fa el Tribunal

Constitucional directament, ho declara inconstitucional i s’ha

acabat la broma, ja no cal parlar-ne més. Per tant, jo aquest

argument, em sap greu, però no el puc admetre. 

Respecte del tema del topònim, i molt breument, perquè

estic d’acord amb vostè, Sr. Lafuente, que no ens hem de posar,

no hem de treure els nostres draps bruts aquí en aquesta

comissió, però vull dir vostè no em faci trampa, vostè confon

la gimnàstica amb la magnèsia o més concretament la gramàtica

amb la història; com es deia, com s’escrivia a l’any 1280 i

busques Maó no té res a veure amb què després hi hagi hagut

una normalització de la llengua i hi hagi unes normes i, per

sort, tenguem una llengua amb una gramàtica que, per cert, a

causa dels segles de decadència i de dominació política aliena,

ens vam torbar molt a tenir una gramàtica i, per tant, a poder

normalitzar tots els aspectes de la gramàtica cata..., -eh, com?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, té raó, té raó, però bé, jo ara em referia a la gramàtica

catalana.

Per tant, no em faci trampa amb aquest tema, vostè no em

faci trampa amb aquest tema i només li diré una cosa, vull dir,

perquè aquí parlam de la ena, del Maó o del Mahón, no parlam

de l’hac, i vostè m’ha vengut a treure l’hac i, per tant, li he de

dir què pens sobre aquest tema: i pens, tal com va anar tota la

història de tot aquest trist episodi, crec que vostès van

instrumentalitzar tot el moviment que hi havia hagut a favor de

l’hac per acabar defensant l’únic que els interessava, que era la

ena, com es demostra perfectament tal com va quedar la solució

del contenciós aquest.

Després ens apelAla al consens. Jo li dic: quin consens?

Perquè, com s’ha dit aquí, els companys dels altres grups hi han

fet molta referència, hi havia un consens l’any 86, l’any 2012

aquest consens vostès el volen pels aires, i ara, des d’una

posició de força, perquè ens trobam amb la llei que varen fer

vostès sense consens, ens demana i apelAla al consens. Però

això no és consens, això són fets consumats, i vostè sap

perfectament que quan es negocia els fets consumats s’han de

rebutjar categòricament. És a dir, que vostè ens demani que

construïm un consens des de la falta de consens amb la qual

vostès van fer la reforma de l’any 2012, això són uns fets

consumats que nosaltres no podem admetre. 

Per tant, el que fem és tornar a la situació de partida de

l’any 86, que era on hi havia consens, i si vol, a partir d’aquí,

i com deia molt bé la portaveu de MÉS per Mallorca, la Sra.

Capellà, de la forma que s’ha de fer una reforma de la Llei de

normalització lingüística, amb experts, amb assessorament,

etcètera, tal com cal fer una llei tan important per a la nostra

comunitat autònoma, es pot construir un consens, però ara aquí,

a una comissió, de pressa i corrent, evidentment no construirem

un consens sobre un tema tan sensible com aquest. Tornem al

consens de l’any 86 que, com molt bé ha dit el Sr. Melià, és

l’últim que tenim. Doncs amb aquest tornem. 

Responent al Sr. Pericay sobre el tema del bé i del mal, en

absolut, evidentment, en absolut no vull fer cap judici de valor

ètic o moral; no, no crec que vostès representin el mal, sí que

li he de dir que a mi em sap greu perquè pens que vostès tenen

una actitud que no és justa, perquè si realment pensen en la

igualtat dels ciutadans, jo li he de dir que, com a

catalanoparlant, jo, en el meu país, em sento discriminat,

perquè pens que no tenc els mateixos drets lingüístics que els

altres. Aleshores, em sap greu que vostè vengui a discutir amb

aquesta llei preocupant-se, perquè amb les seves esmenes es

veu, dels que precisament es troben en una situació

sociolingüística més forta que la meva. Aleshores, això no diré

que sigui el mal, però sí que em sembla injust, i per això he dit

que vostès no estan disposats a moure ni un dit, en el sentit que

vostès no estan disposats a reequilibrar el desequilibri patent,

indiscutible, que estableix la Constitució Espanyola; vostès no

estan disposats, en el marge de maniobra que estableix el

Tribunal Constitucional, a reequilibrar aquest desequilibri

donant major dignitat a la nostra llengua.

Jo celebro que vostè sigui escriptor en llengua catalana,

però això, com sap vostè perfectament, perquè la psicologia és

un àmbit oceànic, no l’excusa de defensar políticament, no

només literàriament, la llengua catalana; és a dir, el fet que

vostè és perfectament, no sé si és coherent o no, però és

perfectament possible, perquè s’ha donat en mil casos, que gent

que és parlant d’una llengua, que l’escriu literàriament, després

políticament no la defensa, com seria d’esperar. Per tant, ho

veig...

