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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors, comencem la sessió d’avui i, en
primer lloc, demanaria si hi ha substitucions?

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, MÉS per Mallorca, Joan Mas substitueix Miquel
Ensenyat.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Ares Fernández substitueix Francina Armengol.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Juli Dalmau substitueix Mercedes Garrido.

Compareixença RGE núm. 6103/19, de la secretària
autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística,
sol·licitada per una cinquena part dels diputats de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i  Generals, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre
la idoneïtat per al càrrec i e l  projecte que pensa
desenvolupar per a l’acció de Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la secretària autonòmica d’Universitat,
Recerca i Política Lingüística, sol·licitada per una cinquena
part dels diputats de la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6103/19, per tal d’informar sobre la seva
idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per
a l’acció de govern.

Assisteix la Sra. Agustina Vilaret i González, secretaria
autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, que
ve acompanyada del Sr. Josep Lluís Pons i Hinojosa, director
general de Política Universitària i Recerca; de la Sra. Beatriu
Defior i Barcons, directora general de Política lingüística; del
Sr. Miquel Gallardo i Esgléas, assessor tècnic i del Sr. Marcel
Pich, assessor tècnic.

Té la paraula la Sra. Vilaret i González per tal de fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

L A S RA.  SECRETÀRIA AUTONÒM I C A
D’UNIVERSITAT, RECERCA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
(Agustina Vilaret i González):

Bé, molt bon dia a tothom. Gràcies per aquesta oportunitat
de retre comptes, de demostrar la transparència d’aquest
Govern. Demanen per la meva idoneïtat: sóc llicenciada en
Història de l’Art, des del 86 sóc professora de secundària; he
estat a diferents associacions i relacionades amb l’educació,
a APA. Venc del món municipal, fa més de 12 anys que em
dedic al món municipal, a Bunyola; he estat regidora a
l’oposició, regidora de govern i ara també ho era, però he

renunciat per poder dedicar-me plenament a aquest càrrec,
perquè, com poden suposar, era una càrrega important i per
responsabilitat he renunciat a ser regidora del govern de
Bunyola.

També la legislatura passada vaig ser diputada en aquesta
casa, molts de vostès són cares conegudes i l’espai també
m’és conegut. Per tant, tenc certa experiència dins
l’administració i dins l’associacionisme també. Crec que un
valor important és saber fer feina en equip, potenciar el grup,
la multidisciplinarietat i crec en això i crec que, gràcies a
això, s’aconsegueix... o he aconseguit per exemple dins el
món municipal tenir una certa representativitat.

Respecte del meu equip, el formen: aquí, en Pep Lluís
Pons, director general d’Universitat i Recerca, anteriorment
amb l’altre Govern, a l’altra legislatura també va ser director
general de Recerca, per tant, hi ha una línia continuista.

Na Beatriu Defior, també, que és la directora general de
Política Lingüística i que ja era cap de secció dins Política
Lingüística, per tant, té un bagatge una experiència que l’avala
i que sap molt bé el que s’ha de fer.

Dins l’equip també hi ha els dos tècnics, un més en
funcions de cap de gabinet, tot i que no és cap de gabinet, en
Miquel Gallardo, que és llicenciat en Ciències del Treball i
Ciències Polítiques; té un màster de comunicació en
estratègia política. També és exdiputat, company d’aquesta
casa a l’anterior legislatura. També té vida municipal o
experiència municipal com a regidor, i va ser director general
de Participació i Transparència.

L’altra persona de l’equip és en Marcel Pich, que és
graduat en Antropologia, tècnic superior d’Audiovisuals, té un
postgrau de comunicacions en política institucional i un
postgrau d’estudis urbans, per tant, té també una experiència
en comunicació important a nivell municipal.

I aquest és l’equip, i  ho torn repetir i ho repetiré més
vegades, crec en la feina en equip i que és molt important la
cohesió i tirar endavant.

Més coses, respecte del càrrec, som encara dins l’apartat
d’idoneïtat, m’agrada estructurar una mica. Aquest és un càrrec
nou, és una nova eina, per donar impuls, visibilitat, importància
a aquestes tres àrees que consideram tan importants:
universitat, recerca i política lingüística. Recordar que som un
govern capaç de fer pactes, de la diversitat, consideram això
una cosa positiva i aquest nou model de govern vol impulsar,
vol potenciar o dóna prioritat a aquestes àrees, i per això s’ha
creat aquesta secretaria autonòmica, que aquesta figura
recordin que tampoc no és extremadament nova, perquè el
Partit Popular també la va utilitzar en dues legislatures
anteriors.

Això, que sóc una persona de consens, de diàleg i crec que
també treballadora i això és el que els puc oferir. Si després
tenen preguntes, encantada de poder respondre.
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Què més m’avala també i està relacionat amb el segon
punt? Bé, el programa, els objectius que tenim per a aquesta
legislatura. I com que procur ser clara i tenir en compte els
aspectes científics i ser el màxim d’objectiva, exposaré aquí
els diferents objectius, que serà el que avalarà, que faré de
guia amb aquests tècnics i amb els altres tècnics funcionaris,
que tot s’ha de tenir en compte, les bones relacions amb totes
les comunitats, ja siguin educatives, o de treballadors i
funcionaris de les diferents cases, perquè són com a tres
encaixos diferents. I dins aquesta visió de conjunt, tirarem
endavant els següents objectius.

Si m’ho permeten, primer començaré amb Universitat,
després Recerca i després Política Lingüística. Aquí ho tenim,
començam amb Universitat, també si m’ho permeten, primer
faré una visió general de la situació i després ja passaré als
objectius.

Respecte de la Universitat diguem que en aquests moments
es troba a un lloc capdavanter i és gràcies a l’esforç de tots,
gràcies a l’esforç de tots, tant la institució de la Universitat,
com de la conselleria o les direccions generals i  de tota la
gent que investiga, que treballa, que fa docència i que també no
fa docència i que ha permès que els rendiments de la
Universitat de les Illes Balears siguin bons. Està molt ben
situada, vostès ho sabran, va sortir  per premsa, com en el
Rànquing de Xangai està situada dins les 500 primeres, per
tant, això és un honor -el rector sempre ho explica-, com és la
criba i, per tant, és un mèrit molt important i fins i tot algunes
de les seves facultats estan molt per damunt, per tant, això és
un goig, no?

El finançament. Dins la mitjana, abans de començar la
legislatura anterior estava prou per davall de la mitjana estatal,
la mitjana aquí de les Illes Balears, però durant aquesta
legislatura s’ha remuntat i s’ha incrementat un 29%. Què
implica això? Les dades que tenim crec que són del 16 i s’han
publicat en el 17 i les properes dades sortiran ara a finals de
novembre; per tant, a les dades que tenim ara encara surt un
decalatge d’inversió per estudiant inferior a la mitjana estatal,
però confiam que ara, a finals de novembre, i això podrem
comprovar-ho tots, en sortir les noves dades, ens hi acostem
prou. Per tant, hem millorat molt.

Del 15 al 19 s’ha incrementat el pressupost de la
Universitat en 19 milions, 19 milions suposa un 34% més
d’inversió en Universitat de les Illes Balears. Això demostra
que és un esforç que ha fet aquest Govern de pacte a la
legislatura anterior i que, evidentment, això és un objectiu
global que voldríem i que volem continuar. A més a més,
aquest gran esforç s’ha de tenir en compte també que es varen
reduir les taxes universitàries, per accedir la societat d’una
manera més assequible a la Universitat, aleshores aquesta
baixada de les taxes, també diguem que és un handicap i que
s’ha de tenir en compte dins aquests 19 milions d’increment.

Ara sí que ja pas al..., bé, aquí, disculpau, a veure..., aquí
teniu la gràfica de les inversions del pressupost de la UIB,
com va ser ascendent fins al 2009; 10, 11, 12, 13, 14... davalla
la inversió en la Universitat, i com a partir del 15 incrementa

i puja la inversió que es fa en universitat. Aquesta és l’evolució
que esperam mantenir.

Després com a objectius així més concrets..., aquests són
els grans objectius. Primer, la qualitat; continuarem potenciant
la UIB com a institució universitària competitiva de referència
de la nostra comunitat. És la institució pública d’ensenyament
superior de les Illes Balears, també amb representació  a
Menorca i a Eivissa, i això també m’agradaria remarcar-ho bé;
tenim el fet geogràfic de la insularitat que ens fragmenta, però
som Universitat de les Illes Balears i això implica estar
representada també a les altres illes, com Eivissa i com
Menorca. Això té un preu, té un preu però que socialment s’ha
d’assumir; per exemple enguany es varen invertir com a
300.000 euros en aules de videoconferència per poder estar
més connectats i poder fer les classes des de les altres illes.
Per tant és un objectiu continuar per aquest bon camí de
millora de competitivitat, de qualitat de la docència, de la
recerca i la transferència del coneixement en tot el territori
àmpliament.

Després un altre apartat important és la projecció
internacional. Som conscient que vivim a un món globalitzat,
i el fet de ser unes illes no ens ha d’aïllar, i precisament aquest
nou rànquing de Xangai ens demostra que som capaços d’estar
en el món, hi som. De totes maneres aquest fet d’estar en el
món i ser internacionals no ha de fer oblidar que és una
institució arrelada al territori. La Universitat de les Illes
Balears està dins la societat de les Illes Balears i té un
feedback, és a dir, la universitat aporta moltíssim a les Illes
Balears, la societat també aporta, i és un enriquiment mutu.
Per tant el tercer objectiu és remarcar també el paper tan
important que juga dins la cultura, dins el compromís social,
dins la col·laboració amb altres institucions de les Illes, i tot
això per un objectiu de millorar aquesta societat, no?, que per
això estam, se suposa, tots aquí, amb uns principis de
solidaritat, equitat, integritat..., uns valors universals.

Respecte de l’oferta formativa i suport a la docència, tot
i anar cap a la qualitat i a la projecció internacional, com ja he
esmentat, també ens hem d’adaptar a les necessitats d’aquesta
societat, com també ja he esmentat, amb problemes com..., o
reptes, no problemes, reptes, com el de la diversificació
econòmica o per exemple la cohesió social; són grans reptes
que tenim en aquesta societat.

Quant a suport vostès em diran “bé, idò vinga, puntualitza,
especifica què fem quant a internacionalització”. Bé, es donen
ajudes a mobilitat i desplaçament amb beques als alumnes,
suport a euroregió amb 20 euroxecs de 500 euros; per a
professorat hi ha una bossa de 6.000 euros per a la
col·laboració en projectes d’euroregió. Vull recordar
simplement que des del gener presidim l’euroregió Pyrénées-
Midi, per tant això és un honor. 

Un altre bloc és el d’infraestructures, infraestructures o
millora d’infraestructures, una de cara a docència i recerca, i
aquí tenim un punt important que és l’edifici
interdepartamental 2 per a ciències de la salut, un edifici d’uns
7 milions amb fons FEDER que en aquest moment la
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Universitat està licitant i que servirà per a totes les facultats
de ciències, així, de la salut. També infraestructures no de
docència i recerca però sí d’altres serveis seria per exemple
la residència; la residència també és un repte i hi estam
treballant; també he de recordar que la llista d’espera que hi ha
hagut enguany per accedir a la residència és una cosa nova, no
existia els altres anys, per tant era difícil planificar-ho, però
sí que estam en marxa amb diferents reunions per fer factible
aquesta nova infraestructura.

Si em permeten... Això d’anar cap a la qualitat universitària
s’ha de garantir amb una acreditació, una acreditació de títols
oficials, ja sigui de grau i de postgrau de la universitat,
evidentment de les Illes Balears, i ens agradaria que l’AQUIB
tengués el reconeixement i l’acreditació possible dins
l’Associació Europea de Garantia de la Qualitat d’Educació
Superior, l’ENQA, per poder garantir aquests processos, cosa
que en aquests moments no és possible. També és un altre
objectiu.

Es revisarà també el mapa de titulacions, tant de grau com
de màsters. Com saben vostès es va fer un grup de treball per
veure quines serien les titulacions de més demanda. Sempre,
ja dic, intentam anar amb una base científica, amb treballs ja
fets, no ens inventam les coses. Pareix que les més demanades
serien farmàcia i ciències de l’activitat esportiva, així com
també s’ha parlat del doble grau d’infantil-primària, però tot
això està en estudi i anirem mirant a veure com anam
implementant i calendaritzant i prioritzant quins serien els
nous graus i els nous màsters.

Un altre objectiu és reforçar la projecció social, això que
dèiem que la universitat no està tancada, està dins una societat
i és la societat de les Illes Balears. Per exemple es dóna
suport a la UOM, que darrerament ha tengut una gran
projecció i consideram que és un projecte molt interessant,
amb un diploma sènior; també es promouen activitats culturals
i científiques a espais com Can Oleo; per exemple s’hi ha fet
ara recentment -no sé si ho hauran vist- la Nit de la recerca,
Nit de la recerca que també es va fer a Menorca amb la
intenció de considerar to tes les Illes, i també es va fer a
Eivissa. Hi ha també Esport UIB, que serveix de nexe d’unió
de secundària cap a Universitat, és aquest pont de comunicació
i és un altre nexe que arrela dins un espai que no és
estrictament, diguem-ne, universitari.

Un altre punt seria consolidar les activitats de l’IRIE com
a institut de recerca educativa, acreditat des de 2013 i que des
de 2017 té un conveni de 50.000 euros durant cinc anys; per
tant continuam amb aquest suport que serveix perquè dues
persones facin recerca.

I, en definitiva, continuar amb totes aquelles ajudes a
mobilitat, a desplaçament, a residència, a excel·lència, a
dinamització  universitària, que hi ha congressos, jornades,
cursos, seminaris, i fins i tot un ajut que hi ha a una residència
per incorporar la dona dins l’Escola Politècnica Superior, que
en fan falta moltes i hi ha un gran decalatge, i per tant també
són aquests valors transversals  -la igualtat de gènere, per
exemple- que també ens preocupen i també els tractam. 

Per tant, obrir la universitat a la societat, tenir consciència
que som de tots i és un orgull també de tots, en col·laboració
evidentment amb ells. Puc dir que les relacions amb el rector
i amb tots els diferents vicerectors -hem tengut diferents
reunions- és bona i lluitarem per la màxima col·laboració i
treball en equip. 

Ui!, em deixava la diapositiva, no ho sé... d’acord.

Passem a recerca. També he dit que partiríem d’un
panorama, un mapa... d’aquest moment com estam. Per
desgràcia som a la cua de la recerca dins l’Estat espanyol. La
despesa en R+D és 0,38% del PIB, mentre que la mitjana
estatal és l’1,2. Per tant som conscients que som a la cua, és
una llàstima, i és una cosa que ha de remuntar. De fet aquests
darrers anys s’ha incrementat la inversió i s’ha revertit aquesta
inèrcia negativa dels indicadors d’inversió en R+D, i així com
els recursos..., és a dir, s’ha treballat aquests quatre anys, s’ha
invertit més, hi ha més recursos humans, més que mai en tot...,
és un rècord històric. A veure, mirem aquí... Aquí..., bé, quasi
no es pot veure, però som els darrers de la cua, hi ha la mitjana
a 1,2 i nosaltres som els darrers, per tant hi ha una gran tasca
a fer, és un gran repte.

Però si miram si miram el que s’ha fet durant aquests
quatre anys veiem que som els primers, els que hem fet més
esforç econòmic per revertir aquesta situació, som els que
més hem invertit proporcionalment. Per tant, tot i que les
dades no són bones, el camí sí, per tant, continuarem per
aquest camí.

Un altre..., ah!, sí, aquí, un moment, tenc l’altra..., aquí
teniu o tenen l’evolució interanual de la inversió en recerca i,
com veuen, va ser ascendent fins a 2010 i va ser descendent
fins el 2015 i a partir del 2015 torna a remuntar, ens falta
l’actualització de dades evidentment que aviat les tendrem i
podrem veure i corroborar aquesta tendència.

Anem a veure, un altre aspecte important a comentar abans
d’entrar dins els objectius és la participació empresarial dins
el món de la recerca. La participació empresarial dins el món
de la recerca també, per desgràcia, és baixa, to t i  que hem
passat d’un 14 a un 25 % del 14 al 17, és a dir, del 14 al 17
s’ha passat d’un 14 a un 25% d’inversió empresarial. Per tant,
sí que és baixa, perquè, ara em corregirà el director general,
però crec que a Espanya es troba devers un 50% la inversió
empresarial i a països com Estats Units devers el 90% la
inversió empresarial en recerca. Per tant, nosaltres tenir un
25% és que ens queda també molt de camí a fer, camí que ha
passat d’un 14 a un 25 i que esperam continuar gràcies a
inversions fetes o abstencions fiscals la inversió d’empreses
innovadores com s’ha dut a terme. És a dir, aquest canvi,
aquestes noves inversions demostren que amb polítiques
incentivadores dirigides al sector empresarial funciona i
millora la situació. 

En general, el que volem és promoure l’economia del
coneixement, la diversificació econòmica, més sostenible,
més integradora, amb valors de cohesió social, econòmica i
territorial, que també és el que ens marca Europa 2020. Tenim

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 8 / 23 d'octubre de 2019 115

la sort de continuar amb el mateix director i , per tant, si la
tendència fins ara ha estat així esperam, desitjam i volem que
continuï.

Objectius ja més concrets, la llei de la ciència. La llei de
la ciència ja la tenim en esborrany, és una llei que possibilitarà
un marc estable dins la política científica, s’ha d’adaptar al
marc normatiu de la llei estatal i també recollir les
singularitats d’aquest sistema científic de les Illes Balears i,
evidentment, ha de servir per a captació de talent i
d’investigadors d’excel·lència. Esperam a veure si a final del
2020 ja pogués entrar dins el Parlament, desitjam que sigui
una llei de màxim consens i que sigui útil. De dins la llei
sortirà l’Institut de Recerca de les Illes Balears, l’IRIB, que
també és un instrument important.

