NÃºmero 73: Divendres, 16 de Mar&ccedil; de 2012

El Govern del PP consuma el major atac a llengua pròpia des de
la recuperació de la democràcia

Després que avui de matí el Govern hagi aprovat el projecte de llei de modificació de la llei de funció pública, el portaveu
parlamentari de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa, Biel Barceló, ha criticat el fet que el Govern del PP hagi consumat
“el major atac a la llengua pròpia dels mallorquins des de la recuperació de la democràcia”. Barceló lamenta que el PP de
José Ramón Bauzá hagi romput de manera unilateral el consens que havia imperat en aquest país en matèria de convivència
lingüística durant els darrers 25 anys (des de l’aprovació de la llei de normalització lingüística).
La modificació de la llei de funció pública per eliminar el requisit de català per a l’accés a la funció pública, i la modificació
de la llei de normalització lingüística per la porta de darrere per rebaixar l’oficialitat de la llengua pròpia de Balears són
mesures que agreugen de manera inequívoca la desigualtat social i jurídica existent entre el català i el castellà, i només poden
haver estat promogudes des d’una ideologia radical clarament escorada cap al nacionalisme espanyol més unionista,
allunyada del sentiment majoritari dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
Cal recordar que la llei de normalització lingüística i el requisit lingüístic, encara que no solucionen la desigualtat jurídica
entre les dues llengües oficials (tractades de forma desigual per la Constitució i per l’Estatut) almanco garanteixen la igualtat
en l’accés a la funció pública i el mínim compliment dels drets lingüístics dels ciutadans, en establir uns mecanismes que
tenen com a objectiu corregir la desigualtat social existent, per tal que la llengua catalana sigui una llengua de trobada i
d’integració de tots els ciutadans de les Illes Balears.
Biel Barceló afirma que “mentre escara estam esperant les mesures que el PP havia promès per reactivar l’economia i crear
llocs de feina, que és el que necessita aquest país amb més urgència, el Govern de José Ramón Bauzá només es preocupa
d’aprovar mesures antimallorquines, antimenorquines i antieivissenques que van contra la nostra llengua, contra la nostra
cultura i contra la cohesió social del país”. Amb aquesta mesura, “el Govern del PP gira l’esquena a la majoria social
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d’aquest país i fa cas dels sectors més radicals de la nostra societat, fins i tot anant en contra d’un gran nombre de votants del
PP”.
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Carta de Biel Barceló: “hem de reaccionar i ens han sentir”

Benvolgudes companyes,
Benvolguts companys,
Els nous governs de les Illes Balears i del Consell de Mallorca han demostrat en aquests mesos la seva ineficàcia,
improvisació i manca de propostes per fer front a l’actual situació de crisi econòmica i d’atur. En canvi, estan sent molt
eficaços en les mesures contra la nostra llengua i cultura.
La desaparició de mitjans de comunicació en català, el retorn del castellà a IB3, la desaparició dels ajuts a la nostra indústria
audiovisual o a la premsa forana en la nostra llengua, la rebaixa del català a la funció pública o la proposta de segregació
lingüística a l’escola són exemples de la innegable voluntat del PP d’arraconar i rebaixar el català a tots els àmbits.
Pel costat positiu, hem vist com la societat mallorquina ha reaccionat davant aquest escorament castellanista i
antimallorquinista del govern de José Ramón Bauzà. Les escoles, els joves i entitats diverses han organitzat, actes,
manifestacions, xiulades... i en pocs dies es varen recollir més de 12.000 al·legacions a la modificació de la llei de
normalització lingüística.
Ara hi hem d’esser, hem de reaccionar i ens han de sentir. Per això, vos convit a participar activament en tots els actes que es
facin en favor de la nostra llengua i cultura, i especialment a la manifestació organitzada per l’OCB el pròxim 25 de març
a Palma a les 18.00 hores, amb el lema Sí a la nostra llengua.
Hem d’esser molts al carrer per capgirar aquesta situació. Ja estam fent feina des de les institucions, però també n’hem de fer
cadascú des del seu àmbit quotidià. La nostra llengua s’ho mereix. Entre tots ho aconseguirem.
Gabriel Barceló Milta
Secretari general del PSM-Entesa Nacionalista
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La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa expressa a CCOO i UGT
el seu suport a la Vaga General

