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Serra: "Balears viu moments de certa
incertesa per qüestions lingüístiques"

Antoni Dalmau, conductor de les ponències i Sebastià Serra en un primer pla.
"Balears viu moments de certa incertesa per qüestions lingüístiques", aquest és un dels molts missatges
que ha fet arribar Sebastià serra, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears
(UIB) als assistents al simposi 'Espanya contra Catalunya: una mirada històrica 1714- 2014', organitzat
per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
Sota el títol, Les polítiques de l’Estat espanyol enfront dels projectes d’autogovern de les Illes Balears, la
ponència de Serra s'ha dividit en cinc grans blocs: el fet insular; mecanismes organitzatius i d'anàlisi;
projectes de finançament específics; projectes polítics i culturals ; institucions i mecanismes de
col·laboració en el temps actuals.
Segons Serra, malgrat els convulsos moments què viu balears i haver viscut durant 2012 i 2013 les
mobilitzacions més importants que es recorden a les Illes, el fet que encara IB3 encara segueixi oberta i
encara es puguin rebre tots els canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals “són coses
positives”. El catedràtic també ha recordat fites importants a les Balears com la creació el 1978 de la UIB,
que “havia desaparegut a la primera meitat del segle XIX”. En aquest apartat també ha volgut destacar “la
vitalitat Xarxa Vives d'Universitats, de la Ferderació Llull, de l'OCB, del Moviment Escolta de
Mallorca i el de Catalunya”, entre d'altres.
Serra ha explicat que les “conjuntures polítiques de Catalunya i Balears són diferents i que tot i que hi
hagut dificultats el que ha funcionat bé ha estat l'Institut Ramon Llull”. Si bé ha recordat que “en aquests
moments només la xarxa d'ajuntaments col·labora amb el Llull”. És per això que Serra aposta per
“enfortir certs camins i pensar que hi ha un present conflictiu però molts de projectes de futur”.

Serra tampoc ha oblidat exposar el dèficit de finançament que pateixen les Illes. “Som la comunitat amb
més dèficit i des de l'Estatut d'Autonomia només ha millorat un 3% el finançament que rebem. Per tant
cal reclamar un finançament just i projectes amb fiscalitat específica”, ha defensat.

