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Ajuntament de Palma

s de Mallorca
V

Grup Municipal

Els regidors de l'Ajuntament de Palma, en representació del PSM-Nacionalistes

de Mallorca presenten a la consideració del Ple la següent PROPOSIClÓ per tal que

sigui estudiada| debatuda al pròxim Plenari de dia 30 de maig de 1.996.

TEMA: 'NORMALITZAClÓ LINGüÍSTlCA'A | DES DE L'AJUNTAMENT DE

' PALMA
'

"

Una vegada més ens veim amb la necessitat de parlar'| escriurerespecte de la

nostra Llengua i de la nostra Cultura. Els motius són molts| diversos però un d'ells és

sense cap tipus de dubtes la celebració unitària del "Correllengual', "ll Diada Popular

per la Llengua, la Cultura, la identitat i el País" i la "X_ll Trobada d'Escoles

Mallorquines".
'

Les condicions existents a nivell general semblen favorables al debat i a

programes d'actuació concrets, però’, la realitat és que l'ús quotidià de la nostra llengua

i el coneixement de la nostra cultura no ens pot fer'baixar la guàrdia i ens obliga

“constantment a noves iniciatives i a recordar que, si bé està molt bé que es facin

,

declaracionspúbliques, la feina concreta de cada dia deixa molt que desitjar.

Enguany se celebra el 10è aniversari de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de

Normalització Lingüística a les Illes Balears; una Llei incomplida en múltiples ocasions

a diversos àmbits: institucionals, escolars, judicials,'mitjans de comunicació, etc.

Cal assenyalar que. l'art. 4 de l'esmentada Llei disposa: "'Els poders públics

han d'adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el

coneixement i l'ús normal de-Ia llengua catalana'f. A partir d'aquí,MM
].

.
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Palma e essió de dia 26 03 acordà l’aprovació inicial del Reglament de

normalització lingüística i, per acord «de plenari de data 24/09/87, fou aprovat

definitivament (BOCAIB núm. 131, de 20/10/87).

Aquest Reglament també ha estat incomplit en diverses ocasions i, ara,

nou anys després de la seva aprovació, els incompliments perduren i es
consoliden.

El Reglament Municipal de normalització lingüística dicta al seu art. 2.1:

"Les finalitats del present Reglament de normalització lingüística són:
1. Establir el català com la llengua usual de l'Administració Municipal."

És evident que encara manca molt de _camí per recórrer, però el que no podem

permetre és que un reglament no sigui tengut en compte perla mateixa Corporació que .,
' el va aprovar.

Aqui tenim una mostra dels articles incomplits i no complits en la seva
totalitat: art. 7, art. a. 1.b, art. 8.1.c, art. 9.3, art “.», art. 11, art. 14, art. "18, art. 22,

art. 23.

incomplint també el Reglament municipal s'han presentat, des del mes de
s b 95 |

- 21 propostes únicament en castellà, al plenari
- 308 propostes'en castellà a Comissió de Govern

_

- 7 anuncis al BOçAlB bilingüe que hauria de ser només en català
- 88 anuncis al BOCAIB en castellà que hauria de ser en català
- 5 anuncis de premsa publicats només en castellà
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- 1 incompliment de documentació interna en castellà

- 31 propostes amb mescla de versions a la Comissió de Govern

- 1 carta o notificació personal en castellà

El balanç és realment trist, cal idò, ara que des del Govern Balear
i Consell

'

Insular de Mallorca es mostren favorables a assolir les cotes de normalitat que
.

el poble de _Mallorca i de les Balears reclama, que l'Ajuntament de Palma no

nomée no quedi enrera, sinó que com a capital de la nostra Comunitat agafi la

bandera i encapçaliel procés de normalització lingüística.
'

La realitat a Palma no és en absolut optimista. Ens referim al coneixement i ús

de la llengua pròpia i el coneixement de la nostra cultura.
' '

Segons la Memòria de Secretaria de l'Ajuntament de Palma de 1.990, amb

una població de 325.206 habitants:
'

No l'entén 69.456 21 ,27

l'entén — no parla 65,6% 2020

l'entén i llegeix - no'parla "

_

. 14.955 4,60

La sap parlar , 58.393 17,95
]

'

La sap parlar i llegir:
'

70.850 . 21 ,79

La sapparlarrllegir i escriure 464159
’

14,19 ' ." ’“ “ '
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Segons la Dades del Cens de 1.991 a Palma, amb una població de 297.259
habitants, respecte de la llengua i simplificant les dades:

No l'entén 43.785 1571

_

l’entén - no parla 66.014 2220
l'entén i llegeix - no parla 19.709 6,63
La sap parlar 35.571 12,97
La sap parlar i llegir. 59.981 20,17 “

\La sap parlar, llegir i escñure 63.503 21,36
No consta (NC) 5.696 1,91_

Encara no disposem de dades posteriors confirmades, si bé hi hagut petits
'.avanços. La tendèndia extrapolant dades seria.