La majoria d’objectius vénen marcats per un Pla de
ciència, tecnologia i innovació 18-22; ja els dic que seguim
els camins del que ens marquen els estudis fets per
institucions científiques. Aquest Pla de ciència, tecnologia i
innovació 18-22 té com a objectiu consolidar aquesta
trajectòria ascendent ja iniciada i té cinc grans objectius. Un,
la promoció del talent, potenciar els recursos humans, els
recursos humans són bàsics per a tot, sempre, per moure
qualsevol cosa, i durant aquesta legislatura s’han posat en
marxa i reforçat les polítiques per a formació i incorporació
de personal investigador en la posada en marxa d’una sèrie de
programes com el Margalida Comas per a investigadors joves;
el Vicenç Mut per a investigadors amb experiència; el Felip
Bauçà per a incorporació d’investigadors doctors a l’empresa,
i 12 beques predoctorals, dues de les quals dirigides a
empreses. Per tant, impulsar les empreses a participar de la
recerca és un tema també transversal.

El segon objectiu d’aquest pla és l’excel·lència
investigado r a, també sempre en cooperació  i
multidisciplinarietat. Són molt importants els equips de feina,
molt, i les persones, era el primer punt. Un fruit que ha donat,
per exemple, la recerca en aquesta feina en equip és el Ramiro
de Maeztu el qual ha rebut recentment l’IFISC, per tant, és una
altra fita de què podem estar orgullosos dins la nostra societat
que hi hagi gent que rebi aquests premis d’aquesta
importància.

El tercer punt és l’impuls a la competitivitat per al
desenvolupament econòmic d’empreses més competitives a
través de la generació, incorporació de coneixement,
tecnologia i innovació. Amb coneixement, tecnologia i
innovació les empreses milloren, tenen millors resultats i així,
per exemple, després de vuit anys sense cap convocatòria, s’ha
publicat una ajuda d’R+D per a empreses.

Mesures d’acompanyament, el que dèiem de som dins la
societat; fer arribar a tota la societat la importància del
coneixement científic i tecnològic; és a dir, la difusió i la
divulgació de la ciència i la tecnologia és un dels objectius
d’aquest pla i també és un dels nostres objectius. Així, per
exemple, es va fer la Nit de la Recerca, dins ca n’Oleo, que ja
he mencionat, com també es va fer a Menorca i a Eivissa per
donar a conèixer, no s’investiga, no es fa recerca dins un

laboratori amb una bata blanca allà tancats, és una cosa de tots,
i si, a més, podem incentivar, podem impulsar, podem crear el
cuquet als joves, això és també una cosa molt important. Ara,
per exemple, diumenge hi haurà la fira..., dins la segona fira
d’Inca hi haurà la quarta fira de la ciència, on també
participam, i hi passaran dilluns 2.000 alumnes; per tant, és
una cosa important com els joves i tota la societat s’apropa a
la investigació i la investigació baixa a la societat.

Després, el darrer objectiu d’aquest pla que són els reptes
de la societat. La recerca, l’R+D s’ha d’orientar, s’ha de
marcar cap on es vol anar i aquests reptes de societat, com pot
ser la diversificació econòmica, s’han d’intentar pautar, o es
pautaran. A part de la llei de la ciència, en el nou Pla de
ciència i tecnologia, hi ha el Complex Científic de les Illes
Balears. Aquest complex científic que va començar el 2010,
amb un fons crec que també FEDER, no?, en aquests moments
s’ha de posar en marxa, s’ha d’obrir, s’ha de recepcionar; és el
Complex Científic de les Illes Balears que és al Parc Bit i dins
el primer semestre del 2020 s’ha de recepcionar. Ara ja s’han
determinat quines són les mancances que la constructora no
ha acabat de fer bé i s’adequa per poder-lo obrir i donar pas a
un espai que ha de servir perquè les diferents institucions i
grups de recerca tenguin un lloc amb laboratoris, amb cambres
refrigerades i d’altres, que és un espai immens que donarà una
sortida d’infraestructura, de recerca molt important a les Illes
Balears. 

Finalment, el darrer gran objectiu de legislatura de recerca
és el Pol Marí, al Moll Vell. Es construirà una infraestructura
per promoure la ciència i  la tecnologia marina, ja que som
enmig del Mediterrani, som unes illes, és important una
infraestructura com aquesta, serà per al SOCIB i per al Centre
Oceanogràfic de Balears i també es construirà amb un fons
FEDER de 6 milions.

Crec que això és, en línies generals, quant a recerca. I ara
passam a política lingüística i també començarem com sempre
amb les dades de partida. 

Vull recordar primer el marc normatiu, no desitjam sortir
de la llei ni molt manco, sinó acomplir-la. Recordar el marc
normatiu: la Constitució Espanyola, l’article 3.3 parla de la
riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya,
que és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial
respecte i protecció. L’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears a l’article 4.3 diu: “les institucions de les Illes Balears
garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i
crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena
de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes
Balears”.

I l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia diu: “La comunitat
autònoma té competència exclusiva per a l’ensenyament de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la
tradició literària autòctona, normalitzar-la serà un objecte dels
poders públics de la comunitat autònoma. Les modalitats
insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
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seran objecte d’estudi i protecció, sense perjudici de la unitat
de la llengua”.

Això diu l’Estatut, només en compliment de l’Estatut
tenim molta feina per fer.

Quina és la situació del català? Segons l’enquesta d’usos
lingüístics, he dit que sempre faria referència a estudis
científics, i aquí hi ha participat la Universitat de les Illes
Balears, segons aquesta enquesta d’usos del 2014, es fa cada
deu anys, quatre, catorze, la població nascuda a les Illes
Balears des del 1970 al 2015 ha passat d’un 82% a un 60%,
del 70 al 2015, d’un 82%, persones nascudes a les Illes
Balears ha passat a un 60% i això té una repercussió directa
sobre el procés de retrocés, dels coneixements i sobretot dels
usos del català, i si comparam aquesta enquesta amb la que es
va fer al 2004 es mostra que l’ús del català ha descendit.

L’extensió del coneixement del català no implica
directament un increment de l’ús, ha sortit també darrerament
en notícies com sí que la població té un ampli coneixement de
la llengua, però no l’usa, i això és un repte que tenim per
endavant, perquè això ha augmentat la fragilitat de la llengua
catalana.

Quant als objectius... -ah, bé..., un moment..., també aquí
simplement una gràfica quant a la inversió que s’ha fet
històricament en els pressuposts de la Direcció General de
Política Lingüística, s’ha remuntat i en aquests moments
estam al camí de remuntar aquesta fossa que hi va haver durant
aquests quatre anys.

Quant a objectius, primer de tot..., -un moment i marcaré-,
tenim la voluntat de màxim consens, perquè la llengua és un
valor transversal, no és partidista, no és ni d’un partit ni de
l’altre, és d’aquesta societat, és d’aquesta terra. Per fer una
bona feina és necessària la coordinació entre les diferents
institucions i entitats cíviques, per tant, estam disposats a
consensuar, crec que sempre he demostrat que sóc una
persona de consens, i d’arribar a punts d’encontre perquè no
sigui un conflicte i per poder tirar endavant les nostres
polítiques.

El primer gran bloc és la defensa dels drets lingüístics,
com ens marca, és a dir, les persones. El primer gran tema
seria dins aquesta defensa dels drets lingüístics l’Oficina de
Defensa dels Drets Lingüístics que va començar a caminar a
l’anterior legislatura, que era al Consultiu, que el Consultiu ja
ha fet el dictamen i s’atendran les recomanacions del dictamen
del Consultiu en aquest projecte de decret que es durà a
Consell de Govern.

Més coses, dins l’àmbit social es faran actuacions per
incrementar les oportunitats d’ús de la llengua. Sense igualtat
d’oportunitats  no hi ha igualtat a l’hora de triar en quina
llengua oficial es volen expressar els ciutadans. Per exemple,
dins la contractació pública inclourem clàusules lingüístiques,
igual com n’hi ha de socials, com n’hi ha de mediambientals
perquè és un tema transversal, això també ho repetiré, és un
tema totalment transversal, ningú no té la propietat de la

llengua i, segons la Llei 9/2017, es poden fer contractes al
sector públic amb aquestes clàusules, és a dir, utilitzar la
contractació pública per implementar polítiques lingüístiques.

Després, també en defensa dels drets lingüístics, hi ha la
formació de dinamitzadors lingüístics ja sigui amb jornades
que s’han fet i es continuaran fent, ja sigui amb un postgrau
que acaba de començar ara fa poquet en aquest començament
de curs.

Després l’altre gran objectiu és la continuïtat de la
comunitat lingüística, és a dir, com a grup, mantenir el
patrimoni lingüístic. Aquí hi ha tres punts importants a
treballar, són els tres punts més febles que s’han detectat en
diferents estudis. Primer, treballar els joves, els joves sí
coneixen la llengua, però no l’usen. Aleshores s’ha d’intentar
fomentar o es fomentarà dins l’espai del lleure, de les xarxes
socials, de la música o dins referents. A part dels joves, una
altra prioritat és una prioritat territorial, una vegada analitzats
els usos de la llengua Eivissa i Formentera, les illes pitiüses,
són les que es troben més malament i, per tant, on s’ha de fer
més feina, i en això ja hem començat una col·laboració estreta
amb institucions i també amb entitats territorials, ja hem fet
visites, ens hem vist amb la consellera de Cultura d’Eivissa i
amb tots els ajuntaments, així com també amb Formentera, i
hem trobat punts d’encontre per poder treballar.

A part de les Pitiüses i els joves, l’altre seria treballar amb
els nous parlants, aprenentatge de la llengua evidentment per
a la integració, per a la cohesió que tots volem d’aquesta
societat de les Illes Balears. També es treballarà amb
voluntariat lingüístic, s’hi ha treballat i s’hi continuarà
treballant, i també amb personatges de referència, no?,
famosos o campanyes com la que ja va començar a
Formentera d’històries del català on una persona vinguda de
fora s’integra parlant la llengua pròpia d’aquestes illes i
demostra que és un element de cohesió i positiu per a tots.

L’altre  punt serien les actituds i comportaments
lingüístics. Això és un treball que s’ha de fer de manera
transversal i que també agafaria els anteriors punts, i de
vegades s’han de treballar segons quins prejudicis, per
exemple això que si no ets caucàsic ja no t’hi refereixes en
català perquè sembla que no l’ha d’entendre i no, perquè el
sistema educatiu permet que tothom que hagi estat escolaritzat
té el coneixement d’aquesta llengua. Per tant, hi ha certs
prejudicis que s’haurien de corregir. Per això es faran
campanyes de sensibilització, també formació de funcionaris,
per exemple els de sanitat, però com a acollida lingüística,
amb una explicació de les normatives, dels drets.
L’ensenyament de la llengua va per un altre costat.

I després també es vol treballar amb un coneixement de
causa, com ja he repetit altres vegades, i per això
s’encarregarà un estudi a la Universitat per veure quins són...,
cap a on anam.

L’altre objectiu important és la qualitat lingüística del
model de referència, tots volem parlar bé, sigui en la llengua
que sigui, escoltam BBC per parlar bé en anglès, aleshores
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hem d’escoltar IB3 en ràdio o veure IB3 per tenir un referent
de model clar que doni seguretat als parlants, tant als mitjans
de comunicació com a l’administració.

Aleshores aquí hi ha quatre punts importants, un és un
acord de col·laboració de la Direcció General de Política
Lingüística amb IB3 i amb la Universitat per marcar pautes
d’ús, aquí no hi ha res econòmic, sinó simplement veure
quines serien les pautes d’ús més necessàries com per
refermar aquest model i que sigui un bon model.

També es crearà un gabinet d’assessorament als mitjans de
comunicació  per part de la UIB, que segurament entrarà en
vigor el gener.

Un altre punt, respecte d’aquest objectiu és el llibre
d’estil, ja el primer llibre d’estil el va fer la direcció general
del Govern, Llibre d’Estil del Govern, el primer ja... i ara ja
anam per la segona edició i amb el decret d’usos ja va passar
a dependre de la direcció general, per tant, es tornarà a fer i hi
ha un projecte de versió electrònica, és a dir, que no hagis
d’anar a cercar llibres, sinó que ens seria molt més útil i molt
més efectiu.

I continuar les jornades de qualitat lingüística en els
mitjans de comunicació, en col·laboració amb el GRESIB. Per
tant, aquests serien els punts d’aquest objectiu de qualitat
lingüística en el model de referència.

Respecte de l’ús institucional, s’ha de fer difusió, s’ha de
fer un desplegament, s’ha de treballar per al compliment del
Decret 49/2018, pel qual els càrrecs públics, en funció de
l’exercici del seu càrrec, han de parlar en català. S’elaborarà
també una proposta de reglament municipal, perquè tots els
municipis tenguin una base d’allà on partir per si volen fer un
reglament de política lingüística. I després hi ha la Comissió
Interdepartamental de Política Lingüística, ja creada en el 95
i que és transversal de tots els secretaris generals i per tant,
per a ús institucional també s’usa.

Un altre objectiu és coordinació i col·laboració
institucional. Primer, coordinació  amb la resta
d’administracions de les Illes Balears, ja he mencionat com
ens hem reunit, per exemple, tots els Consells Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per veure de fer un
treball més eficient, jo què sé, per exemple que no es
dupliquin campanyes, o que una campanya d’èxit de Menorca
es pugui aplicar a Eivissa, o que una campanya d’Eivissa es
pugui aplicar a Menorca. Els recursos s’han d’optimitzar al
màxim i si per exemple, Eivissa, com va ser el cas, té  una
campanya d’unes estovalles amb el mapa d’Eivissa, amb els
topònims correctes, això es pot exportar a les altres illes. O
si Menorca fa uns tovallons amb les paraules pròpies
menorquines, això també és un model d’èxit, que es pot
exportar i és una manera de fer retre el cervell, les mans i els
doblers sobretot.

Per tant, coordinació amb la resta d’administracions de les
Illes Balears. Coordinació tècnica també amb assessors
lingüístics, ja siguin del Govern, dels consells i dels

ajuntaments, ens queda encara Menorca, ens queda encara
Mallorca i els ajuntaments de Mallorca, hem començat a fer
feina, però només fa tres mesos, necessitam encara un poc
més de temps. També col·laboració amb les entitats socials,
perquè és una altra manera de treure rendiment de persones
que es dediquen a aquesta tasca i poder-ho, diguem, aprofitar.
Ja ens hem reunit amb l’Institut d’Estudis Eivissencs i amb
l’Obra Cultural de Formentera i amb l’Obra Cultural d’aquí.

Dins coordinació i col·laboració, hi ha el funcionament
del Consell Social de la Llengua Catalana, que reuneix a tota
la societat. Per tant, és un fòrum allà on tothom, tota la
societat, s’hi sent representada i pot dir cap on anar, o posar en
comú punts. També es fan reunions de coordinació periòdica
amb altres direccions generals de política lingüística dels
territoris de parla catalana. També hi ha un seguiment dels
protocols de col·laboració en matèria de política lingüística
amb comunitats autònomes que tenen una llengua pròpia
diferent a la del castellà. I també som dins la Xarxa europea de
promoció de la diversificació  lingüística. Per tant, la
coordinació entre institucions i entitats intentarà ser fluïda,
intentarem que sigui efectiva i que tengui un rendiment.

I finalment, un altre  objectiu de política lingüística és
l’avaluació i certificació dels coneixements de llengua
catalana. Aquí intentarem millorar, ja hi treballam, i sembla
que hem trobat la solució , perquè els exàmens orals no es
facin després de l’estiu i la convocatòria es pugui enllestir tot
abans de l’estiu, era una cosa que es necessitava millorar i ens
hi hem posat ja a fer feina.

I després una cosa que també ens interessa com a objectiu,
seria la interoperativitat de les dades, de la certificació del
coneixement de català; és a dir que el ciutadà no hagi d’anar
allà amb el seu certificat i demostrar que té aquell nivell o
aquell altre, sinó que l’administració ja tengui les
certificacions, avui en dia amb la tecnologia que hi ha, i
facilitar una mica la vida al ciutadà.

Bé, aquí em sembla que ja he acabat la presentació, he
explicat els objectius, he explicat l’equip, el càrrec, els
currículums. Ens agradaria aportar en línies generals un granet
d’arena, o una roqueta millor, cap a una societat molt millor,
cap a un model econòmic diferent, cap a una societat molt
més justa, més cohesionada, són tres pilars fonamentals per a
aquesta societat nostra.

I no ho sé, esper també que valorin la meva feina al final,
que duc molt poquet i crec que la feina del polític és marcar
un camí, el camí són aquests objectius i gràcies als tècnics i
funcionaris es duen a terme.

I agrair finalment, que crec que no ho he fet, a Juanjo
Montaño, l’antic director general d’Universitat, que ha fet un
traspàs de coneixements i de visió àmplia, i li he d’agrair tota
la seva predisposició, encara que no sigui aquí, perquè ja no ho
és, però ens ha ajudat i, per tant, aquí ho vull fer públic.

I no ho sé, si m’he deixat res, per favor, faci’m les
preguntes. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit es procedeix a les intervencions dels
grups parlamentaris. La Sra. Vilaret i González pot contestar
globlalment a totes les preguntes o observacions formulades
o bé contestar individualment després de la intervenció de
cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’honorable
diputada Sra. Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom senyores i
senyors diputats. Bon dia Sra. Vilaret i gràcies per la seva
compareixença a vostè i als seus membres assessors del seu
equip.

En primer lloc vull fer constar el reconeixement el Grup
Parlamentari Popular a la Universitat i als seus investigadors
i al lloc que ocupen en el rànquing de Xangai, evidentment
faltaria més, sobretot perquè és una feina lloable i molt
positiva que es fa des dels experts i dels investigadors que es
dediquen a això. 

I comentar-li que la compareixença que fa vostè avui aquí,
evidentment no és a instància pròpia, sinó a petició del meu
grup parlamentari, per valorar la idoneïtat del càrrec, d’acord
amb el que diu la Llei del bon govern 4/2011.

Quan es va constituir aquest nou Govern d’aquest pacte, i
segons les publicacions que vàrem conèixer tots els ciutadans
de Balears, el seu càrrec era un càrrec creat i nomenat, que va
servir per desbloquejar les negociacions entre socialistes i
ecosobiranistes; és a dir que s’havia creat un càrrec, com
altres, en aquest govern, que s’ha sobredimensionat, no per
raons d’interès públic, sinó d’interès polític, això és el que es
va transmetre, i, en principi, s’havia ubicat e l Sr. Gallardo a
aquest lloc, però la crisi interna que hi havia hagut a MÉS per
Mallorca el va apartar i varen apostar per vostè , i el Sr.
Gallardo va quedar com a cap de gabinet.