Avui dematí Biel Barceló, Fina Santiago i Jaume Català, juntament amb altres membres de la coalició
PSM-IniciativaVerds-Entesa, s'han reunit amb Katiana Vicens, secretària general de CCOO, i Lorenzo Bravo, secretari
general d'UGT, per tal d'analitzar conjuntament la reforma laboral aprovada recentment pel Govern espanyol del Partit
Popular.

Durant la reunió s'han posat sobre la taula els efectes indesitjables que la reforma laboral té per a l'economia: està agreujant la
destrucció d'ocupació, enviant al carrer a molts treballadors i treballadores. La qual cosa implica una reducció del poder
adquisitiu, una davallada del consum i, en conseqüència, un deteriorament global de l'economia, que no afecta només als
treballadors, sinó també a les petites i mitjanes empreses, moltes de les quals ja estan sota una forta pressió a causa de la crisi.

La reforma laboral significa, segons ha assenyalat Biel Barceló, “un atac sense precedents als drets de les persones
treballadores, ja que deixa sense efecte qualsevol mesura que garanteixi un equilibri en les relacions entre treballadors i
empresaris, buidant de contingut institucions com la negociació col·lectiva”.

D'altra banda, la diputada Fina Santiago ha recalcat que aquesta reforma “s'inscriu en el marc d'un canvi de model econòmic i
social impulsat pel Partit Popular, que passa de l'economia productiva a l'economia especulativa i que prescindeix dels drets
bàsics de la ciutadania, com ara la salut o l'educació”.

Davant aquesta situació, CCOO i UGT, i PSM-IniciativaVerds-Entesa han subratllat la necessitat de treballar conjuntament
per respondre a la crisi i a les mesures del PP, que no fa sinó agreujar-la, donant suport a la Vaga General convocada per dia
29 de març i articulant espais que permetin elaborar propostes alternatives a les polítiques destructives dels governs espanyol
i balear.

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa dóna total suport a la Vaga General i està treballant tant a nivell de carrer com a les
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institucions perquè aquesta sigui un èxit.
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La llei de capitalitat per canviar el nom de Palma entra al
Parlament amb els vots del PP

El Parlament ha pres en consideració, amb els vots del PP, la modificació de la llei de capitalitat amb la qual l'alcalde de
Palma, Mateu Isern, vol modificar el nom de Palma per al Palma de Mallorca i que es recuperin les competències en matèria
urbanística. Durant la pasada legislatura la majoria progresista i nacionalista havia reformat aquesta llei per modificar aquests
dos punts.

El diputat del grup PSM-IniciativaVerds-Entesa Antoni Alorda ha asseverat que el nom de "Palma de Mallorca" li sona
"estrany" perquè els topònims "són importants" ja que formen part d'"un procés històric i toquen el cor".

Alorda ha citat una estrofa de l'himne del Barça (“tenim un nom i el sap tothom”), en referència a la força que s'expressa
donant-li la importància al nom. El canvi del nom "és una passa més en el procés de castellanització de les Illes Balears", ha
afegit.
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Vídeo: el PP rebutja la proposta del PSM-IV-ExM per
democratitzar la Corona

Vídeo amb el resum del debat parlamentari sobre una iniciativa de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa per democratitzar
i dotar de transparència a la institució de la Corona. La diputada d'IniciativaVerds, Fina Santiago, defensa la proposició no
de llei del grup. La portaveu del PP, Mabel Cabrer, defensa la posició dels conservadors, que rebutgen la iniciativa
proposada.
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Fina Santiago: “el decret llei per reestructurar l’IB-Salut
permetrà augmentar els sous als alts càrrecs”