No l'entén 12,53
l’entén 8626
La parla 56,88
La llegeix '

- 51 ,50

L'escriu 22'84

A Palma, és evident l'origen peninsular de la major part de laimmigració. La
Comunitat Autònoma que té un tant per cent més elevant, és, sense dubte,Andalusia,
amb un 33'76% del total de laimmigració, triplica els originaris de Castella-La Manxa,
que són un 10'43%; en tercer lloc, però molt a prop, es troben els de Catalunya amb
un 937 %
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A l'hora de valerar aquest tema consideram important coneixer el lloc de

procedència dels immigrants.

Les dades de 1.994 respecte a la formació cultural general sense
1 especificar la qüestió lingüística dels ciutadans de Palma són les següents. amb
unapoblació de 322.593 habitats.

'un

Nivell de formació Homes “' Dones “ '.Total

Sense estudis 55.037 2729 ”0545 31,10 -188;382 58,39

Batxillerelemental 39.797 12,33 391213 12,15 ,_
75.010 24,49

Batxillersuperior
A

29.429 9,12 “25.772" 798
.

55.501 17,11

Quan al món educatiu a Palma durant el Curs 1.995I96 respecte de la

nostra llengua:

Centres Català Castellà Parcual

Públics 15 16 18

Privats 2 ' 33 25

hi ha un total de 42.356 alumnes (16.361 a Centres Públics i 25.995 a Centres

Privats).
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Català Castellà Parcial

Alumnes 6.339 22.170 13.847

Respecte de les assignatures hi ha una greu mancança en els continguts

temàtics de les diferents assignatures, les referents a Sociologia, geografia, història,

ciències, literatura, llengua, etc.. de les Balears.

A l'Educació d'Adults encara les mancances són més greus i més generals.

Per tot això es presenten les següents
?.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

'

1. L'Ajuntament de Palma manifesta la seva voluntat d'encapçalar el procés de

normalització lingüística creixent, tant a la nostra ciutat com al conjunt de les illes

Balears.

2. L'Ajuntament de Palma crearà una Comissió específica de seguiment de
normalització lingüística a l'Ajuntament, empreses públiques i Patronats integrada

pels grups polítics i entitats culturals que tractin el tema- per, en un termini de tres

mesos, elaborar un informe sobre l'actual situació lingüística i les possibles vies de
solució. Presentarà l’informe ala Comissió Informativa de Serveis Finalistes, en els '

, '

Consells d'Administració de les Empreses Públiques, a les Juntes Rectores dels

Patronats i al Plenari.
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3. L'Ajuntament de Palma instara al Govern Balear per tal que Palma sigui objectiu

prioritari per a la Direcció General de Política Lingüística; de tal manera que rebi

les ajudes necessàries per engegar el procés de normalització lingüística.

4. L'Ajuntament “de Palma d'acord amb l'art. 18e, del Reglament municipal de

Normalització Lingüística, fixarà en el termini de dos mesos, a la seva plantilla

orgànica, els llocs de treball les característiques dels quals facin obligat el

coneixement de la llengua pròpia, la llengua catalana, i la llengua cooficial, la

castellana, per tal d'accedir-hi.

5. LAjuntamentde Palma a través de les Àrees de Cultura Participació Ciutadana“ i

Acció Social prendrà les iniciatives concretes pertinents per tal que en la Política

d'integració de la immigració es faciliti el coneixement de la llengua i Cultura

pròpies de Mallorca.
' '

'

6. Per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiquesl'Ajuntament de Palma

valorarà que aquestes activitats propici'in, directament o indirecta,” l'ús del català.