Li he de dir que vostè va generar qualque qüestionament
per la línia política que segueix, perquè representa l’ala més
independentista i radical d’aquest govern, vostè està
identificada precisament amb Esquerra Republicana, crec que
és membre del seu consell polític, o almenys n’era membre.
I encara que pertany i depèn d’un conseller socialista, era un
poc un nomenament de pes per acabar de cohesionar el pacte
amb els ecosobiranistes o més independentistes que hi ha dins
el Govern.

Al Sr. March se li va demanar que fes valoracions en el
moment del seu nomenament i no va voler fer valoracions
sobre el seu nomenament. També li he de dir que és una de les
coses que a nosaltres ens va fer decidir demanar aquesta
compareixença, i evidentment suposo que vostè és conscient
de tot això i que el seu nomenament va ser fruit més d’aquest

interès partidista de cohesionar el pacte. Això és una primera
reflexió que volia fer constar.

I volíem saber, per tant, en primer lloc, quina relació a
nivell laboral tenia amb el seu conseller, si es reuneixen
periòdicament per tractar els temes de gestió de la seva
secretaria autonòmica, per despatxar la línia de feina; si li fa
limitacions ideològiques en relació amb aquesta àrea política
o aquesta línia política que vostè representa, o si té llibertat de
gestió. Ho dic perquè a més no l’acompanya cap assessor ni
cap membre de la conselleria, més que els seus propis
assessors de la secretaria autonòmica i també ens estranya que
dependent d’una consellera, no vengui cap representant del
conseller March.

En segon lloc li he de traslladar el qüestionament que es fa
del món universitari, per això és aquesta petició també
d’idoneïtat. Generalment els càrrecs directius, per exemple,
directors generals, secretaris generals, normalment els
càrrecs de segona línia que són els tècnics, són persones del
sector, perquè gestionen directament la matèria, no és el
mateix que passa amb els consellers, que tenen aquesta visió
més política, sinó que els directors o secretaris són més
tècnics. I aquesta Direcció General d’Universitat s’havia
ocupat tradicionalment per experts del món universitari, per
exemple el mateix Juan José Montaño, que jo també reconec
que va fer molt bona feina, o el Sr. Antoni Alcover, que també
va fer bona feina, o el Sr. Deià, en general, són gent del món
universitari. En canvi vostè no, vostè ve del món de
l’ensenyament obligatori, és professora de secundària, no té
vinculació prèvia amb la universitat i amb la recerca, i per això
nosaltres volíem saber quin era el seu programa de gestió.

I li he de dir que, a més, això, aquesta desvinculació prèvia
que ha tengut amb la Universitat, això preocupa el món
universitari, perquè així ens ho han fet arribar al nostre grup.

Li faré, per tant, en primer lloc, una sèrie de preguntes, a
part d’aquestes reflexions, sobre la gestió universitària i en
relació amb les qüestions que vostè ha exposat. En primer lloc
volíem saber si té  previst adoptar qualque solució per la
problemàtica de precarietat que hi ha en el professorat,
ajudants i associats de la Universitat, si els han traslladat
aquesta preocupació i la seva situació precària. 

En segon lloc volíem saber com es troba la convocatòria
de projectes d’investigació autonòmics; convocatòries anuals,
haurien de ser anuals, només se n’ha feta una en els darrers
quatre anys i encara no s’ha resolt; nosaltres voldríem saber en
quina situació es troba i s i a més pensar resoldre aquest i
convocar-ne alguna més. Vostè ha dit que som a la cua de
recerca però som a la cua en inversió, no som a la cua en
recerca ni en persones tècniques bones i que puguin fer
aquesta recerca, som a la cua d’investigació, perdoni,
d’inversió en recerca, no en recerca en sí.

També voldríem saber quan estarà operatiu l’Institut
d’investigació IRIE; vostè ho ha posat com un dels punts però
en canvi no ha dit quin era el full de ruta que tenia ni quins
eren els objectius concrets que tendria aquesta institució o
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aquest institut, ni tampoc quins mecanismes concrets de
finançament tendrà. Estaria bé que ens fes una precisió.

De la Llei de la ciència ens ha comentat que tenia
l’esborrany. Li he de recordar que això és el mateix que va dir
la Sra. Busquets, vicepresidenta del pacte anterior, l’any...
2018; va dir que el juliol de 2018 estaria la llei, que estava en
esborrany, va dir que seria consensuada; és més, va dir fins i
tot que destinarien a la Llei de la ciència recursos de
l’ecotaxa, ho dic perquè si vostè té clar que és el 2020 hauran
passat dos anys, però bé, si està clar que el 2020 hi haurà
aquesta llei de la ciència almanco nosaltres confiarem en
aquesta paraula seva, però voldríem saber també si es
destinaran recursos de l’ecotaxa a aquesta llei de la ciència.

També quins mecanismes de transferència de resultats
d’investigació té vostè previstos, és a dir, per traslladar els
resultats de la investigació  de la Universitat, fer la
transferència d’aquesta investigació a la societat, si té previst
qualque tipus de mecanismes o d’actuacions concretes o de
projectes en marxa.

I també ha dit que la Universitat havia de ser un centre de
referència. Nosaltres voldríem saber si com a centre de
referència d’intel·ligència artificial té mesures en marxa ja, o
previstes almanco, per dur-les endavant.

Li he de dir que una de les preocupacions més
transcendentals i més importants que tenen els mateixos
professors investigadors als quals hem donat l’enhorabona al
principi és la seva situació laboral, no només la precarietat de
la contractació sinó la part econòmica; tenen gran preocupació
pels possibles retalls que es faran de la Conselleria
d’Educació i en concret en el marc de la Universitat, tenen
preocupació perquè de fet ja hi ha comunicacions internes
sobre possibles retalls, i volem saber si realment es faran, si
vostè en té coneixement, si ens nega rotundament que no es
faran l’any 2020 o, al contrari, pensa anar millorant la
transferència a la Universitat en ciència o en investigació.

En matèria de política lingüística vostè ha parlat molt de
català, res de castellà, només per nomenar els preceptes legals
que diuen que són dues llengües oficials. Ja ens va bé que
almanco les ha anomenades com a oficials i ha dit que manaria
complir les lleis, però parlant de lleis li voldria dir si vostè
creu que la Llei de la funció pública que vostès varen canviar
per establir el requisit de català als empleats públics, si
aquesta llei de funció pública, que es va fer més per atendre
millor la ciutadania, també l’han de complir els càrrecs
públics, perquè els càrrecs públics se suposa que presten un
servei a la ciutadania i s’hi han de comunicar. Ho dic perquè
nosaltres hem demanat els certificats  de coneixement de
català a tots els càrrecs i encara no tenim cap certificat de cap
conseller, cap certificat de cap director general, cap certificat
de cap secretari general, i suposam que també deuen atendre
la ciutadania. Volíem saber si vostè farà complir aquesta llei,
sí té aquests certificats de coneixement o, si no es compleix
la llei, si pensa que val més la pena derogar-la i continuar amb
la seva tasca més de... coordinació institucional per impulsar

el català que demanant el certificat que demanen als seus
treballadors públics.

També voldríem saber si es reafirma en les crítiques
públiques que va fer la Sra. Costa. Vàrem tenir una polèmica
no fa molt pel tema de la direcció de l’Institut d’Indústries
Culturals, perquè es va modificar el requisit de català, es va
llevar, després es va posar per pressions internes un requisit
més baix del que hi havia abans, vostè va fer unes crítiques
públiques, de fet dient que per treballar en la cultura és bàsic
conèixer la llengua pròpia. Voldria saber si vostè es reafirma
i, si es reafirma, si sap que aquest certificat de coneixement
de català la mateixa Sra. Costa o la Sra. Solivellas, que és
delegada de cultura, i per tant també ha d’estimar la llengua
pròpia.

Del tema de política lingüística li he de dir si té
coneixement -suposo que sí té informació, més que
coneixement- que des de la Direcció General de Política
Lingüística s’estan enviant missatges als empleats públics en
què indiquen que en els seus dies lliures els animen a anar al
cinema en català, que vagin en concret a les sales Aficine de
Balears, i els diuen que a més facin difusió fora de la feina, és
a dir, és una tasca que no correspon a la feina dels empleats
públics. Voldríem saber si a vostè li pareix això convenient o
no és una ingerència en la vida privada dels treballadors
públics.

També si sap, Sra. Secretària, que a l’institut d’Inca, no
conec de moment o no tenc informació d’altres, però a
l’institut d’Inca per exemple hi ha professors que remeten
escrits als alumnes amb llacets grocs -n’hi puc mostrar un, a
vostè i als companys-, si pensa que això no és una ingerència
secessionista dins l’escola o si troba que això és correcte.

I, finalment, una valoració en relació amb el Govern de què
vostè forma part. Ahir la Sra. Armengol, a les preguntes orals
de control al Govern, en relació amb una pregunta que se li va
fer per part d’un grup sobre la situació de Catalunya, ella va dir
que considerava que no era una qüestió transcendental ni
important dins les Balears, que hi havia coses que preocupaven
més la ciutadania de Balears; si vostè considera el mateix, ja
que s’ha manifestat clarament en contra de la sentència del
procés català, ha demanat la llibertat dels presos considerant
que eren polítics, i s’ha manifestat clarament en contra
d’aquesta situació.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, ha d’acabar, se li ha acabat el temps.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, vaig acabant, gràcies, Sr. President.

Únicament per concloure -gràcies-, vint segonets només
per dir-li si es reafirma, per tant, en els seus tuits que ha fet
sobre partic ipació precisament en actes sobre
l’autodeterminació  de Catalunya, si sap que això va en
contra..., és un desafiament al Tribunal Constitucional, i si es
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reafirma en tot aquest posicionament que vostè, com a càrrec
públic, és càrrec públic 24 hores, que ha fet a favor de les
persones detingudes, que estan condemnades, que a més vostè
ha dit que és una situació de repressió, que és fals que siguin
actuacions terroristes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera..., Sra. Riera, acabi.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... i tots aquests posicionaments ideològics que ha fet vostè
essent un càrrec públic d’aquest govern.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ara pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. En primer lloc, gràcies per
comparèixer, per assistir avui aquí, i també gràcies per tota la
seva explicació tan detallada dels tres blocs que hi ha dins la
seva secretaria autonòmica. Pens que després de to ta la
informació que ens ha donat i sobretot després de la multitud
de preguntes formulades per la Sra. Riera, crec que poca cosa
podem afegir. 

Així mateix el que volem expressar des d’Unidas Podemos
és que nosaltres no qüestionarem la nostra idoneïtat per al seu
càrrec. Pensam que vostè, a pesar potser de no haver format
part del món universitari sí ha format part del món educatiu, i
al final creiem que tot està davall el mateix paraigua, i per tant
nosaltres no hi posarem cap objecció. Creiem que els grups
parlamentaris tenim una tasca que és la tasca de control al
Govern, creiem que tenim aquests quatre pròxims anys, per si
hi ha alguna qüestió que s’escapa o que no és adequada, idò
tenim la potestat per poder fer aquesta tasca de control, igual
que aquesta compareixença, és a dir, no la pos en qüestió
tampoc perquè és una de les tasques que tenim. Però nosaltres
en tot cas, en acabar la legislatura o durant la legislatura, si
hem de fer algun tipus de valoració la farem, però de moment
nosaltres l’únic que podem dir és que suport al seu treball,
esperem que tots els blocs que ha comentat i tots els objectius
es puguin complir, i simplement vull fer referència a un parell
de qüestions per si després me les pot comentar.

I bé, la primera de totes és que pensam que el coneixement
de les dues llengües a la nostra comunitat autònoma és molt
important perquè és un element cohesionador, nosaltres
sempre ho hem entès així.

I ens agradaria saber, que ja ho ha explicat una mica, però
si pogués aprofundir una mica més en quines facilitats es
donarà als treballadors públics o vinculats amb les institucions
públiques o amb l’Administració Pública per tal que puguin

aprendre el català i que no els  suposi..., idò una dificultat
afegida al seu dia a dia.

Quant a universitat, sí que m’agradaria aprofundir una mica
més, per Unidas Podemos els temes universitaris  són molt
importants i jo mateixa, que estic encara estudiant un grau, el
que m’agradaria és traslladar una mica el sentir dels estudiants
que moltes vegades, venint amb el tren, he escoltat algunes
converses que em semblen molt interessants i que
reflecteixen quin és el sentir dels estudiants, no només els de
les altres illes que en efecte han de tenir totes aquestes ajudes
per poder venir a estudiar aquí a la Universitat, sinó també els
de la part forana, els de part forana es mengen com a dues
hores o tres hores de camí. M’agradaria saber un poc també,
quant a ajudes a transport, a desplaçaments, com ho tenen
enfocat. 

Després, relacionat amb aquest tema també, en qüestions
de residència està clar que falten places a la residència. I un
problema afegit també, encara que no és de la seva
competència, però el problema dels lloguers, el preu del
lloguer dificulta moltíssim que estudiants que abans podien
venir aquí a Palma i llogar un pis entre dues o tres persones,
ara fins i tot això no ho poden assumir.

I també m’agradaria saber una mica en qüestions de... per
poder venir, donar-los les facilitats de poder estudiar... com
està el tema de les residències.

Després un tema que crec que no s’ha comentat, és el tema
dels estudis on line. Jo per exemple estudiï a la UNED, però
a la UNED ho de fer en castellà, com és evident, i hi ha la
possibilitat que existeix la UOC, però sabem que no és una
universitat pública, i a mi m’agradaria que la Universitat de les
Illes Balears com a institució pública... si contempla tal vegada
una ampliació d’estudis on line. Jo vaig tenir la possibilitat de
cursar part del grau d’Educació Social on line, que va ser molt
interessant i que es donen prou facilitats, si aquesta
possibilitat per tal de facilitar tant el tema de desplaçament
dels estudiants com d’on poder viure, si es contempla fer una
ampliació en aquest sentit.

I quant a recerca, també estic un poc endarrer sobre la llei
de ciència, m’agradaria saber... si podries aprofundir una mica
més en aquest aspecte i també de quina manera repercutirà a
la societat de les Illes Balears tenir aquesta llei de ciències.

Bàsicament això, una mica, i novament agrair la seva
assistència avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO;

Gracias, presidente, buenos días. Desde el Grupo
Ciudadanos agradecerle hoy su comparecencia aquí en la
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Comisión de Asuntos Institucionales, le agradecemos que
haya explicado las líneas estratégicas de su secretaria
autonómica.

Pero antes de abordar las aéreas que usted coordina, no
puedo dejar de mencionar la denuncia que ya hicimos desde
mi grupo parlamentario sobre la sobredimensión del
organigrama de este govern, claramente engordado.
Consideramos que la figura de la secretaria autonómica de la
que usted es secretaria es un claro ejemplo de esta
sobredimensión de la estructura del Govern, que, como ya
puse de manifiesto en sesión plenaria, ha supuesto un aumento
en un 16% el número de altos cargos y un 40% de asesores.
Usted como secretaria autonómica cuenta también con dos
asesores en su gabinete, y aun más dada la coyuntura
económica y presupuestaria que tenemos en las Islas Baleares.

Es una sobredimensión que, analizando el gasto público
que va a haber, supone 1,5 millones anuales y 6 millones más
a lo largo de toda la legislatura.

Consideramos que su secretaria autonómica responde
claramente al reparto de sillones que hicieron entre los tres
partidos para llegar al pacto de gobierno, y su secretaria pues
responde a lo que nosotros consideramos cuotas ideológicas
e intereses partidistas. Vemos que este govern se sacó de la
chistera la figura de secretaria autonómica para darle una a
Podemos y la suya a MÉS, y sobre todo también lamentamos
desde mi grupo parlamentario que el Partido Socialista en el
reparto de sillones entregara áreas tan importantes como
universidad, investigación y política lingüística a la más
radical de MÉS.

Consideramos que sus áreas son de carácter de dirección
general y para hacer políticas más eficientes no es necesario
aumentar y..., bueno, como digo crear una estructura por
encima de esas direcciones generales, a medio camino entre
una consellería y direcciones generales porque consideramos
que es duplicidad... duplicar la administración.

Bueno, una vez hecha esta introducción, nosotros no
ponemos en duda en ningún momento la idoneidad de su
persona para ostentar ese cargo, nosotros lo que ponemos en
duda es la estructura de una secretaria autonómica.

En cuanto a universidad, desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos reconocemos el papel primordial de la universidad
como generadora de conocimiento e innovación.

Ya le trasladamos al Sr. Conseller, a Martí March, nuestra
preocupación ante la infrafinanciación que recibe la
Universidad. Ustedes han dicho que se trata de unos datos que
están ya pasados, pero en la web actual de la UIB consta, en el
presupuesto de 2019, que se invierten 5.449 euros por
alumno, y nos llamó la atención que el propio conseller en el
Parlament cuestionara al rector de la Universidad poniendo en
duda estos datos.

Sabemos que la media de las universidades españolas está
en torno a 7.000 euros y les pedimos un esfuerzo para llegar
al menos a esta media.

Nos preocupa también la tasa de abandono de nuestros
jóvenes del sistema universitario, estamos a la cola, solo nos
superan las Islas Canarias. Nos gustaría conocer qué medidas,
qué programas tienen previstos desde su secretaria
autonómica para revertir estos datos.

También nos preocupa mucho la falta de inversión, de
inversión tanto en investigación, en desarrollo como en
innovación. Los datos que manejaba era que en Baleares se
destina solamente el 0,4% del PIB cuando en el conjunto de
España se destina en torno al 1,2 del PIB.

Actualmente, por lo que nos han informado, solo existen
dos o tres proyectos de innovación que están a la espera de
firmar un convenio de colaboración para recibir financiación
de impuesto sostenible.

Pedirle que estos... proyectos nos parecen muy por debajo
de lo que debería ser, queremos estar a la altura de
universidades como Alicante, por ejemplo, que consideramos
que es parecida a nuestra realidad. Por tanto, también le
pedimos que se busquen más fondos europeos para financiar
proyectos dentro de la Universidad, tanto de innovación como
de investigación.

