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9 acu\o de malversar diiiers púhlics És trist. perii del PIii pilrit de niirmiilització pcr a arreglar el teiilat M 6s aixi: . .  Iio he d'iidiiietre. Em guanyo les giirm- de I'esglisia ...). 
\ L,, c1iscnyiinl llcngua i litcriilura ciitalancs en un insli- El pitjor de tot és que la desviació d'aquestos diiiers 
t ~ i i  d'li'ivissa. pcrh ve1 aquí que iio cobro com tothoiii: es cohercilt amh la politic- linpüistica govcrn 
pcr pagw-me. ;I nii i als de la meua tribu. el Govern Ra- aplic;i en el di;i ;i diil. i tamh2 amh Ics xifres dels pressu- 
Ic;ir ti-cii cls diners d'unn p;irlid;i de  l.500 milirins dc  prlsl(is reflecteixeii una clara recessi" 
pchsclcs tciiricanicnl destinades a n«rmalitzaciii lingüis- niat2ri;i de nr>rnialilzacid lingüísticii: hi ha 4O milioris 
ticii. I lo va dir el conseller d'Educació i Cultura. Ma- perqui. cls ajuntameiits deseiivolupiii plans pilot de 
nucl Fcrrcr. en comparCixcr al parlament dc  les illes el iiormalització. una xifi-a nirilt inlcririr ii la de la dos 
5 de n»\'cnihre de  1998. El diari de sessioiis de la cani- anyz. Més. La xifra de 374 riiilioiis pressupostats eii- 
Iirii rcprodiiciu les scucs pirraulcs: ~mosallrcs dcstinam gua" per a niirmalilzació lingiiíslica Cs 

aqiiests dohlers inferior en 150 inilioiis a la quaiititat 
de I'any pnssat: I;i difcrcncia Cs dc- 

siida al fet que el coiiveni aiiib 1, u¡. u¡!. quc per 4 12 norm,$ikació 
IiiigüíSticd el5 doblcis no arriben. Tele\risi6 Espanyol;i de Ralc- 

ars es va menjar l'any passat 
hoiia part del pressupost. i 
que ensuany Ics dcspcscs rc- 

lacirinkidcs amh aquest conve- 
taiit al pqanicnt  dels docentz que es ni s6ii meiiors: al parlanieiit. els 
dcdiqueii ;I I'cnseny;imenl de 1;i Ilcn- grups de  I'oposició j;i han 1CI 

citiilana. propia de les Illes Bale- notar que no 6s de sentit coinú 
arc. coni nls progr;inies quc I i i  Iha de fiiiaiiqar el conveiii anih Tclc- 
rcciclatgc. d'elahoració de inaterial visió Espanyola a costa d'un 
pcd:igi>gic. etc. Tot aixb superti els pressoposi de  iiorrnalitznció liiigüis- 
l.5IlO milions de  pcssctcs, pujii a uns tica tan csqiiilii ( i  mcnys encara si pen- 
I.hO0 niilinns.. Mis  clar. l'aigua. Si feiii núineros i niul- soni ijue els programes suh\~eiicioiiats aco5- 
lipliciim cl mcu siiliiri pcls dolzc mcsos de I'any. més pa- tunieii a ser de prop;i~.and;i gcivernamcntal). En aqiiclla 
giies "dobles". i la xifra resiiltanl la miiltiplicam pel scssió. el dipiilat Uiimii Poiis apuntava com és d'incoii- 
nombre de pcrsonei que ciiscnycn el maicix que un pruent regalar tants diiiers a un;] lele\,isió pcrquc laci 
scrvidor. n'ohtindrcm que la niajor parl d'aquestos ;iIguns programes en catiili. pcrii al mateix temps con- 
1.5OO iiiilions els foneni els harrots coin jo. El govern ccdir un niunt dc  Ilic$ncies a ridios noves mcnysteiiiiit 
iiutonhniic iicah;i de convertir-nic en una cspccic de  de- ]'elenient lingüístic a I'lioi-a de fer la hareniació. Final- 
linqücnt. perque cls s«us que ni'ernhutxaco cada nies meiit. no podcm dcixar d'arrufar el nas en saber que 
1i;iiiricn d'aniir destinats a canipaiiyes i actuacions de  100 milions (uii 28 % tlel pressupost per a nornialitza- 
normaIitz;ició lingüística en I'amhit de  lenscnvament. ció) sóii destiiiats B I  ('<insorci pcr al I'»mcni de I'íis de  la 

Scnihla que ainb tt: a veure aiiih la poca tra$a del Ilengua catalana. un eiis nionopolilzat pel govern i que. 
govcrn i i n s r a ~  ;~I'ho!.a de iieeociai-. I';iny passat. les lluny del que el seu nrini indicii. es limita ir lcr promoci6 
1ransl'cri.ncies d'cducació. L'Estat va transferir 41.800 cultural en I'imhit de I'enseiiyamciit, 
niilions de  pessetes per a I'ensen!~anient no universita- Aqueites sifres (cii crinsiinincia amh I'acluació de 
ri. pcrih el Ciovcrn Balear (6s a dir. els coiiiribuents) ha les instituci(ins goverriades pel PepS) fati visihles tres re- 
Ii;igut d';ifegir-lii 6.000 niilinns més pci- a Icr funcionar alitats que no ens sol-prcncn. En prinicr Iloc. el govern 
el tinglado. Les rioves conipet?ncies. dnncs. ens arriba- s'ahstt: de fonientar I'ús de la Ileii,gia catalaiia. En se- 
vcii iiitil dot;ides. Perii I;i colla d'en Manuel Fcrrer ha gon Iloc. desiena amh el ncim de "normalilzaciri lingüis- 
volgut c«nteiiir la despesa i ha decidit "reciclar" la par- tica.' unes actuacions que no hi teiien gran cosa a veure 
1iil;i dcstiiiail;~ a iioriiialització (els faiiiosos 1.500 nii- o que no teiieii cap iiicidkncia real en els usos liiigüíslics. 
lions) pcr iapiir alguns lihrsts. .la se sap quc. per al Pe- En tercer Iloc. disscnya uns pressupostos que fan desa- 
p6. iiiuh de la nornialització lingüística és una pareixer quasi tots els diners disponibles pe ra  restaurar 
li-ivcilitiil. i que aqucstos dincrs són mcilt hons de  des- la nostra Ilensua. i prcveu malaguanyar cls pocs (po- 
viar ciip a coses scrinses (si algú en duhta. que ho de- qiiíssiins) diners que queden: uns pressupostos. en defi- 
iiiiiiii ;iI hiitle de San1 Jnsep. que va aprofitar els diners nitiva. crinira la nomalització lingüística.+ 