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

..., no m’estranya.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Baquero, per cinc minuts.
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LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, des del nostre grup dir que no volem que la llengua es

converteixi en un instrument de lluita entre partits, no volem

que sigui una lluita partidista. Estam d’acord amb tornar a la

llei del 86 perquè va ser una llei de consens i, a partir d’aquí,

com deia ara el meu company, el Sr. Castells, a partir d’aquí sí

que hauríem d’obrir un debat seriós i amb experts per arribar a

consens. No... no ho sé, no crec que sigui correcte agafar la

Llei del 2012 i consensuar aquests aspectes, és millor tornar al

86 i a partir d’aquí ens podem posar a fer feina i arribar a

consensos.

Sr. Pericay, li he dit que era ofensiva, no és la paraula, no

és ben bé ofensiva, és com... sempre posen l’afegitó, cada

vegada que veuen la paraula català vostès al costat afegeixen el

castellà, quan la castellana, ja li he dit abans, ja té la seva, ja

està, ja està regulada, ja té... ja la protegeix l’Estat. Nosaltres,

la comunitat autònoma, té el deure de legislar sobre la nostra

llei, la catalana. No és ofensiva la paraula, no sé si és injust o

pot ser és una mica picajoso, és com sospitós, cada vegada que

veu català vostè al costat posa castellà. No sé com dir... molt

suspicaç, pot ser.

Bé, res més, intentar arribar a un consens a partir d’aquesta

Llei del 86. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. A continuació passam a les

votacions. De la primera intervenció del Sr. Melià, hem arribat

a la conclusió que hem de votar per separat dues de les tres

esmenes del Partit Popular, si no és així, corregeixi’m. És així?

No és així? Idò...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, sense dubtar de la seva capacitat deductiva

sobre les meves intervencions, deman la votació separada de la

10306 i la 10281, una és del Partit Popular i l’altra és de

Ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò era exactament el que li deia... havia dit..., bé, hi

havia tres esmenes del Partit Popular, havíem interpretat que

vostè demanava la votació separada de dues d’elles i una que

he entès que es volia abstenir, després vendran...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdoni vostè.

EL SR. PRESIDENT:

...les del Grup Mixt i votarem..., però primer votarem les

del Partit Popular.

Per tant, passam a votació de les esmenes 10280 i 10283 del

Partit Popular.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Una qüestió...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

En el primer llistat la 10283 no existeix, no?, és 10282, en

tot cas, hi ha un error, pot ser? Del llistat que se’ns ha passat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és vuitanta-dos, és vuitanta-dos...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

És així, no?

EL SR. PRESIDENT:

És vuitanta-dos, sí, sí, té raó, Sr. Lafuente. Per tant,

passaríem a la votació de les esmenes 10280 i 10282 del Grup

Parlamentari Popular.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 8.

No hi ha abstencions.

Ara passam a la votació de l’esmena número 10281 també

del Grup Parlamentari Popular.

4.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1.

Queden rebutjades les tres.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans, farem també dues votacions, de la 10300 a la

10305, i després la 10306.

Per tant, de la 10300 a la 10305.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 3.

I de la 10306.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7... Sr. Castells... no sé si..., 7.
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Abstencions? 

Per tant, queden rebutjades també les esmenes del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Ara passarem a la votació separada dels següents punts de

l’article únic als quals es mantenen esmenes. Article... dues...

apartat 2, article 6.1, i article 9.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

Votació de la resta de punts de l’article únic als quals es

mantenen esmenes i que són: 1, l’article 1.2.a); 3, l’article 8; 5,

article 14, i 7, article 34.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 4.

No hi ha abstencions.

Votació de la resta de punts de l’article únic, disposicions

i exposició de mot...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Perdó, es pot fer votació separada d’aquests punts?

EL SR. PRESIDENT:

Dels que ara hem votat?

EL SR.  LAFUENTE I MIR:

No, dels que hem de votar ara.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és clar, si em diu quin.

EL SR.  LAFUENTE I MIR:

Tots.

EL SR. PRESIDENT:

Un darrere l’altre?

EL SR.  LAFUENTE I MIR:

Hi ha cinc punts, no? O bé...

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cinc punts, sí.

EL SR.  LAFUENTE I MIR:

Denominació i disposició final, es pot votar per la nostra

part conjuntament.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de la proposició de llei i disposició final

única... 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Conjuntament.

EL SR. PRESIDENT:

Aquests es poden votar junts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

I els altres també conjuntament, o sigui...

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, faríem dues votacions.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Dues votacions si és possible.

EL SR. PRESIDENT:

Per a mi sí, si... Per tant, passam a la votació de la resta de

punts de l’article únic. Començam per la votació de la

denominació de la proposició de llei i disposició final única. Es

pot aprovar per assentiment?

Sí? Molt bé.

Passam idò a la votació dels altres punts, a l’article 16.1, la

disposició addicional única i l’exposició de motius.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 

Abstencions? 

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei

RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES, de modificació de la Llei 3/1986, de 29

d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a

l’article 125 del Reglament de la Cambra, dins les 48 hores

següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat

a la presidenta de la Cambra, hauran de comunicar els vots

particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en

comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin defensar al

Ple.

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