También nos preocupa el tema de la residencia de
universitarios, como ha dicho mi compañera del Grupo
Parlamentario Podemos, en las Islas Baleares la media es de
7 habitaciones por cada 1.000 alumnos, cuando en España
oscila entre 13 i 129 plazas por cada 1.000 alumnos. Este año,
pues recordarle que se han quedado 210 alumnos de nuestras
otras islas en lista de espera y nos parece un tema prioritario
a abordar desde su secretaria.

Recordarle que..., ha comentado el programa Campus que
hay dentro del marco de la euroregión Midi-Pirineos
Mediterráneo, decirle que se trata de fondos que al final son
fondos propios, no se están consiguiendo fondos europeos
para financiar esta movilidad entre los diferentes campus de
estas tres regiones que forman parte de la euroregión, y les
pido que sean un poco más proactivos buscando fondos
europeos.

En cuanto a la ley de ciencia, estamos completamente de
acuerdo, desde mi grupo parlamentario ya en el Congreso de
los Diputados hemos puesto en esta legislatura, bueno, en este
momento de investidura fallida, una ley de ciencia, y también
esperamos el consenso de todos los grupos.

Nos preocupa que..., bueno, nos gustaría que profundizara
un poco más en su próxima intervención en cómo, cómo, qué
programas van a poner en marcha para atraer ese talento de
investigadores a nuestras islas; y desde luego decirle que
tendrá el apoyo de Grupo de Ciudadanos en cuanto a este
tema.
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Bueno, creo que ya sólo me queda abordar el tema de
política lingüística. Decirles que tener dos lenguas oficiales
reconocidas en igualdad de condiciones por el Estatuto de
Autonomía supone una riqueza y una suma respecto a otras
comunidades y es responsabilidad de todos protegerlas y
fomentar su conocimiento y su estudio, y también el de las
modalidades insulares propias, que agradezco que haya hecho
referencia en su intervención. Pero le pedimos acciones y no
sólo palabras, y le pedimos que se promuevan desde su
secretaría estas modalidades propias.

Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos
no compartimos, no podemos compartir, su manera de
promover el uso de la lengua catalana ya que consideramos
que se hace bajo la imposición monolingüística y excluyendo
a nuestra otra lengua propia, incumpliendo incluso el Estatuto
de Autonomía, que establece que las dos lenguas propias
deben ir en igualdad de condiciones, y eso es lo que nosotros
desde Ciudadanos, aunque se malinterpreta, les pedimos
siempre que sea en igualdad de condiciones. No cumplen con
el artículo 4 del Estatuto de Autonomía ya que consideramos
que la administración no garantiza el uso normal y oficial de
las dos lenguas. Le pedimos, por tanto, que el castellano sea
también lengua vehicular tanto en la administración pública
como en la educación. 

Recordar hoy nuestra petición que hicimos ya en sesión
plenaria de eliminar las subvenciones a entidades de
propaganda independentista y asociaciones que fomenten el
uso monolingüista y excluyente bajo el paraguas de las
convocatorias de ayudas para el fomento del uso de la lengua
catalana. 

Solamente para concluir, pues agradecerle de nuevo su
presencia hoy aquí. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies,
secretària autonòmica per comparèixer, a vostè i a tot el seu
equip, i la paciència de l’equip d’asseure aquí unes quantes
hores a aquestes cadires incòmodes.

Abans de res, voldria fer una referència a com a començat
la legislatura amb aquesta secretaria autonòmica, hi ha hagut
manca de respecte i dubtes abocats sobre part de l’equip
d’aquesta secretaria. Vegem, parlam de persones que han estat
designades per part de qui forma el Govern, de la majoria
parlamentària, per fer una feina política i tècnica, els càrrecs
que ocupen així són en el si del Govern de les Illes Balears, el
Govern de totes i tots. Per tant, es mereixen d’entrada un
respecte important tant personal com institucional, parlam de
la màxima institució de les Illes Balears, el Govern de les Illes
Balears. Discutir per les xarxes socials forma part del joc i les
xarxes tenen la seva dinàmica i les seves regles. El control

parlamentari és imprescindible a qualsevol democràcia, i així
esper que l’oposició el segueixi duent a terme, ara bé, dubtar
de l’honorabilitat o de la capacitat professional abans de
començar la feina això ja no em sembla tan de rebut, i volia
que en quedàs constància. 

A Balears hem tengut de to t, és a dir, hem tengut
conselleres d’Educació que no eren mestres ni venien del món
de l’educació; hem tengut de tot, en el món de la política,
mentre sigui elegit, tothom hi té accés, i dins les dinàmiques
pròpies dels pactes que formen part essencial de la
democràcia hi ha la designació dels càrrecs per part de cada un
dels partits. I nosaltres quan es planteja la creació de les
secretaries autonòmiques parlam d’un govern de veres, parlam
d’un govern de país, no d’un “governet” provincià. 

Per tant, valorarem si ha volgut la pena o no acollir-se a
l’Estatut d’Autonomia creant aquestes dues secretaries
autonòmiques així com vagi evolucionant la legislatura i vagin
fent feina els qui han estat designats per a aquesta tasca.

Quant a la compareixença en si i les àrees que es gestionen
per part d’aquesta secretaria autonòmica crec que, bé,
començarem parlant d’Universitat. Si volem una universitat a
l’alçada d’una societat moderna i diversa, com la que tenim a
les Illes Balears, és imprescindible jugar fort en el
finançament d’aquesta universitat i els alumnes de la
Universitat de les Illes Balears han de rebre el mateix tracte
que els alumnes de la resta d’universitats de l’Estat, per tant,
no podem tenir una universitat infrafinançada. Per tant, crec
que l’esforç fet la passada legislatura ha de continuar aquesta
legislatura i hem de seguir jugant fort amb el finançament de
la Universitat.

Quant a la residència no em repetiré en allò dit per la resta
de grups, crec que és una infraestructura que es veu de la
necessitat i sabem que tant el conseller com vostè estan fent
feina amb el rectorat per resoldre aquesta necessitat.

Entenem també que tot l’esforç que es fa des de la
Universitat s’hauria de donar a conèixer a la majoria de la
societat. És important prestigiar la feina que es fa des de la
Universitat per dir-ho de qualque manera traient-la del campus
i duent-la arreu de les Illes. La UOM és una gran experiència
que a més crec que és molt interessant i és una línia de feina
a fer; tenim edificis que són propietat de la Universitat en el
centre de Palma i e ls  hem de donar a conèixer i els hem
d’obrir encara més, la Nit de la Recerca és un bon exemple,
crec que la línia, per dir-ho de qualque manera, ha de ser
aquesta. La Universitat evidentment ha de seguir creixent,
creixent en prestigi i creixent en titulacions i en graus.

Quant a recerca, és clar, aquests darrers quatre anys s’ha
marcat una línia de feina, s’ha marcat una línia de feina molt
interessant, s’ha marcat una línia de feina que a més augmenta,
per dir-ho de qualque manera, la dotació econòmica en què es
fa feina el Govern en aquesta línia i jo crec que hem de seguir
la mateixa línia, crec que és una línia que l’anterior director
general, que és l’actual, va començar, va encetar i hem de
seguir amb això. Serà bo per seguir amb això i aconseguir els
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objectius desitjats tant la llei de ciència de les Illes Balears,
que crec que ha de ser un objectiu de legislatura, com l’Institut
de Recerca de les Illes Balears, que també entra dins el paquet
d’objectius importants.

M’ha semblat molt interessant això del Pol Marí, crec que
estam envoltats, som enmig de la Mediterrània i massa
vegades la nostra comunitat ha donat l’esquena a la mar i crec
que les Illes Balears no jugar..., no mirar cap a la mar en tots
els aspectes, però també en temes de ciència és un error, és un
error que podem corregir o començar a corregir ara.

Quant a política lingüística, bé, la nostra llengua ha estat
perseguida i menystinguda massa vegades per l’Estat al llarg
de la història. La nostra obligació és estimar-nos una mica
com a poble i prestigiar la nostra llengua, entre d’altres coses,
la nostra llengua pròpia, i fer passes endavant cap a la plena
normalització del català. Històricament en aquest parlament
tots els grups havíem estat d’acord amb uns mínims, que
havíem anat avançant des de fa quaranta anys a poc a poc, per
allò del consens, però ho havíem fet i sempre d’acord de
forma consensuada i tots d’acord. Desgraciadament, des de fa
uns anys els grups que es troben més a la dreta de l’hemicicle
han romput aquest consens i han atacat frontalment, han fet un
atac frontal a la llengua catalana, pròpia, com deia, de les Illes
Balears. M’agradaria, ens agradaria que aquesta legislatura la
part més centrada de la dreta de l’hemicicle, almanco fes un
pensament i tornàs al consens de la majoria. La llengua
catalana ha de ser una eina de convivència i d’integració, hem
de fer del català la llengua transversal de la comunitat, en tots
els aspectes, des del més quotidià, des del “bon dia” aquest de
la campanya de l’Obra Cultural, fins al més formal i
professional. Tots hem de ser conscients de la transversalitat
de la nostra llengua.

I ja per acabar, una sèrie de preguntes que al nostre grup
sempre ens han preocupat. Com es troba el compliment del
Decret de català en el sistema de salut?

Quant als drets lingüístics, aquest estiu hem tornat reviure
agressions lingüístiques cap a catalanoparlants, la més
mediàtica ha estat la de na Paula Rotger, però jo crec que
n’hem viscudes o en vivim habitualment, quotidianament en
vivim d’altres. Des de la secretaria autonòmica què s’ha fet,
què es fa comptes fer, seguir fent en el cas particular de na
Paula Rotger i també quant a les agressions lingüístiques que
hem viscut de fa uns anys cap aquí.

I després quin paper en el món de la recerca tenen les
empreses de les Illes Balears i  què farà la seva secretaria
autonòmica per incentivar aquest paper, per fer que la recerca
formi part del dia a dia de la petita i mitjana empresa de les
Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Intentaré repetir sobre los temas
que ya se han tratado y con los que parece que hay acuerdo y
consenso, como la falta de plazas de residencias
universitarias, o las felicitaciones al reconocimiento de la
Universidad de las Islas Baleares por entidades
internacionales.

Le hablaré de los puntos, Sra. Secretaria, que creo que
tenemos en común, según lo que usted ha dicho, que son el
respecto a la ley, ahí coincidimos plenamente, ley que incluye
las sentencias judiciales, aunque a veces se han desoído o no
se han acatado en esta comunidad. Estamos de acuerdo en la
riqueza que supone la pluralidad de idiomas que existe en
España, había otros países europeos que tenían también la
misma riqueza de diferentes lenguas dentro de su territorio
nacional y que, desgraciadamente, pues han desaparecido,
como es el caso de Francia. Con lo cual considero que esa
supuesta persecución multisecular no debe haber sido tan
fuerte o eficaz, dado que, pese a todo lo que se ha dicho, en
España seguimos teniendo diversidad lingüística, balear,
valenciano, catalán, gallego, vascuence, etc.

A partir de ahí, pues quiero también romper una lanza en
favor de la gran olvidada y desconocida de esta comunidad,
que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que
sí ha citado mi compañera de Podemos y donde yo estudié, es
una universidad que en estos momentos tiene unos 15.000
alumnos, con un presupuesto de 1.700.000 euros, creo
aproximadamente. Lo digo porque es muy curioso el hecho de
que esta universidad que, por sus características, no ofrece o
no puede ofrecer la misma amplitud de estudios y de clases
presenciales lógicamente, que sí ofrece la UIB, sigue
subiendo año tras año el número de alumnos y alumnos que no
serían los que específicamente deberían ir  a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, que se pensó en su
momento como una universidad para gente que estaba ya en el
mercado laboral, gente muy mayor y que no había podido
proseguir sus estudios.

Entonces yo creo, si yo estuviera en su papel, me
preguntaría el por qué de este crecimiento exponencial de
alumnos matriculados en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia; porque la educación, Sra. Secretaria, es
cuestión de dinero, pero no sólo de dinero. Yo creo que desde
la reforma de Villar Palasí, en el año 70, por desgracia, las
diferentes leyes educativas en este país han ido en detrimento
realmente de la educación, que, como insisto, no sólo es una
cuestión de dinero, es una cuestión de valoración del esfuerzo,
de no intentar siempre la igualdad por abajo, que priva de la
posibilidad de la búsqueda de la excelencia; el
arrinconamiento de las humanidades, que yo supongo que
usted compartirá conmigo, dado que creo que es su
formación, nunca entenderé cómo se sacó el latín del
bachillerato, pero bueno, eso sería algo para hablar largo y
tendido. Es decir, los problemas de la educación son tantos y
vienen de tan abajo, que cuando llegan a su área de
responsabilidad que es la universidad, pues muchas veces ya
son muy difíciles de arreglar.
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Me alegro que haya hablado del tema de la inversión de
capital privado en la investigación y en la Universidad, hace
falta una nueva ley de mecenazgo. Ha puesto de ejemplos
Estados Unidos, curioso, el paraíso del capitalismo liberal,
pero es cierto con una buena ley de mecenazgo las empresas
invertirían mucho más y se podría mejorar muchísimo el tema
de la investigación, de esa sociedad del conocimiento de la
que siempre nos habla la presidenta de la comunidad, la Sra.
Francina Armengol.

Y ahora pues un tema que a mi me preocupa
especialmente, bueno, a nosotros nos preocupa
especialmente, porque a veces creo que se distorsiona mucho
el mensaje que nosotros intentamos enviar a la sociedad, y es
que nosotros no hemos venido a la política a defender el
español, yo desde luego no estoy aquí para ello, nosotros
defendemos derechos de los ciudadanos, el español creo que
no necesita ninguna defensa y en todo caso hay organismos
para hacerlo, el Instituto Cervantes, etc., o sea, pretender que
el español necesita defensa es absurdo, o sea, la importancia
mundial, la producción cultural del español no requiere
ninguna defensa, entonces yo no he venido aquí a defender el
español. Lo que sí he venido a defender son los derechos y
libertades del ciudadano, y a medida que usted ha ido
desgranando sus medidas en política lingüística, eso sí, con un
talente muy moderado, a mi es que me recorre un escalofrío
en la espalda, porque oigo cosas como “que los niños usen la
lengua en sus espacios de ocio”, “que personajes famosos
hagan campañas haciendo como que se integran”; es decir, si
viene un señor de Cuenca que es famoso y no renuncia a su
lengua, que es cooficial en esta comunidad, es que no está
integrado.

Son cosas que aunque se digan con moderación, chirrían,
porque chirría incluso el tema de hablar de lengua propia,
porque cuando se utiliza como excluyendo a la otra lengua de
esta comunidad, como si no fuera propia, es como decir que
el 65% de la población de estas islas que tiene como lengua
propia el castellano no está integrado, o no usa una lengua
propia. El uso del lenguaje es muy importante, sobre todo
cuando se hace con un ánimo discriminador y la
discriminación, aunque se le pongan adjetivos, como el de
positiva, no deja de ser una discriminación.

Nosotros tenemos, he oído que van a hacer una oficina de
defensa de los derechos lingüísticos, yo querría saber si a esa
oficina podrán en su momento ir los ciudadanos castellano-
parlantes que se sientan discriminados porque..., vamos, el día
que la abran avíseme que yo estoy en la puerta.

Luego dice que la lengua no es partidista o que no debería
serlo, y en eso coincidimos. El problema es cuando se hace de
la lengua un elemento partidista, y es cuando genera rechazo.
Cuando usamos la lengua no para comunicarnos sino para
echarnosla por la cabeza, para identificarnos con un país, hacer
ver que no somos de mismo país al que realmente
pertenecemos y demás, es cuando se está utilizando la lengua
como herramienta política, y entonces es cuando ustedes
tienen una reacción. Ese consenso, ese consenso que según
nos ha dicho existía, pues sí, se ha roto, pero tal vez se ha roto

no porque el consenso existiera sino porque había una parte de
la población que no tenía voz. Porque cuando oigo que hay un
consejo de la lengua donde toda la sociedad se siente
representada yo no me siento representado en ese consejo,
hay una parte muy importante de la sociedad que no se siente
representada en esos organismos que crean ustedes, con lo
cual si realmente quieren hacer ustedes cosas a favor de la
lengua nos van a encontrar siempre, a favor, pero sin ponerle
delante “discriminación”; o sea, si es positivo, sí; si es
discriminación positiva no, porque la discriminación es
discriminación, nunca es positiva. Cuando se le  tiene que
añadir un epíteto es que hay gato encerrado.

Porque, claro, nos dice usted que es una persona de
consenso y yo quiero creerlo, pero cuando usted incluye en su
equipo a una persona como el Sr. Marcel Pich, pues claro, ya
lo del consenso nos lo pone complicado. Y nos han dicho: “Es
que las redes sociales tienen su propio lenguaje”; es cierto,
pero yo le animo a que revise usted hasta el último de mis
tuits. Creo que hay barreras que cuando uno las traspasa le
inhabilitan para ejercer un cargo público político, o desde el
momento que lo  ocupa debería moderar alguna de sus
expresiones, porque llegar a consensos con personas que
manifiestan lo que manifiesta el Sr. Marcel Pich, pues es muy
complicado, ciertamente.

Entonces a partir de ahí, ya le digo, o sea, en todo lo que
sea positivo nos va a encontrar, en todo lo que sea discriminar
una vez más a más del 65% de nuestra población no sólo no
nos va a encontrar sino que nos va a encontrar usted enfrente,
Sra. Secretaria.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Donam la benvinguda, com
sempre, a la Sra. Secretària i al seu equip.

Bé, ser dels darrers grups parlamentaris que intervenen té
el problema que ja moltes coses s’han dit, i per tant intentaré
evitar reiteracions perquè seria una pèrdua de temps
innecessària. Vostè té un problema, un problema general de la
comunitat autònoma, que és el finançament. És el finançament
perquè, clar, a mi em fa gràcia que hi hagi grups parlamentaris
que li demanen més sensibilitat i que inverteixi més, això està
molt bé, però, clar, si després no arreglam el sistema de
finançament i no tenim els recursos que generam per poder
fer aquesta inversió al final estam fermats de mans. Per tant el
problema que té vostè és que té molt poc marge pressupostari.
De fet vostè ha dit coses que crec que no podrà mantenir, i no
dic que sigui culpa seva, és culpa de l’estructura
pressupostària de la comunitat. Mantenir la inversió a la
Universitat, mantenir-la, no incrementar-la, mantenir-la, ja
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serà molt complicat, molt complicat. Avui surt al diari que els
pressupostos presenten una retallada superior a 50 milions
d’euros; evidentment qualcú ha de retallar, perquè manco
recursos..., això passarà, i a la Universitat... passarà això, que
serà molt difícil mantenir, ja no incrementar.