La diputada de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa Fina Santiago ha criticat el decret llei per reestructurar l’IB-Salut.
Santiago afirma que es polititzarà aquest ens, que es permet augmentar els sous dels alts càrrecs i s’afavoriran les clíniques
privades en detriment del sistema públic de salut.
La diputada d’IniciativaVerds afirma que amb els 3 milions d’euros que es deixaran d’ingressar per bonificar fiscalment les
persones que tenguin assegurances privades es podrien contractar 60 professionals sanitaris durant un any, o 120 durant sis
mesos.
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Antoni Alorda: “el Govern del PP ha destrossat els pressuposts
de 2012”

El diputat de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa Antoni Alorda valora la pujada d’imposts aprovada divendres passat en
Consell de Govern, i critica la incoherència del PP, que quan governava l’esquerra afirmava que apujar els imposts era “la
pitjor mesura que es podia prendre en temps de crisi”.
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‘Mars, fontanelles i rius, tot s'encimentarà’

El PP enterra anys de promeses d’inversió pública a la Platja de Palma sense cap protesta. Submisos com sempre, no
reivindiquen res al Ministeri; denunciar l’espoli, ni els hi ha passat pel cap.
La reacció de Carlos Delgado és anunciar una nova ofensiva urbanitzadora: Ses Fontanelles i tot el que arrambi. El que falta a
Platja de Palma ja no és esponjar ni equipaments, sinó... més places! Més blocs de pisos, més hotels... Per fer-ho possible, ens
anuncia un decret llei (i en van set catefes) per eliminar tota quanta normativa faci falta... En la llei turística ja ens havia
deixat clar que, per a ell, i per al PP, la seguretat jurídica consisteix en poder dir que sí a qui vol dir que sí, sense pegues de
lleis, ni de planejaments/plantejaments generals, ni coverbos.
Però Ses Fontanelles és una zona humida. Basta anar-hi per comprovar-ho, a qui li faci vessa, que ho cerqui a wikipèdia o
consulti fotos. I les zones humides estan protegides internacionalment per preservar la biodiversitat planetària.
En els treballs del nou Pla Hidrològic (PHIB), un equip tècnic va delimitar l’any 2006 la zona protegida, una delimitació
(aprovada pel Govern el febrer de 2011) incompatible amb la urbanització prevista. El Decret-Llei 1/07 en suspengué
l’execució, una mesura refrendada al Parlament sense cap vot en contra... (el PP a l’oposició fa un altre cantet). Però, algú
creu que això inquieta gens a Carlos Delgado?
És cert que el PHIB l’ha d’aprovar el Govern de l’Estat, el PSOE no ho va fer (algun dia ho hauria d’explicar) i ara els
Governs del PP el tenen entretengut per interessos espuris. En tot cas, l’actual PHIB també protegeix la ZH del Prat de Sant
Jordi, només que no la delimita. I, tanmateix, Ses Fontanelles són, objectivament, una zona humida i els jutges han establert
la il·legalitat d’urbanitzar-les encara que no hi hagi una cartografia oficial. El criteri del PP de què una zona és, o no, humida
segons els interessos urbanístics que la cobegen, encara no ha estat científicament admès (no ho descartem de futur si
governen molts d’anys...).
El PP ja no s’amaga al·legant que només tracta d’evitar indemnitzacions, Delgado diu obertament que és la seva fórmula per
dinamitzar l’economia. La fórmula de sempre... que no és la que deien en campanya. “Mars, fonts i rius, tot ho
encimentaran” (o era cremaran?), la Sibil·la ens ho havia profetitzat com l’avantsala de la fi del món...
Tot amanit amb un humor sarcàstic, corrosiu... El Decret llei per legalitzar urbanitzacions clandestines i eximir-les de serveis
bàsics, l’han titulat “d’urbanisme sostenible”... Sostenible! Idò. No es podrien estar, com a mínim, de riure-se’n de la gent?
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