Per tal motiu en el termini d'un mes s'establiran els criteris de valoració i s'inclouran

a lesvbases que es facilitin a les entitats i associacions que vulguin acollir-se al

programa d'ajudes.
'

7. L’Ajuntament de Palma a través de la seva Àrea d'Educació intensificarà el

coneixement de la Llengua i Cultura pròpies de Mallorca a tots els nivells

educatius. Molt específicament es treballarà a làmbit de l'Educació d.Adults. Es -

vetllarà per tal que através del Mapa Escolar del Ministeri d'Educació i Ciència no

existeixin endarreriments sinó avanços amb lobjectiu de la Normalització

Lingüística i Cultural. .
_

..;
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8.- L'Ajuntament de Palma a través de les Àrees de Relacions Ciutadanes i Cultura
promourà programes i activitats socio-culturals en els Centres Culturals de
l'Ajuntament en la línia delsobjectius assenyalats de fer efectiu entre la població
en general el coneixement de la cultura de Mallorca.

9. L'Ajuntament de Palma activarà les putilicacions de l'Ajuntament, millorarà la seva
.

difusió “i establirà uns criteris per tal de difondre popularment la nostra Cultura a
través de publicacions i audiovisuals.

10. L'Ajuntament de Palma promourà Campanyes específiques per tal de conscienciar
la ciutadania del seu dret a conèixer i utilitzar la llengua i cultura del País .

11. L'Ajuntament de Palmainsta 'a la Conselleria de Cultura del Govern Balear i a la
Direcció Provincial del Ministeri d'Educació i Ciència que s'intensit'iquin els programes
educatius per tal que, en el _sistema educatiu es conegui la Societat, Geografia, '

Història, Ciències, Literatura, Llengua, etc.... 'de les illes Balears

.12. L'Ajuntament de Palma insta al Govern de l'Estat Espanyol a »accelarar les .

transferències educatives a la Cemunitat Autònoma de les illes Balears d'acord amb
"

la Constitució, i inclourà a la finançació de la Comunitat Autònoma de les illes Balears
una partida en concepte de recuperació i difusió de la llengua i cultura pròpies.

_ Palma, 17 de maig de 1996 _mmm de l'Ordre del Dia a lo 505516 ple:riacolobmda diu 30 do-uctg de 1996 porquiabans de presenta o al Ple passi per laComissió Informat: » de Servei '-, -- tos;Portaveu “ Batu-aïgua}? '
lL.LUSTRíSSIM SR BATLE-PRESlDÉQÉÉEÉ Í “.“

”
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...per unanimitat per lJAjuntament Ple en sessió celebrada dia
31 de juliol de 1996 amb una sèrie d'esmenes, per la qual cosala proposta quedalredactadí de la forma següent:1.- L'Ajuntament de Palma manifesta la seva voluntat d'enc

2.—
" sent de Palma pres

Be-

a a-lar el proces'de normalització lingüistica creixent, tagg ala nostra ciutat com al conjunt de les illes Balears.L'assessoria lingüística del servei de Cultura de l'Ajunta-ntarà a la comissió informativa dels ser-veis finalistes, cada 6 mesos, un informe sobre el seguimentdel Reglament Municipal de lorealització Lingüística d'aquestAjuntament, pel que fa al propi Ajuntament, als seus organis—
mes autònoms i a les empreses públiques municipals,'per tal deser debatut. ,

.

L'Ajuntament de Palma instarà al Govern Balear per tal que Pal-
ma si objectiu prioritari per a la Direcció General de soli—tica ngüistica, de tal manera que rebi les ajudes neeess riesper engegar el proces de normalització lingüística, i també ins-tarà a la Comissió de Cultura del Consell Insular de Mallorca
per tal que es rebin totes les ajudes necessàries per aquestafinalitat. Respectait les modalitats insulars de la llengua ca—talana sense perjudici de la unitat de l'idioma.\4.-L'Ajuntament de Palma, d'acord amb l'article 18 del Reglament

Se-

Els

Municipal de Normalització Lingüística, fixarà a la plantilla _orgànica de 1998 els llecs de trebalà,les caracteristiques delsquals fessin obligat el coneixement e la llengua pròpia, la -llengua catalana, i la llengua cooficial, la castellana, per tal ,

d'excedir-hi.
L'Ajuntament de Palma prendrà les iniciatives concretes pertinentsper tal que en la politica d'integració de la immigració es faci—liti el coneixement i cultura pròpies de Mallorca.Per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques l'Ajunta-ment de Palma valorarà que aquestes activitats propiciin, direc—ta o indirectament, l'ús del català. Per tal motiu el servei decultura establirà els criteris de valoració 1 s'inclouran a lesbases que es facilitin a les entitats i associacions que vulguinacollir—se al programa d'ajudes.apartats 7, 8, 9, 10, 1111 12 s'aproven literalment com venen

en la proposta.
Palma, 31 e Juliol de 1996

EL.SEC TARI ACCTAL.
\__