Però sobretot passarà a recerca, perquè, clar, com vostè
mateixa reconeix estam a la cua d’Espanya, i estam molt
enfora de qualsevol mitjana presentable a nivell europeu, i amb
una retallada pressupostària és molt improbable que aquests
nombres millorin, aquesta és la realitat, i de fet vostès
bravegen de quatre anys, que s’han incrementat els recursos...,
sí, s’han incrementat, primer, perquè eren molt a baix, però no
hem tengut una pujada molt gran en relació amb la diferència
de la mitja balear amb l’estatal, perquè altres comunitats
també han pujat, i per tant continuam darrere, continuam a la
cua, i això, em sap greu dir-ho, però té tota la previsió que
l’exercici que ve, com a mínim l’exercici que ve, no
s’arreglarà.

Per tant quan vostès fan tots aquests discursos que han de
diversificar, i apostar per la innovació, bé, són discursos, és
retòrica, però al final el marge pressupostari que vostès tenen
no els permet realment avançar de bon de veres en aquest
camí, i aquesta és una realitat.

De la Universitat s’han dit moltes coses, però jo li volia
demanar la residència, ubicació d’aquesta residència; s’ha
parlat de diverses ubicacions, de fet s’ha parlat d’un projecte
d’aprofitar el monestir de la Real, una ubicació idònia per
proximitat a la ciutat i per proximitat a la Universitat i,
sobretot, perquè seria recuperar un edifici emblemàtic, un
edifici patrimonial, i evidentment té un interès. Ja sé que això
té contrapartides, evidentment que té contrapartides; no té la
cabuda necessària, etc., etc., és una obra més complicada, però
bé, a mi m’agradaria que valoràs si li pareix que aquesta seria
una bona ubicació.

Ha parlat de possibles nous estudis a la universitat, no?, i
aquí hi ha un debat etern, que vostè ni ha assenyalat, que és el
debat de si tot ha de continuar concentrat al campus o algun
estudi hauria de tornar a..., o s’hauria de ficar dins la ciutat.
Això és un debat i m’agradaria conèixer la seva opinió sobre
aquesta possibilitat.

I en tema de política lingüística evidentment nosaltres
donam suport que hi hagi una política de normalització
lingüística. De fet això és donar suport a la llei, perquè aquí,
clar, aquí hi ha gent que diu “defensam molt la llei” però estan
en contra de la llei, estan en contra de l’Estatut d’Autonomia
i estan en contra de la Llei de normalització lingüística, la qual
cosa per a mi és tota una paradoxa i una contradicció que pens
que no és presentable. La llengua pròpia és la llengua catalana,
però és que no ho dic jo, no ho diu la secretària, ho diu
l’Estatut d’Autonomia; si no els agrada la llei és que no
respecten la llei.

És clar... dubtar que les dues llengües oficials estan en
condicions diferents em pareix que és negar una evidència,
negar una evidència claríssima, i per tant la feina del Govern

és intentar que es produeixin les condicions de domini de les
dues llengües oficials, perquè, clar, aquí hi ha un fals
bilingüisme, hi ha un fals bilingüisme per part d’alguns grups
parlamentaris, perquè el que ha de procurar el Govern de les
Illes Balears és que els ciutadans dominin les dues llengües
oficials, i això és el que no es produeix en relació amb la
llengua pròpia que és la llengua catalana, no es produeix en
relació amb l’altra llengua oficial. Per tant nosaltres la
convidam, de fet la convidam a aprofundir i a ser més eficaços
en la seva acció, sigui en casos de discriminació lingüística
sigui amb la creació de l’Oficina de drets lingüístics, que
arriba tard i s’endarrereix molt el procés.

Acab. Quin és el nivell de català que legalment ha de tenir
un gerent o un president d’una entitat pública? És el nivell
exigit a l’Institut d’Indústries Culturals el nivell que pertocaria
en general d’acord amb la normativa de nivells d’usos
lingüístics?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia i
benvinguda, Sra. Secretària autonòmica, Sra. Vilaret, Agustina
per als amics.

La veritat és que he trobat molt sorprenent que es
plantegés la seva idoneïtat per ocupar aquest càrrec perquè
alguns que som aquí la coneixem professionalment. Vostè es
va incorporar ja molt avançada la legislatura, i la veritat és que,
no sé si a tots, però jo puc dir que a mi em va sorprendre que
essent com era, com es diria col·loquialment, novata, tingués
una praxi parlamentària realment de molta qualitat. Crec que
això..., sense anar més enfora, la Sra. Riera crec que ho hauria
d’haver vist com jo, perquè bé, perquè normalment quan els
diputats són nous els costa, tenen un període d’adaptació llarg
i vostè tot d’una va estar totalment integrada en les tasques
parlamentàries i, a més a més -i permeti’m que li ho digui-
amb unes intervencions realment brillants, ben preparades i
que denotaven una preparació dels temes i, em sap greu perquè
ara es pot entendre com a una crítica a altres companys, però...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no es pot dir de tothom, ara el Sr. Melià..., el Sr. Melià fa
comentaris, però ho dic de tot cor, perquè a mi aquí ja em
coneixen i ja saben que jo... floretes gratuïtament no en tir,
més aviat som prou avar en floretes, per tant..., per això quan
les dic, les dic molt tranquil i molt convençut del que faig.

Després, a banda de la seva idoneïtat personal, doncs que
no cal que m’allargui més perquè em sembla que ha quedat
prou clar quina és la meva opinió, aquí s’ha dit una cosa que
m’ha sorprès moltíssim, primer que els directors generals
diuen “tenen un caràcter més tècnic, no tan polític”, primer
que, és clar, vostè no és directora general, és secretària
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autonòmica i crec que una secretària autonòmica més aviat
s’assembla a la figura que podríem dir d’un viceconseller.
Però és que, a part hi ha una incoherència molt gran en els
discursos de determinats partits perquè, no sé si vostès
recorden quan es va fer la Llei Orgànica d’Universitats, a l’any
2001, es va establir un sistema de selecció del professorat
universitari diferent. Això va ser una idea molt personal del Sr.
Aznar, que suposo que se’n recorden, no?, que deia que la
universitat espanyola era molt endogàmica i com que la
universitat espanyola era molt endogàmica s’havia de deixar de
seleccionar el professorat mitjançant tribunals en què la
majoria del professorat era de la pròpia universitat, i es va
inventar un sistema que es deia la habilitación. Això ho va fer
el PP, que deia que la universitat era endogàmica.

Per tant, el que seria d’esperar és que aquest partit
celebrés que al capdavant de les polítiques universitàries no hi
hagi gent de la pròpia institució, cosa que, a més a més, jo, i
em permetran per la meva trajectòria professional, com que he
treballat en aquest món, els puc assegurar que és una
excel·lent notícia que al capdavant de les polítiques
universitàries no hi hagi un universitari, perquè, mirin,
casualitats de la vida, en alguna cosa estic d’acord amb el Sr.
Aznar i és que, i em sembla que tothom ho sap, que la
universitat espanyola per la forma de provisió de les seves
places és força endogàmica, és un món molt corporatiu i, per
tant, crec que si en un àmbit és recomanable que al capdavant
no hi hagi persones provinents d’aquest món és en aquest i si
algú hi vol veure, en això, una crítica al fet que el conseller
sigui d’aquest àmbit, doncs la hi poden veure perquè continuo
pensant exactament el mateix. 

Per tant, jo en el seu cas que vostè no vingui del món
universitari també ho trob un encert i. per tant..., i, a més a
més, ja li ho dic, alguns partits haurien de repassar la
coherència del seu discurs sobre aquesta matèria.

Tancat el capítol de la idoneïtat, que també celebr que
altres partits de l’oposició hagin expressat que no posaven en
dubte la seva idoneïtat personal, a més a més em sembla
ridícul, la veritat, perquè sense voler criticar ningú... és clar,
vull dir..., tal vegada s’hagués pogut demanar la idoneïtat de
moltes persones que han ocupat els càrrecs en l’administració
de la comunitat autònoma, no?, i no s’ha fet, vull dir que hi ha
gent que... o hi ha partits que veuen la palleta que l’altre té a
l’ulla i no veuen la biga que hi tenen ells mateixos.

Però bé, per tant, tancant aquest capítol perquè de fet posar
en dubte la seva idoneïtat és una idea una mica folklòrica, per
tant, tampoc no val la pena allargar-s’hi més.

Respecte a les línies de treball que vostè ha presentat,
primer de tot vull agrair la concisió perquè vostè de cadascun
dels tres àmbits ha estat molt concisa en dir quins són els
objectius. Jo li he de dir, suposo que no la sorprèn, que estem
d’acord amb els diferents objectius tal com els ha presentat.
Crec que en universitats i recerca la línia del meu grup o de la
meva formació política, perquè ara estem integrats en un altre
grup, són molt clares, el Sr. Pons, Josep Lluís Pons les coneix
perquè vàrem tenir ocasió de parlar-ne en la legislatura

passada, per tant, som continuistes i nosaltres estem totalment
en la mateixa línia.

I en política lingüística doncs en aquesta legislatura em
sembla que ja hem demostrat una mica quina és la trajectòria
o la línia seguida pel nostre partit, sense anar més enfora crec
que la setmana passada en aquesta mateixa comissió es va
debatre una proposició no de llei presentada pel meu grup,
relativa al cas Paula Rotger al qual ha fet referència el
portaveu de MÉS per Mallorca.

Per tant, nosaltres estem totalment d’acord amb les línies,
amb els objectius. Creiem que no és aquest ara el moment
d’entrar-hi en detall en cadascuna ni tampoc entrar en
qüestions pressupostàries perquè molt aviat hi haurà les
compareixences i podrem veure si realment to tes aquestes
línies que vostè ens presenta tenen una acomodació suficient
en el pressupost.

Per tant, res més, agrair-li la compareixença i desitjar-li
molta sort i encerts durant la legislatura.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Fernández, per un temps de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, Sra. Vilaret,
benvinguda a aquesta comissió  parlamentària, també
benvinguts els membres del seu equip.

Jo si m’ho permet faré una sèrie d’observacions globals
del que vostè ha dit i del que s’ha dit en aquesta comissió i
després li faré quatre preguntes molt concretes per si vol, per
si pot aprofundir un poc més sobre aquells temes.

Respecte de la idoneïtat seré prou breu en aquest sentit,
perquè crec que se n’ha dit ja molt. Respecte del càrrec, bé, la
secretaria autonòmica no és una figura nova, ja el Partit
Popular la va emprar en la legislatura dels anys 2011-2015 i
respecte de la companya de Ciutadans, bé, jo és que defens la
capacitat de qualsevol govern de poder construir el seu equip
lliurament.

El que m’estranya és quan tenim exemples com a la
comunitat autònoma de Madrid on han augmentat quatre
conselleries més per poder fer espai als seus socis de govern,
o sense anar més enllà, anem al Consell Insular d’Eivissa on
han passat de 4 a 11 directors insulars, set càrrecs més, jo em
deman: això no es crítica, Sra. Guasp? Crec que, en fi, són
reflexions que al final ens duen a una conclusió molt clara i és
que hem de respectar la capacitat dels  governs de poder
construir els seus equips.

I respecte de les capacitats personals i tècniques del seu
equip, crec que no és en absolut qüestionable, s’ha aclarit de
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sobres. I estic totalment d’acord amb el que deia el Sr.
Castells a la seva intervenció, crec que ha demostrat voluntat
de consens, jo confiï molt en la seva capacitat de feina que
podrà fer durant aquesta legislatura i, a més a més, és que em
sembla un poc graciós, no?, perquè si haguéssim de qüestionar
segons quines figures polítiques... Jo record alguna
consellera, la consellera que al País Basc es parla l’”euskadi”,
la conseller de la “moma”, la consellera de l’”informe
Trepitja”... En definitiva, si haguéssim de qüestionar segons
quines persones que han ocupat responsabilitats polítiques
podríem ser aquí tot el dia. No hi entraré més en aquest sentit.

Només vull deixar enlaire una reflexió molt clara i és que
hi ha persones que no poden pensar com vostès, però també
tenen el dret a poder ocupar responsabilitats públiques,
malgrat no els agradi i això és un principi democràtic que no
caldria repetir i dir en aquesta comissió parlamentària.

Respecte de la matèria d’universitat, és evident que la
situació... bé, de la universitat en termes relatius que viu, que
vivim actualment és gràcies a l’esforç de la comunitat
universitària i també gràcies a l’esforç d’un govern que s’hi ha
compromès. Tenim una UIB amb una bona projecció
internacional, tenim una UIB amb una posició destacable com
ja hem dit, crec que hi ha consens absolut en aquest sentit
respecte dels rànquings d’investigació, no hi ha cap dubte en
aquest sentit, però continuam tenint una sèrie de reptes
pendents, globals. 

En l’àmbit de l’Estat tenim..., aquesta legislatura hem de
tenir això sí una nova llei universitària i el Govern de les Illes
Balears ha de defensar aquesta nova llei universitària que
després de deu anys de la implementació del Pla Bolonya es
veu necessària per tal de modernitzar la universitat, per tal de
millorar les condicions laborals del personal docent i de
garantir aquesta dimensió social que sempre ha tengut i que
des del meu grup parlamentari sempre hem defensat.

També cap a la millora d’un millor finançament de la
universitat, estem en procés..., i després li demanaré per això,
perquè la UIB necessita un nou model de finançament per a
precisament cobrir aquestes necessitats que ja hem esmentat
amb anterioritat i també per continuar el camí cap a l’accés
universal i gratuït a la universitat.

I com sempre és un repte pendent, encara que s’han fet
moltes passes en matèria del foment de la mobilitat tant de
personal docent com dels estudiants, el repte com sempre és
la internacionalització. Hem de continuar fent passes i
m’agrada que hi hagi fet esment en aquest sentit.

I al final no puc evitar fer quatre cèntims del recorregut
com s’ha dut fins ara, no?, si parlam d’universitat, és que, és
clar, a la legislatura passada s’ha augmentat un 34% el
pressupost de la universitat, 19 milions d’euros més fins
arribar als 76, que en tot cas -insisteixo- és necessari
actualitzar aquest nou model de finançament perquè així la
comunitat universitària ho reclama. De la inversió per alumne
s’ha parlat en seu parlamentària moltes vegades, aquesta
legislatura s’ha incrementat un 29%, si no m’equivoc encara

no tenim aquest estudi actualitzat que ens permetrà veure i
saber en quina posició estem respecte a la resta de les
universitats públiques. Hem rebaixat com deia vostès les taxes
universitàries de grau i de màster entre un 10 i un 15%.

Infraestructures tan importants, i que duen molts d’anys
reivindicant els estudiants i tota la comunitat universitària,
com és l’edifici interdepartamental dos per a Ciències de la
Salut, ara molt aviat serà una realitat, i tenim un nou estudi,
que no s’ha parlat aquí, que m’ha estranyat, un nou estudi de
Medicina que ja té un recorregut, que molts no confiaven en
aquest estudi de Medicina i que a mi m’agradaria que avui
fessin una reflexió i veiessin si s’havien equivocat o no,
perquè aquí qui pensava que no tendria cap èxit, doncs bé, crec
que haurien de fer també una mirada cap enrere i veure quin
camí hem recorregut respecte d’això i veure que funciona
molt bé, molt bé.

Per tant, aquests fets es tracten de voluntats polítiques, de
voluntats polítiques d’un govern que ara he de continuar i estic
convençut que continuarà fent aquesta aposta per convertir la
Universitat en un vertader ascensor social, per apostar per la
innovació i per apostar també per la transferència de
coneixements.

Aquí li faré tres preguntes concretes en matèria
d’Universitat, Sra. Vilaret, li demanava pel context actual
respecte del finançament; li deman en quin punt es troba la
nova definició d’aquest nou model de finançament per part de
la Universitat, amb la Universitat. 

La segona pregunta que li faig és respecte dels títols nous
que vostè ha esmentat, el grau de Farmàcia i el de Ciències de
les Activitats Esportives; jo li demanaria si tenen damunt la
taula qualque títol més a part dels que s’han esmentat aquí.

Després, també la darrera pregunta que li faré respecte
d’això és si es preveu qualque inversió en infraestructures a
les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa, si la Universitat
de les Illes Balears ha traslladat aquesta necessitat.

Passant ja a matèria de recerca jo li faré una pregunta molt
concreta i és sobre el complex científic, ens ha dit que pot
generar una transferència de dades o de coneixement, una
investigació respecte del teixit productiu; m’agradaria que ens
pogués dir si, bé, finalment quina és la previsió un poc més
concreta de quan podrà estar en marxa, doncs, quina és la seva
obertura i si tenim ja una previsió de quins instituts de recerca
pot contenir aquest nou complex i quines empreses del sector
han manifestat la seva voluntat de poder ser-hi allà. 

En darrer lloc, en matèria de política lingüística. Bé,
m’agraden molt dos ítems que s’han esmentat en aquesta
comissió, primer, que la llengua és transversal, això és
evident, és transversal; i segon, que no és de ningú, que no és
de ningú. Qualque partit de la dreta ens ha dit que nosaltres ens
hem apropiat de la llengua i que l’hem emprada com a un
element..., en fi, no, jo crec que ha estat de vegades més aviat
el contrari, diria. 
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Efectivament, jo faria, com deia el Sr. Mas, una crida al
consens novament, suposo que la Sra. Riera no farà una crítica
a la normativa de normalització lingüística que ha estat feta
tota pel seu partit, pel Sr. Cañellas i pel Sr. Matas, supòs que
no farem una crítica respecte d’això, per això em sembla
curiós que tornem novament a debats que generen crispació,
que la crispació genera més crispació, on cream problemes on
no hi existeixen, crec que no hem après el suficient de la
legislatura del Sr. Bauzá. 

I jo els ho diré, molt breument, per desterrar un poc
arguments que em semblen de veritat molt sorprenents, una
història personal: jo venc d’una família castellanoparlant, s’ha
parlat sempre el castellà a ca meva, i gràcies a l’educació
d’aquesta comunitat autònoma, gràcies a estudiar a centres
públics d’aquesta comunitat autònoma jo ara mateix sent les
dues llengües com a pròpies, i pròpies, per cert, Sr.
Rodríguez, perquè l’Estatut d’Autonomia diu que el català és
la llengua pròpia, tan senzill com això. I gràcies, i estic
immensament agraït a aquesta política de normalització
lingüística, immensament orgullós que sigui així.

I dues darreres reflexions respecte d’això: primer,
evidentment les dues llengües no es troben en igualtat de
condicions, i el Sr. Melià ho deia perfectament, no s’hi troben.
I la segona reflexió que jo voldria fer és que no hi ha llibertat
per elegir llengua si no es facilita que totes i que tots les
puguem aprendre. Això és molt senzill d’entendre, i jo
demanaria a alguns grups parlamentaris que deixin anar, que
deixin els seus prejudicis a ca seva abans d’entrar en aquesta
comissió, i que mirin un poc cap endavant amb una mica més
de rigor, que crec que els ciutadans d’aquesta terra que ens han
escollit esperen com a mínim això de nosaltres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara contesta la Sra. Vilaret i González.

LA SRA.  SECR E TÀR I A AUTONÒM ICA
D’UNIVERSITAT, RECERCA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
(Agustina Vilaret i González):

Són moltes les preguntes fetes, tenc deu minuts, no?, no sé
si..., no?, podré anar fent, d’acord. 

Bé, primer un tema comú sobre la idoneïtat del Grup
Ciutadans i Partit Popular i crec que també VOX. A veure, és
un càrrec polític, eh!, és un càrrec polític, no és un càrrec
tècnic. Jo com a funcionària docent sí que he d’acomplir uns
requisits  que se m’han de demanar i he de tenir, però és un
càrrec polític, per tant, com a càrrec polític no és estrictament
necessari que formi part de la branca a la qual està adscrita,
vull dir que això és una cosa crec que lògica i que és així.

No s’ha fet per un interès partidista, s’ha fet per un interès
públic. No sé quin relat s’ha muntat la Sra. Núria Riera
realment, perquè sembla de ciència ficció . És la primera
vegada que jo sabia que el Sr. Miquel Gallardo era l’escollit

per a aquest càrrec, enhorabona!, sap molt més que jo, vull dir,
increïble! Jo procur anar a qüestions objectives, no
compartesc evidentment la seva visió, som un càrrec polític,
evidentment. 

Crec que ha posat en dubte les relacions dins la
conselleria, es fan reunions, es fan..., ja s’han fet, de fet, de
tots els directors generals i tenc molt bones relacions amb el
conseller, tenim molt de diàleg. Jo no sé..., formam un equip
de Govern on hi ha diferents partits polítics, és un govern
plural que demostra que sabem fer pactes, i això crec que és
positiu, és positiu i cadascú és llibre d’escollir  la seva
estructura, igual com li he fet referència, com vostès també
fan a altres llocs. L’important és tenir un projecte, anar cap
endavant i  si realment s’aconsegueixen els objectius i si
realment es lluita pel bé social això no és car, el car és no fer
feina, el car és ser ineficient.

No ho sé, sempre he procurat..., jo tenc el meu lloc de
feina, no visc de la política, fins i tot quan he estat regidora no
he cobrat, vull dir perquè és una vocació de servei. Em sap
greu que es qüestiona, simplement això, estic contenta de
poder dur endavant aquest projecte, esper que em valorin la
tasca, que no hi hagi prejudicis i tirar endavant i esper que ho
puguin veure. 

Vostè ho ha dit, hi ha sectors que li preocupen; a mi hi ha
sectors que m’han donat l’enhorabona. És diferent la
concepció. 

Respecte de la precarietat dels treballadors de dins la
Universitat crec que, segons convenis signats s’han apujat les
retribucions i els complements de manera successiva i
proporcional en tant, per cert, segons s’havia acordat, i que
durant aquests quatre anys s’ha fet un esforç per millorar
aquesta situació, que alguna d’aquestes sí que són precàries i
que ens agradaria molt millorar, però hem de tenir en compte
que ja s’ha millorat.

També som conscients que som a la cua de la recerca, ho
he dit, però també som els que hem fet l’esforç més gros, que
això és el que s’ha de valorar, és a dir, el que fas tu, jo no
valoraré el que va fer vostè o el que varen fer els quatre anys
o els vuit anys anteriors, perquè les xifres ho demostren. Per
tant, els fets són els que són.

Respecte de l’IRIB, l’IRIB es crearà dins la llei. I respecte
de la llei, bé, la llei és aquí, l’esborrany, la llei existeix i ja li
he dit que tant que existeix que ens agradaria que li donassin
suport i que hi hagués el màxim consens i que es durà al
Parlament a l’any que ve, vull dir, perquè realment no és cap
ficció, i l’IRIB surt d’aquí dins i es reglamentarà dins la llei de
la ciència, primer fem la llei i després mirarem amb quins
recursos la dotam.

Quant a retallades, i també ha sortit el tema de pressupost.
No li tengui el més mínim dubte que treballam amb tot el
nostre esforç, amb totes les nostres energies per aconseguir
un pressupost digne, tant per a Universitat com per a recerca.
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Consideram que l’horari és prioritari i no sé si ho he
esmentat abans, però el fet que aquesta remodelació, que vostè
tant critica, hagi ajuntat per un costat educació, universitat i
recerca ho consideram una cosa extremadament positiva,
perquè forma part del mateix procés, és a dir, l’educació
primària, secundària, juntament amb la infantil; llavors
universitat i després ve la recerca. Per tant és extremadament
positiu que estigui sota la mateixa conselleria, la Conselleria
d’Educació. És una remodelació que crec que objectivament
és molt favorable.

Respecte de la..., vostè ha esmentat la Llei de funció
pública, amb els càrrecs públics, quina certificació han de
tenir. No hi ha una llei per dir quina certificació han de tenir
els càrrecs públics; el que hi ha, sí, és el decret que diu que
l’han d’usar quan exerceixen en funció del seu càrrec polític,
però no hi ha una llei que digui quin nivell. Per tant crec que
no sé si ha estat vostè per a l’ICIB, també, quin nivell; no hi ha
per llei... tal, però és el nivell que..., com és això?, espera, que
no ve, però aquí... és tècnicament el que es demana per..., eh...,
quins tècnics? Facultatius superiors. És el nivell que es
demana als tècnics facultatius superiors. Per tant com a tal es
va fer la modificació i se li exigeix el nivell que es demana als
tècnics facultatius superiors. Ja dic, per a càrrecs polítics no
hi ha llei que ho marqui. Per tant sí que té aquest nivell, i s’ha
de tenir en compte això, que els càrrecs és pel decret d’usos
i és per usar-la, no per una certificació que tenguin o deixin de
tenir.

No sé què ha dit d’anar al cinema en català... A veure, sí
que hi ha una campanya per poder gaudir de cinema en català
perquè, com vostè sap, hi ha una gran desigualtat i és
impossible anar al cinema i que sigui en la llengua pròpia de
les Illes Balears; aleshores es fa una petita campanya per
promocionar aquest ús. Que aquest ús es fa en xarxes o tal?
No em consta l’obligatorietat d’anar a cap cinema ni la
imposició, com vostès sempre estan esmentant.

Qüestió dels instituts. No és la nostra competència. Si
vostè..., sí que tenim dins la direcció general qualsevol
denúncia; independentment que s’hagi aprovat o no l’Oficina
de drets lingüístics la direcció general ja garanteix aquests
drets lingüístics, per tant si vostè considera que han estat
vulnerats ho pot denunciar, cap problema ni un.

Què més...? Respecte..., no sé..., que no ve cap càrrec de la
conselleria. N’Aurora crec que està allà darrere, i crec que
quan compareix un polític de grau..., diguem-ne per davall del
conseller no sol venir. De fet les compareixences són més per
consellers, no sé si mai s’ha citat cap director general. 

I en lloc de valorar si venc del món universitari o no, mirin
el meu programa, que és tal, i la capacitat de dur-lo endavant
o no dur-lo endavant.

Respecte a convocatòria de projectes de recerca i
desenvolupament, d’R+D, és la primera vegada que s’han
convocat a les Balears, per tant té un mèrit. Té un contingut
econòmic d’1,5 milions... i s’avalua a més per l’Agència
Estatal de Recerca. 

D’acord. No hi ha possibilitat, crec, d’intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni. No poden fer debats paral·lels. Ho sento
però...

L A SRA.  SECRETÀRIA AUTONÒ M I C A
D’UNIVERSITAT, RECERCA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
(Agustina Vilaret i González):

D’acord. I si vol els certificats  i  això, crec que tots els
càrrecs i els seus currículums són públics i es poden veure, i
si no ho posen torn repetir que per llei no està marcat.

Llavors no sé si era vostè o no, mecanismes de
transferència de recerca cap a la societat?, o..., ja no sé..., sí,
també era vostè, encara no he sortit de vostè. La futura llei
recollirà dins uns dels articles aquest objectiu d’afavorir la
transferència. En aquest moment no està estructurat, per tant
és necessària aquesta llei, que marqui el protocol, les vies que
ho possibilitin.

I després, això, crec que ho esmentat, la importància, la
incentivació que s’ha fet a l’empresa amb quatre convocatòries
amb més de 6 milions, i creim que seguirem per aquí per
continuar fent feina. I això.

Què més? M’ha demanat pel tema de Catalunya. Jo aquí
venc en representació d’un càrrec i som al Parlament de les
Illes Balears. Estic en contra de la violència i crec..., no sé si
vostè ha esmentat la paraula terrorisme, em pareix que hauria
de valorar per ventura aquesta paraula i  e l seu significat,
perquè a mi m’agradaria parlar molt més de democràcia.

Respecte de Podem, quant a facilitar als treballadors
l’aprenentatge en català, ja hi ha l’EBAP que fa cursos de
català als diferents ajuntaments; l’Institut Balear d’Estudis
també ho promou; la direcció general només fa, diguem-ne,
certificar aquest coneixement. Sí que tenim previst fer cursos
d’acollida, sobretot a sanitat i tal, per donar a conèixer quina
és la realitat i per donar a conèixer quins són els drets i la
situació.

Respecte dels estudiants de la Universitat de la part forana,
vostè  sap que sí que hi ha ajudes al desplaçament, però són
desplaçaments fora de les Illes, és a dir, que si un menorquí ve
aquí també en té, o un eivissenc. Crec que en aquest moment
no hi ha ajudes per als de la part forana. Crec que al batxillerat
sí, quan són més de 3 quilòmetres, però crec que no. Sí que
n’hi ha per a residència, de beques i ajudes, i sí que incideix el
tema del lloguer, perquè torn repetir que el tema de residència
no existia aquesta problemàtica el curs anterior, per tant és
d’aquest curs; per tant la resposta crec que sí que ha estat
immediata, no és de dir “eh!, que tens falta de planificació”,
això crec que no es pot dir.

I respecte del Sr. Melià li he de dir que la intenció és que
sigui a Palma, eh?, la intenció és que sigui a Palma per apropar
una mica la vida universitària a la ciutat i que hi hagi aquest
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dinamisme, perquè una residència al campus és evident no
facilita ni la integració social ni molts d’aspectes del lleure al
qual han de tenir accés els estudiants.

Respecte dels estudis on line, he de dir que la UNED
depèn del ministeri, no depèn d’aquesta comunitat autònoma,
així com vostè  ha dit. No depèn la UNED de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Vostè ha demanat per què té
més èxit; supòs que té més èxit perquè en aquest món en què
avança la tecnologia i moltes coses es fan sempre en línia és
evident que ha de tenir un auge, no és que la universitat deixi
de tenir els estudiants. Per tant nosaltres dins la UNED no hi
tenim competència.

Que es poden ampliar estudis on line? Sí, però hi ha
normativa de quantes hores es poden fer presencials, quantes
es poden fer on line, i amb això jugam per exemple a Menorca
i a Eivissa, però, clar, la normativa també et marca i no es pot
sobrepassar, perquè si són presencial o semipresencials té
unes hores determinades o unes altres. Podem mirar
d’aprofundir en aquest camí, però té tot la seva complicació
perquè ha de passar per una agència de qualitat i ha de complir
allò que toca.

I després, respecte a la Llei de la ciència, com que vostè és
diputada crec que aviat podrà disposar de l’esborrany i posar-
nos a fer feina, perquè és la guia, com he dit ja diferents
vegades, ho he dit a la introducció, ara també per exemple
quan m’han demanat..., què era?, pel protocol per incentivar la
recerca. Tot això és el que intenta i esperem que tothom ho
vegi amb bons ulls i sigui de consens.

Respecte de la senyora de Ciudadanos, Sra. Guasp,
l’estructura de govern crec que ja li ho he dit; qualsevol
govern, fins i tot els seus a altres comunitats, és lliure
d’estructura així com vol, i crec que és positiu fer governs de
consens, plurals, crec que és una riquesa, no fer-ho crec que
és una limitació, però bé.

Crec que m’ha adjectivat de “radical”, evidentment no ho
puc compartir..., no?, he sentit aquesta paraula, l’he apuntada...

(Se sent de fons la Sra. Guasp i Barrero de manera
inintel·ligible)

Bé, vostè, jo represent...,

(Remor de veus i algunes rialles)

... jo no sé com vostè ho vol entendre, però si jo represent
l’ala més radical, és que vostè diu que jo som radical...

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, mantinguem el torn, mantinguem el
torn de paraula.

L A S R A.  SECRETÀRIA AUTONÒM ICA
D’UNIVERSITAT, RECERCA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
(Agustina Vilaret i González):

Continuaré, continuaré, jo li puc ben assegurar que mai no
he estat radical i mai no he militat a una formació radical, sinó
que, simplement, defensaré sempre, absolutament sempre, la
democràcia i la no violència, i si milit a un partit és perquè
també correspon a aquesta ideologia.

Quant a la taxa d’abandonament de la UIB, crec que seria
una cosa també a analitzar, una qüestió interna de la
Universitat, que si vol li puc traslladar o podem treballar
conjuntament, cap problema. Igual que també consider que la
taxa d’abandonament a altres nivells és una llàstima. Tot això
s’ha de treballar, però és una qüestió més de la Universitat.

Quant a manca d’inversió. Bé, jo crec que s’ha demostrat
el que hi havia i el que s’ha fet i la intenció de continuar, tot i
els problemes i en fons europeus sí que es treballa molt,
perquè tengui en compte que quan he mencionat l’edifici de
ciències de la salut, es fa amb un fons FEDER; quan he
mencionat el complex del Parc Bit, també s’ha fet amb un fons
FEDER. Per tant, s’ha fet i es continuarà fent molta feina
perquè arribin el màxim de doblers en inversió, perquè es
puguin invertir per part d’Europa, en això no tengui dubte que
ho farem. 

En atreure talent investigador, també s’ha treballat,
s’intenta potenciar i continuarem treballant-ho i esperem que
la llei també pugui donar-li solució.

Després s’ha comentat la despesa per alumne, que hi ha un
petit no acord entre les xifres. Jo..., esperem a finals de
novembre que surtin i ho podrem comprovar cert i segur si hi
ha aquest decalatge o no d’inversió per alumne, o com ha
evolucionat com a mínim. Tengui en compte per exemple que
amb la Universitat de Medicina, això s’haurà incrementant
prou.

Què més? Per exemple vostè que parlava del fons
europeus, en el fons de mobilitat hi ha convocatòries
conjuntes amb l’euroregió.

Més coses que ha comentat vostè, si em deix qualque cosa
després m’ho sol·licitin, d’acord, en això ja he posat els
exemples de necessitat d’inversió europea.

De les modalitats, és evident que, mentre no es qüestioni
la unitat de la llengua, és una riquesa i, de fet, crec que hi ha un
treball que s’encomanarà, precisament de dialectologia, de
tots els dialectes i de totes les modalitats. És evident que no
compartesc amb vostè la paraula d’imposició monolingüista.
Crec que he parlat en el començament de quina és la situació
i sempre en base a estudis i és evident que la situació del
castellà i del català, com molt bé ha dit el Sr. Diputat de VOX,
no és la mateixa, la fortalesa del castellà és una i la debilitat de
la llengua catalana, que ha fet que desaparegui a segons quines
zones, com vostè també ha esmentat, és una altra. Aleshores
si no volem, i de passada ja li contest a vostè, que desaparegui
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aquesta llengua pròpia nostra, hem de treballar i hem de
treballar molt.

Respecte, ja que som dins el mateix tema i així no hauré de
tornar repetir, vostè ha dit que es discriminava, no es
discrimina en negatiu, el que hi ha és una discriminació
positiva i crec que la discriminació positiva és perquè hi ha
una desigualtat, sempre que hi ha unes desigualtats s’ha de fer
una discriminació positiva i funcional. El mateix passa per
exemple en la violència masclista, aquí sí que per ventura
podríem parlar que hi ha una ideologia darrera masclista, que
és terrorista i que mata dones contínuament. Això sí que
provoca morts realment i hi ha d’haver una discriminació
positiva perquè les dones tenguem igualtat, perquè puguem
arribar als mateixos càrrecs, sobretot a la part de dalt, ja que
tenim també la formació, la possibilitat i som capaços de fer-
ho. Per tant, la discriminació positiva jo la defens, discrep
amb vostè.

Més coses, ja no sé on era. La senyora de Ciutadans ha
parlat d’associacions excloents. Nosaltres participam,
col·laboram, cooperam, ens ajudam mútuament amb entitats
que defensen la llengua catalana, evidentment, perquè és el
nostre objectiu, per tant, són associacions legals i tendrem el
màxim de col·laboració amb aquestes. Si vostès consideren
que aquestes associacions, no sé quins adjectius els ha posat
o quina essència creuen que tenen, per favor, ho denunciïn,
utilitzin els mecanismes legals per poder-ho dur endavant i si
considera que són tan dolentes. Per a nosaltres són entitats
col·laboradores que defensen la llengua i és la nostra funció
col·laborar-hi.

Respecte de MÉS, finançament, lluitarem, lluitarem
perquè hi hagi el millor finançament per a la Universitat i per
a Recerca. No serà fàcil, però lluitarem.

Respecte de la residència, ja he dit que seria a Palma,
perquè necessitam un apropament i ja hi ha hagut reunions i hi
ha més reunions previstes.

El Decret en el sistema de salut, e l 8/2018, recentment
implantat, primer, dir que ningú no ha quedat fora per qüestió
del català, i dos, que ja hem fet una reunió amb tot l’equip de
salut, per veure si se segueixen les pautes i no hi ha
problemes, es van fent els cursos, no hi ha problema en aquest
sentit, i ningú no s’ha sentit ni ha estat exclòs. 

Respecte dels casos com el de Paula Rotger, és evident, i
també contest al senyor de VOX, que l’Oficina de Drets
Lingüístics és per a les dues llengües oficials, tant de català
com de castellà. Per tant, si vostè ha de denunciar qualque cas,
per favor, ja ho podria fer fins i tot a la mateixa direcció
general. La nostra funció és vetllar, estudiar què ha passat, fer
d’interlocutors i ens hem reunit evidentment amb Paula i
també ens hem reunit amb el delegat del Govern i fem passes
per veure què va passar.

Incentivar la recerca de l’empresa crec que també ho he
justificat, és un objectiu i ja s’ha fet feina i continuarem fent
feina.

Respecte de VOX, torn reiterar que si no vol que
precisament desaparegui una llengua com el català, de tants de
segles de vivència aquí en aquestes illes, per favor ens ajudi a
col·laborar que no desaparegui.

Que les humanitats són importants, això no ho defensarà
ningú més que jo, que també és una ciència, és el primer que
dic en arribar a una aula, les ciències socials són una ciència
i tenen un mètode científic i, per tant, dins recerca també. Per
ventura tenen..., de vegades ho hem comentat ja, perquè ho
volem potenciar, no ho he dit, però sí; tenen el handicap de
vegades que no tenen la tradició del treball en equip i, és clar,
allò que comentava de la pluridisciplinarietat, la feina en equip
és important dins la recerca, però sí que he mencionat també
l’Institut de l’Educació, que també són humanitats , no són
ciències estrictes. No, no, això ho tenc claríssim, i tant de bo!
no s’hagués llevat, el llatí hi és encara a segons quina branca
de batxillerat, però no és a ESO, efectivament, així com la
música, com el dibuix i d’altres branques que consider que sí
són creatives i que hi haurien de ser.

Ja li he contestat el tema de la UNED.

Què l’educació no és només una qüestió de doblers? No,
és evident que no, amb això coincideix, però ha d’haver-hi
equitat, ha d’haver-hi equitat, és a dir, hem d’ajudar aquells que
no poden més, perquè un bon professor no és aquell que és bo
per als bons sinó que és aquell que sap remuntar tota la classe
i tothom arriba a un nivell, i això és l’important per a una
societat.

Evidentment que defensam els drets de tots els ciutadans,
ja li ho he esmentat, si té casos pot denunciar-ho, cap
problema. I que lluitam per la cohesió, vostè ha dit que
“chirría”, no som excloents de cap de les maneres, la llengua
pròpia d’aquesta comunitat autònoma, segons l’Estatut, és el
català. Per tant, tal vegada, no ho sé, hi ha un problema de
definició del que és llengua pròpia o no, però del que pot estar
segur és que cercam la cohesió i, per tant, no discriminam,
fem tot el contrari de discriminar; i si de cas hi ha una
discriminació és en positiu perquè si no, com vostè ha dit,
morirem.

Després diu respecte, jo li demanaria respecte  a les
institucions perquè ha parlat d’”organismos que crean
ustedes” tots aquells que he mencionat, bé, ens han votat una
sèrie de ciutadans i duem a terme aquestes polítiques perquè
representam aquests ciutadans, sense excloure evidentment la
resta, però jo  crec que si hi ha les principals associacions,
institucions de les Illes Balears dins aquest Consell Social, no
entenc perquè vostè no s’hi pot sentir representat, perquè són
totes les institucions que hi ha pràcticament, hi ha més de 70
membres, és totalment plural i divers. No ho sé, s’ho miri a
veure quines institucions hi ha i digui’m per què no se’n sent
representat?

Les barreres no existeixen ni han d’existir, mai. 

Respecte d’El Pi, finançament. Ja he dit que lluitarem per
tenir el millor finançament possible tant per a la Universitat
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com per a recerca. Esperarem també els resultats, el mateix
que li he dit de les enquestes. La ubicació serà a Palma, no sé
si a La Real perquè la Real té uns propietaris, no ho donen ni
ho regalen, eh?, estam mirant possibilitats, no hi ha res tancat,
així com no hi ha el pressupost, que per això hi haurà la
compareixença després del conseller quan els tenguin ja, per
tant, s’està elaborant i no en podem parlar; tampoc aquest tema
no és tancat. Que hi fem feina sí, i que ens agradaria totalment
que fos a Palma sí, també, crec que és més sensat.

Si està previst baixar estudis cap a la ciutat? Supòs que sap
que és un problema d’infraestructura, on es fa? Si no hi ha
infraestructures és evident que no es poden baixar; que és més
important que ara se’n facin uns de nous i..., d’això, així com
hi ha polítiques a mig termini aquesta seria una més a llarg
termini. A veure d’estudiar o no, però té certes implicacions;
si trobàssim el gran solar on fer la residència i una mini
facultat seria fantàstic, però tot això s’ha d’estudiar i jo no vull
dir coses que no són certes i no tenim a la mà. 

Estic d’acord amb el que els ha dit als Grups de VOX i
Ciudadanos, no poden negar l’evidència, és un fals bilingüisme
i, per tant, sí que hem de treballar per superar i realment
arribar a nivells adequats. Això de l’ICIB sí que és legal, aquest
nivell, ja li he dit, ja li he contestat abans, és el dels tècnics
que es necessiten i com a polítics no se...

Vull agrair les paraules del Sr. Castells, que no hi és.

I respecte del PSIB, bé, millorar el finançament, ho torn a
repetir, ho lluitarem perquè sigui el millor possible de tots.
Una cosa sí li he d’aclarir, hi havia a l’anterior legislatura un
conveni, un conveni amb el qual no es va arribar a un acord a
l’anterior legislatura; desitjam que el millor seria que
s’aprovàs un nou conveni, ho lluitarem, ho treballarem i
esperam tenir resultats en aquest sentit. 

Altres titulacions, bé, fa tres mesos que som aquí, jo  sé
què han dit els estudis, crec que seria molt interessant fer una
reunió tranquil·la amb els estudis a la mà, amb el rector, amb
els vicerectors que facin falta per planificar; això sí que ho
tenia en ment. A veure, no ens podem adormir i veure quins
estudis, com i quin calendari podria ser factible per
implementar els nous estudis, això sí que també està pensat.

Noves infraestructures a Menorca i a Eivissa no em
consten, eh?, a veure si em despist, però no em consta que
nova infraestructura ni a Menorca ni a Eivissa. Realment he
pogut visitar la seu universitària d’Eivissa i és fantàstica, és
fantàstica, vull dir, era un antic quarter i és un gran espai
modern.

I respecte del complex científic, no sé si per ventura hi ha
massa informació per aquí, però, a veure, hi ha un projecte del
2010, per tant, ja fa molt que està en marxa, de juliol del
2010, amb un import inicial de quasi 9,5 milions, en teoria
amb un termini d’execució de 18 mesos, que això es va anar
allargant i allargant amb diferents pròrrogues fins a
l’actualitat, aquí tenc... si la vol li puc passar la documentació,
i els objectius són per realitzar projectes d’investigació

científica i tecnològica, assessorar l’administració pública en
matèria de ciència i tecnologia, fomentar la ciència i la
tecnologia, col·laborar amb les universitats en les seves
tasques d’investigació. Està estructurat en dos mòduls, un
mòdul 1 de 7.000 m2, és a dir, parlam d’un edifici molt gran,
molt important i que donarà un alè, consideram, a la recerca;
aquest mòdul 1 de 7.000 m2 té una àrea per a agricultura i
pesca, àrea de biologia, biomedicina i àrea d’incubació
d’empreses i biotecnologia. El mòdul 2, de 3.500 m2, és àrea
de ciència i desenvolupament tecnològic, que comprendrà,
entre d’altres línies de recerca, les relacionades amb la física
i la tecnologia de la informació. Tots dos es comuniquen per
un soterrani a baix, amb un pàrquing i amb una àgora de ciència
amb cambres de fred, etc.

Bé, és un projecte iniciat dins aquest marc del Pla de la
ciència, de la tecnologia i la innovació per enfortir i impulsar
la recerca, com a un repte de la societat d’aquesta comunitat.
I..., no ho sé, qui té previst serà...? Bé, seran usufructuaris
parcials de l’edifici la Universitat de les Illes Balears, que és
l’única existent a la comunitat autònoma, i diversos
organismes públics d’investigació, com l’IEO, el CSIC, l’INIA,
que existeixen a les Illes Balears i s’hi instal·laran
presumiblement, està planificat, l’Institut Mixt d’Investigació
en Optimització de l’Ús de l’Aigua a les Plantes, INAGEA,
l’Institut Espanyol d’Oceanografia Centre Oceanogràfic de
Balears, l’IEO, l’Institut d’Aplicacions Computacionals del
Codi Comunitari, IAC3, i  altres grups competitius de la
Universitat de les Illes Balears. També és una incubadora
d’empreses basades en el coneixement, per tant, hi haurà dins
el mòdul 1 una reserva per a empreses basades en el
coneixement, i això permetrà la creació de laboratoris,
empreses spin-off derivades de la investigació científiques,
tecnològiques. 

I no ho sé, consideram que és important. Ara es licitarà el
contracte per moblar els espais comuns, despatxos, sala
d’actes, mobiliari urbà per a la zona exterior, mobiliari per a
laboratoris d’investigació, equipament audiovisual. També
tenia una sèrie de deficiències que es varen comunicar a la
constructora, que no va voler arreglar; aleshores, en aquest
moment es treballa per arreglar aquestes deficiències i
després se li cobrarà o se li  l levarà de la garantia de la
constructora. Per tant, això en sis mesos ha d’estar enllestit,
és així. Aquí tenc tots els terminis que es varen prorrogar, etc.,
i tots els terminis, si ho vol veure queden a la seva
disponibilitat.

No sé si m’he deixat preguntes, però si no ara hi ha el torn
de rèplica.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara començam el torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps
de cinc minuts.

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 8 / 23 d'octubre de 2019 133

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Vilaret. Jo  vull
recordar que aquesta compareixença, a diferència del que s’ha
dit per altres companys, no és voluntària, vostè ve obligada pel
Grup Parlamentari Popular i en virtut d’un mandat legal de la
Llei de bon govern. 

Nosaltres no volem controlar ni valorar si vostè exerceix
bé la seva tasca de docent de secundària la qual, a més, no
coneixem ni qüestionam, tampoc que vostè sigui política, però
sí que dirigeixi les polítiques d’universitat, les polítiques
lingüístiques i les polítiques de recerca.

Hi havia un diputat, la diputada companya de Podemos em
sembla que deia que es farà la valoració d’aquí a quatre anys,
no, perdonin, la valoració d’aquí quatre anys es fa als càrrecs
electes, a les eleccions, la ciutadania, però vostè no és un
càrrec electe, vostè és un càrrec a dit i els càrrecs a dit vénen
apresos, perquè des del primer dia han de gestionar unes àrees
de govern, cobren un sou públic i administren doblers públics.
Aquesta és la diferència.

La passada legislatura tots e ls  directors generals
d’universitat de totes les comunitats autònomes d’Espanya, de
les 17 comunitats autònomes eren professors universitaris. A
Balears sempre ho han estat, el Sr. Martí March, conseller, és
universitari, Climent Ramis, Xesca Garcías, Miquel Deyà,
Antoni Alcover, Juanjo Montaño, tots, i ara no ho és ni vostè
ni el seu mateix director general, que no és ni llicenciat, és
diplomat, i, a més, com a assessors, el Sr. Miquel Gallardo,
que tampoc no és del món universitari, i el Sr. Marcel Pich,
que en aquest mateix parlament se l’ha qüestionat per les seves
activitats polítiques, és més conegut per ser activista que pel
seu assessorament universitari.

Jo em reafirm i el meu grup es reafirma, ben igual que ho
han dit altres companys, que han creat vostès una
macroestructura política que no va dirigida a resoldre
problemes de la gent i que són importants les persones, és clar
que sí, i els equips, però aquestes persones d’una secretaria
autonòmica costen doblers a tota la gent.

A més, tampoc no ens ha precisat si retallarà, quan tots
sabem, perquè nosaltres ho sabem, el conseller va dir ahir
mateix que la situació era difícil, que es retallaria, i una de les
coses que perilla és la transferència nominativa als professors
de la Universitat. I li ho dic perquè ho diuen ells mateixos,
perquè tenen aquesta preocupació, cosa a la qual vostè no ha
destinat massa temps de la seva explicació.

Tampoc no ens ha donat explicació sobre amb quina
periodicitat es reuneix amb el conseller, nosaltres li ho
demanam perquè forma part de l’agenda dels polítics, que està
penjada, i no consta si es reuneix cada setmana, cada dia o cada
més, només és per saber quina connexió o coordinació hi ha
dins la conselleria.

També ens ha dit que la llei de la ciència la tenien en
esborrany i que era aquí, estaria bé que ens la fes arribar per

aquesta transparència, sobretot perquè l’anuncien en esborrany
des del juliol del 2018, és a dir, fa un any, i si ha de ser tan
engrescadora que tot depèn, l’IRIB, la transferència del
coneixement, saber si hi haurà ús de l’ecotaxa en aquesta llei,
depèn d’aquesta llei, estaria bé poder accedir ja a l’esborrany.

Algunes qüestions que ha dit i que crec que són mitges
veritats o que vostè no en té la informació o el coneixement,
residència, no és cert que sigui un problema d’enguany, si a
vostè la sorprèn o enguany l’ha agafada per sorpresa que a la
residència falten places, o a vostè no li han donat la
informació o és que vostè desconeix la matèria. A la
residència falten places des de fa un parell d’anys, enguany
218 persones en llista d’espera per a 97 places. L’any passat,
curs 2018, 174 persones en llista d’espera. Per tant, no és
veritat que sigui una cosa sorprenent d’enguany, és una cosa
que ja ve d’enrere. Si hi ha aquesta continuïtat dins la
conselleria no ha servit de res perquè a vostè no hi ha arribat
aquesta informació.

Del tema del català, no li he demanat si hi estaven obligats
els càrrecs públics, jo li he dit si era.., si vostè considerava
que se’ls havia d’aplicar, per ètica, ja no per obligació jurídica,
per mandat legal. Que si hi ha un mandat que l’han d’emprar en
públic, i que, per cert, no l’empren ni quatre consellers o cinc,
a les sessions de control del Parlament, i si a vostè li semblava
això idoni, que l’haguessin d’emprar, i si no per què teníem
una llei que obligava els treballadors però no els que dirigien
els treballadors, que també fan feina, suposo, per a la
ciutadania?

De la convocatòria de projectes d’investigació tampoc no
és cert que sigui la primera vegada, no és vera, l’han enganada
o no té la informació, no és la primera vegada, Sra. Vilaret,
que es fa.

La taxa d’abandonament a la UIB ha dit vostè que era una
llàstima i que era cosa de la universitat. La veritat, podria haver
dedicat un poc més de temps a explicar-nos alguna cosa de
com resoldrà aquesta problemàtica que li ha dit una altra
diputada.

La necessitat de doblers graus i màsters, també, miri, va
comparèixer el rector dia 11 d’octubre del 2018 i ja va dir els
graus que es necessitaven i els estudis que s’havien fet i ja va
dir que es posarien en marxa els de Farmàcia i els de Ciència
de l’Esport. Per tant, no continuï fent estudis, que passin la
informació o reconegui que no té aquest coneixement i
aquesta informació d’una cosa que aquí ja se sap fa un any...,
fa un any literalment.

I quant a la preocupació per la convocatòria de projectes
d’investigació, no ho ha dit vostè, però jo li dic que es troba
pendent la de l’any 2018-2020, correspon a aquesta, perquè es
va fer en català i ara resulta que vostès no troben agència
avaluadora per posar-ho en marxa i estan aturats. Per tant, els
estan traduint, els pròxims almanco reconegui que, si és
possible, els faran en castellà.

Finalment, ja vaig acabant...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, ja, ja...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

..., sí, un minutet, Sr. President, per favor...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, ho sento. Ho sento, Sra. Riera, però se li ha esgotat
el temps.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bé, únicament que compartim que el Sr. Montaño va ser
molt bon director general, ara fan feina quatre persones en
lloc d’una per cobrir les mancances que té vostè. Nosaltres
ens reafirmam en aquesta falta d’idoneïtat.

I el tema del terrorisme, és vostè, Sra. Secretària
Autonòmica la que ho va dir en un tuit, en un tuit va dir vostè
que Catalunya (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, no té la paraula, ja està bé.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... i les acusacions de terrorisme no faran defallir els anhels
del poble. Això vostè amb un llacet groc...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari no farà ús
de la rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra.
Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, bueno yo quería aclarar con usted que al principio de su
intervención nos ha metido en el mismo paquete que al
Partido Popular y a VOX, yo no he puesto en ningún momento
en duda su idoneidad y de hecho se lo dicho desde el primer
momento, ni de la suya ni de sus cargos, sino simplemente he
cuestionado la sobredimensión y la estructura del Gobierno
sobredimensionado y su cargo, pero no a usted o a los cargos

que ocupan..., a las personas, mejor dicho, que ocupan estos
cargos. Por tanto..., solamente aclararlo.

En cuanto a lo de “radical”, me refería a radical también en
cuanto a ideología política, no a radical usted como persona
por... pues por su ideología política, como han dicho otros
grupos parlamentarios, y es mi valoración subjetiva de ello, no
quiero en ningún momento tampoco usar esta... o que se haya
podido sentir dañada por el uso de este adjetivo que para mí se
refería a la ideología política, y simplemente para desmarcar
un poco de MÉS.

Después comentarle que la estructura del Govern yo..., por
supuesto ustedes son libres como digo de confeccionar la
estructura que quieran en su govern y yo, desde la oposición,
soy libre para ejercer mi derecho al control del Gobierno y,
por tanto, consideramos que esa estructura está
sobredimensionada.

Aquí se han puesto ejemplos de otras comunidades
autónomas, yo estoy aquí para controlar al Govern de les Illes
Balears y no, por ejemplo..., podría también decirles que en La
Rioja también han aumentado 4 consellerías y en Asturias 2
consellerías, pero bueno, no estoy... no creo que sea el sitio
para hacerlo.

Considero en cuanto a los fondos europeos, quería
reiterarle que no se hace el trabajo suficiente, creo que el
Centre Balears Europa debería potenciarse muchísimo más de
lo que se hace desde el Govern, desde... da igual el color que
sea, siempre ha sido así en esta comunidad autónoma.
Considero que se debe hacer un trabajo mayor en cuanto a
presentarse a más proyectos europeos y a recibir más
proyectos europeos y creo que el caso de la UIB es el caso
más notorio y donde creo que debería hacerse más hincapié.
Por lo tanto, me gustaría que pensasen qué políticas o qué...
cómo se podría reestructurar dentro de la UIB también o
desde su secretaría autonómica el tener personal adecuado par
poder acceder a más fondos europeos.

En cuanto a la inversión por alumno, también decirle que
se trata de los datos que hay, como he dicho antes,
actualmente en la página web de la UIB y están en el
presupuesto de 2019 de la UIB, y así lo ha reivindicado en
varias ocasiones el rector este mismo año.

En cuanto a las modalidades, de nuevo agradecerle, me
gustará y estaremos vigilantes en cuanto a este fomento que
dicen que dicen que van a hacer desde la Dirección General de
Política Lingüística o desde su secretaría autonómica.

En cuanto al..., yo no he hablado de discriminación en
ningún momento, ese término no lo he utilizado, sino que he
utilizado el de exclusión, o sea que... el de excluyente de la
otra lengua. Creo que como se ha dicho aquí, pues, partimos
de una base de prejuicios y los prejuicios muchas veces son
contra ciudadanos. Yo he explicado en mi intervención que
para nosotros es una gran riqueza tener dos lenguas propias y...
bueno, una lengua propia y la otra... la lengua oficial también
de esta comunidad autónoma y que en ningún momento
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nosotros vamos a hacer ni hemos hecho un ataque frontal a la
lengua catalana, como se ha referido mi compañero de MÉS
en esta sala. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer;
nosotros queremos que se cumpla el Estatuto de Autonomía,
y es muy fácil de entender, en igualdad siempre de
condiciones, y solamente le pedimos que la lengua castellana
sea también lengua vehicular tanto en la administración como
en la educación y en la universidad. Simplemente tener la
libertad de elegir y sobre todo que sea lengua vehicular, y esto
no significa que esté en contra, ni muchísimo menos, de la
lengua catalana, en ningún momento, y quiero aclararlo de
verdad hoy en esta comisión.

En cuanto a las subvenciones a entidades que nosotros...,
bueno, las he calificado de propagandísticas o... entidades
politizadas, me ha dicho que podemos acudir a la vía judicial.
No es práctica habitual de mi grupo, de mi formación,
Ciudadanos, judicializar este tipo de cosas. Nosotros lo único
que le pedimos es que no se dé dinero público. Yo no estoy en
contra de estas asociaciones, es otra de las cosas que se mal
interpreta o se hace trilerismo del lenguaje, porque yo en
ningún momento he dicho que esté en contra de estas
asociaciones o que esté en contra del festival MUR, ni
muchísimos menos; o sea, yo estoy a favor de la libre
expresión, de lo que estoy en contra es de que se destine
dinero público, es decir, dinero de los ciudadanos, para
favorecer o seguir financiando estas asociaciones.

Y nada más al respecto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Mas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies. A veure, només dues cosetes molt senzilles. Si
ser honest, fe iner, bon professional, rigorós, és ser part de
l’ala radical de MÉS, jo som de l’ala radical de MÉS igual que
ho és Agustina i el seu equip.

Després, una altra cosa: la idoneïtat. En aquesta comunitat
autònoma en el meu sector professional hem tengut
consellers d’Agricultura que han estat apotecaris, que han estat
historiadors, que han estat diplomats en ciències empresarials,
i ningú mai no ha posat en dubte la seva idoneïtat com a
consellers d’Agricultura, per no parlar d’altres conselleries
que han estat ocupades per gent que res a veure tenia amb el
sector, però sí que tenia, o almanco se li suposava, una
sensibilitat cap a aquest sector professional, com és el cas tant
de la secretària autonòmica com del seu equip. Per tant la
idoneïtat es demostra fent feina, es demostra amb la
sensibilitat cap al redol que gestiona, i es demostra si durant
la legislatura la feina es fa i es fa ben feta, que crec que és
l’objectiu de qualsevol personal que es dedica a la política i a
la gestió d’institucions.

Per tant reiter l’agraïment a la secretària, a n’Agustina per
als amics, i al seu equip per haver vengut, i agraesc també al

Partit Popular l’oportunitat que vos ha donat de venir avui al
Parlament. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, primero quiero decirle,
Sra. Secretaria, que si usted niega que hay exclusión y
discriminación por motivo de lengua en esta comunidad es que
niega usted pues la realidad, y la realidad es la que es. A día de
hoy los niños en esta comunidad sí sufren discriminación, no
pueden ser escolarizados en su lengua materna, eso que
ustedes reclamaban en los años sesenta, setenta, la
escolarización en lengua materna, lo que dice la UNESCO...
Ustedes en aquel momento eso sí les iba muy bien, se
ampararon en eso; ahora esto ya no es tan importante, o sea,
ahora ya lo que dice la UNESCO de la escolarización en
lengua materna pues ahora ya no..., como ya no va con su plan,
pues ya no les importa.

Y evidentemente usted es un cargo político y tiene un plan,
y me parece muy bien, y está ahí elegida para desarrollarlo. Ya
le digo, espacios de consenso, cuando sea en positivo, los que
quiera; cuando sea para ir en contra de los derechos de los
ciudadanos, como hacen ustedes, nos tendré en frente. ¿Y
cuáles son los derechos que ustedes conculcan?, ya le digo, el
derecho a ser escolarizados en lengua materna, en contra de
múltiples sentencias que se han ignorado en esta comunidad.
Esto es lo que sucede, esta es la realidad. Ustedes están
llevando a cabo un proceso de latinización de la lengua
catalana, ese proceso que como usted bien sabrá se produce en
la Edad Media con el latín, que acaba siendo la lengua y el
vehículo de la cultura y que acaba matando el latín y
haciéndolo desaparecer, una lengua que desapareció, porque
es cierto, aunque a mi no me guste , a veces las lenguas
desaparecen y no es una catástrofe; se diluyen como se diluyó
el latín en otras lenguas, la lengua catalana, la lengua española,
a las que dio origen.

Entonces el problema aquí, insisto, de verdad, es que no
venimos a defender el español, venimos a defender la lengua
propia de más del 60% de la población de estas islas, a las que
ustedes quieren normalizar, otra palabra que a mí me causa
pavor, porque parece que si hay que normalizar a la gente es
porque no es normal, y no es así. O sea, el que habla el
castellano, se desarrolla en castellano, quiere estudiar en
castellano, quiere producir literatura en castellano, aunque no
pueda optar por ejemplo a los premios Ciudad de Palma
aunque sea la ciudad que le ha visto nacer, tiene todo el
derecho a hacerlo, porque como bien dice hemos de cumplir
la ley y el Estatuto, y las dos lenguas son oficiales, y el que
sean oficiales significa que ninguna puede prevalecer sobre la
otra, y ustedes sí quieren hacer prevalecer una sobre la otra,
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quieren que una sea la oficial, la estándar, la de comunicación,
la que recibo todos y cada uno de los papeles de este
parlamento, a pesar de que los he solicitado en castellano no
se me proporcionan, y que otra sea pues..., la de hablar en casa,
que era lo que ustedes criticaban hacer cuarenta o cincuenta
años, que se había reducido el catalán a una lengua de hablar en
casa con la familia y con los abuelos, y que... 

Entonces la gran diferencia que existe entre ustedes y yo
es que si yo algún día estoy sentado donde ahora están ustedes
jamás negaré el derecho a sus hijos a estudiar en catalán,
jamás; ese derecho que ustedes les niegan a mis hijos yo
jamás se lo negaré a ustedes, y esa es la gran diferencia que
hay entre ustedes y yo, que yo no vengo a luchar contra el
catalán, yo no soy enemigo del catalán, y yo jamás prohibiré
el catalán, como están haciendo ustedes con el castellano en
la educación, y ese es el problema de base. El día que ustedes
garanticen la educación en todas las etapas educativas en
español, manteniendo la asignatura de catalán, por supuesto, en
todas esas etapas educativas, le puedo asegurar que tendremos
muchísimos menos problemas, porque aquí no se trata de
cohesionar mediante la lengua. Yo sé que ustedes están en un
proyecto sociolingüístico, lo sé, o sea, tonto no soy, y me
parece muy bien, es muy legítimo, es el suyo, pero ustedes
están cercenando derechos, y eso es lo que a nosotros nos
preocupa.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista perquè els  altres grups ja no hi són presents. Sr.
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bé, no és que... no crec que neguem
la realitat, suposo que el que passa, a més a més, és que vivim
en realitats diferents o en realitats paral·leles, segurament
serà això el tema. Tampoc -això és el que he dit abans- no
qüestion la idoneïtat ni les estructures dels governs i és
precisament això el que ens diferencia, que jo no les qüestion.
El que passa és que demanaria un poc de coherència a les
persones que sí que ho fan.

Respecte de finançar entitats culturals, també com vàrem
parlar en aquest parlament moltes vegades, i en vàrem parlar
fa molt poc, associacions culturals, les subvencions en aquesta
comunitat autònoma s’atorguen per criteris tècnics, per
criteris objectius, no per criteris ideològics, i canviar aquest
fet suposaria obrir una porta a un escenari molt perillós.

Sra. Vilaret, una pregunta que m’he deixat abans sense dir
és respecte de l’impuls del talent femení en matèria
d’investigació i de recerca, volia saber si tenien alguna mesura
o qualque pla en aquest sentit, que sé que s’ha fet feina durant
la passada legislatura, i només un darrer comentari i és que
m’agrada el fet que la voluntat sigui que la residència estigui
a Palma, que estiguem absolutament convençuts del que hem

de fer en la mesura possible, tenint en compte que tenim un
campus universitari apartat, però sí que la idea seria apropar la
universitat a la ciutat per convertir Palma en una vertadera
ciutat universitària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la contrarèplica la Sra. Vilaret.

LA SRA.  SECRETÀRIA AU TO NÒM ICA
D’UNIVERSITAT, RECERCA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
(Agustina Vilaret i González):

Molt bé, venc aquí evidentment perquè el Partit Popular ho
ha reclamat així, però no tenc cap problema a respondre, a
respondre, a ser aquí, és l’obligació de qualsevol polític, però
no podem venir aquí així com així, ens ho han de demanar.

Crec que no incomplim cap llei no essent del món
universitari. M’agradaria no pensar que aquí hi ha un prejudici
molt gros, un prejudici classista, m’agradaria no pensar-ho, jo,
a través del meu programa, demostraré si som capaç o no de
dur a terme com a política això endavant o no per resoldre
realment els problemes de la gent.

Crec que en pressuposts ho he esmentat ja un parell de
vegades i crec que..., no vull ser pesada, però no és que m’hagi
escapolit, els pressuposts no estan fets, els pressuposts
s’elaboren en aquests moments i he dit que tot l’equip lluitarà
perquè siguin els pressuposts el màxim de favorables per a la
Universitat, per a la recerca i per a la política lingüística. No
li puc dir res més, quan estiguin fets el conseller vendrà.

Per cert, ha posat en dubte les relacions del conseller..., a
nivell oficial es va fer una reunió de totes les direccions
generals amb el secretari, això es fa crec que cada tres mesos;
després, reunions amb nosaltres, amb la nostra direcció
general també n’hem fetes, reunions informals de pujar al
despatx, també en fem contínuament, tenim un diàleg i
confiança, que crec que és molt important, com per dur
endavant i poder caminar lliurement, cosa que crec que ha
posat en dubte, i li vull aclarir que això no hi és.

Treballam perquè el decret d’usos s’implanti, el treballam,
en som conscients que hi ha consellers que no parlen el català
quan fan ús dels seus càrrecs i això és una feina a treballar, una
feina que tenim i ja ho hem començat a treballar.

Quant als projectes, si n’hi havia o no n’hi havia, si de cas
després pot parlar amb el director general, però anteriorment
eren projectes com a accions especials o de contractació de
personal.

Respecte de regular el català als càrrecs públics, crec que
és molt més... crec que... no ho sé, l’enquesta demostra que
són els usos els que es troben en problemes, per tant, el decret
d’usos pal·lia ja això. Que si tenen la titulació o no tenen la
titulació? En aquests moments no ens ho plantejam com a
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objectiu, si fos un objectiu tan important per a vostès, han
tengut oportunitat de posar-ho en marxa, no ho han fet, en
aquests moments no tenen cap requisit de titulació, sí d’usar-
lo.

Respecte de l’avaluació dels treballs que vostè ha dit que
havien anat a Madrid i han estat retornats perquè eren en
català, perquè no tenim una agència de qualificació pròpia i
ens agradaria que l’AQUIB, i ho he posat com a un dels
objectius, fos capaç d’avaluar aquests projectes i que quedàs
tot dins ca nostra; de totes maneres s’ha arreglat, s’han traduït
i esperem que tot tiri endavant.

Mancances meves, bé, em sap greu que dubti de les meves
possibilitats, no li puc dir res més. Els fets demostren les
coses, els fets, la feina, els objectius, projecte i resultats.

Respecte de Ciudadanos, que només qüestionava els
càrrecs, també ja ho he justificat això dels càrrecs i d’un
govern plural. Evidentment que és subjectiva aquesta
apreciació seva de radicalitat, el concepte de radicalitat en si
també és subjectiu sempre, no?, aquelles dones sufragistes
que es varen aixecar per demanar el vot eren unes radicals,
no?, els negres que reclamaven els seus drets també eren uns
radicals... Tot això és relatiu, però sí que hi som en defensa
dels drets i dels drets humans.

Centre Balears Europa i fons europeus, ens trobam en la
mateixa línia, lliutarem per aconseguir els màxims de fons
europeus. S’ha fet aquesta legislatura, vostè ho considera
insuficient, hi ha uns resultats, hi ha unes infraestructures
gràcies a això, hi ha uns projectes gràcies a això. Continuarem
fent feina, continuarem fent feina.

Diu que ha parlat d’excloent, no, no, i també responc al Sr.
Rodríguez, a veure, la situació  no és la mateixa de les dues
llengües, vostè ha parlat de la fortalesa del castellà, la llengua
pròpia de la comunitat autònoma és el català, la llengua pròpia
de la comunitat autònoma amb la qual l’administració s’ha
d’adreçar és el català, i la situació  no és la mateixa. Jo no
voldria per res del món que morís una llengua, és una pèrdua
d’un patrimoni, i menys la meva, i per això hem de lluitar. A
vostè sembla que li és igual, no?, la vida continua, igual com
si desapareixen les espècies, diferents espècies, és igual, no?,
ja en sortirà una altra. Crec que no..., no, jo no vaig per aquest
camí.

Vostès volen que la llengua vehicular a l’educació sigui el
castellà; primer, torn repetir que la llengua pròpia, segons
l’Estatut, és el català, i que l’ús és molt inferior al castellà.
Tots els mitjans de comunicació són en castellà o bàsicament
o essencialment tots; per tant, hem de compensar, igual com
hi ha poques dones en el món de dalt de la política, de
l’empresa i es fa aquesta discriminació positiva. Si volem la
igualtat és que s’ha de fer aquesta discriminació positiva.

No discriminam ningú, no discriminam per res del món, el
que passa és que no hi ha aquesta igualtat inicial de les dues
llengües, el català és la llengua pròpia i hi ha un mandat
normalitzador de la llengua catalana. Hi ha estudis que

demostren com està aquesta llengua i precisament ho volem
per a la cohesió social, perquè no hi hagi barris d’una classe o
de l’altra, perquè no hi hagi escoles d’un caire o de l’altre. 

L’escolarització en llengua materna, vostè la defensa? Sap
que en aquest moment hi ha com a 200 llengües
d’escolarització possibles, si fos així? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, oficialment és la llengua catalana, la llengua pròpia de
les Illes Balears. S’han d’aprendre les dues llengües, nosaltres
per res del món estam en contra del castellà, i m’agradaria que
no deixàs morir cap llengua.

Què més? Impuls del talent femení, és evident que com a
dona que sóc i lluitadora crec que aquest camí se seguirà, ja
s’ha començat a implementar amb una beca per a dones a la
residència que vulguin anar a La Politècnica, perquè
precisament a les carreres científiques pareix que no hi van
moltes dones i hem d’impulsar, aquesta discriminació que
diem que sí que s’ha de fer, per què agafar un pobre home,
perquè ja ho són tots homes, ja tenen les facilitats ben a
bastament. Per tant, el que hem de fer és facilitar que les
dones entrin dins el món de les ciències més..., que no hi són
en aquests moments, eh!

Un fet puntual, a mi m’agrada funcionar amb exemples, la
senyora..., la doctora Fefa Donoso va fer una lliçó inaugural
excel·lent, excel·lent de la dona a la ciència; aquests són els
passos que s’han de fer. I l’exposició que es va fer també a Sa
Nostra de la Nit de la Recerca també anava en aquest sentit,
eren dones rere la taula periòdica, dins la química i això i, a
més, mesclar-hi l’art. És a dir, era la importància de la dona,
perquè hi eren rere la taula periòdica ja que se celebrava
l’aniversari, i, a més a més, mesclar-ho amb art, com a art i
ciència, no són com l’aigua i l’oli, sinó que es poden ajuntar
i donar uns fruits molt bells i molt interessants
pedagògicament.

No ho sé, els agraesc a vostès totes les preguntes i en
voler, d’aquí una temporada, per veure l’evolució, cap
problema per tornar ser aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair
la presència de la Sra. Agustina Vilaret i del seu equip.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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