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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Sí, Sr. President, des d’Unidas Podemos, Cristina Mayor em
substituirà a mi a la darrera iniciativa.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sr. President, Margalida Durán substitueix Maria Antònia
Garcia a la primera intervenció, a la PNL sobre el Madrassa. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

Sí, president, del Grup Parlamentari Socialista, Joan
Mascaró substitueix Pilar Carbonero. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Molt bon dia, president. Juanma Gómez substitueix Patricia
Guasp. Gràcies. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Sr. President, Joan Ferrer substituesc Francina Armengol. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, començarem, en primer lloc demanar que per part de
diferents grups s’ha sol·licitat la possibilitat d’alterar l’ordre
del dia i modificar l’ordre de les proposicions no de llei.
Tractarem primer la Proposició no de llei sobre el projecte
Madrassa i després sobre la unitat de la llengua. Si algú no, si
algun grup té alguna cosa a dir... ho farem d’aquesta manera.
Per tant en les proposicions no de llei alterarem l’ordre de les
proposicions no de llei per... D’acord?

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

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1531/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i
modificat mitjançant l’escrit RGE núm. 1915/21, de
sol·licitud de compareixença de la directora general de
Participació, Transparència i Voluntariat, per tal
d’informar sobre les actuacions realitzades a la present
legislatura respecte dels objectius i fites establerts a la Llei
11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT: 

Començam pel debat de l’escrit RGE núm. 1531/21,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i modificat
mitjançant l’escrit RGE núm. 1915/21, de sol·licitud de
compareixença de la directora general de Participació,
Transparència i Voluntariat, per tal d’informar sobre les
actuacions realitzades a la present legislatura respecte dels

objectius i fites establerts a la Llei 11/2019, de 8 de març, de
voluntariat de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de deu
minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. La petició de
compareixença d’alts càrrecs, des de la nostra formació
política, evidentment és arran de tenir coneixement aquesta
comissió de les línies d’actuacions que corresponen a l’àmbit
de les seves competències. Però concretament, el context
concret de demanar la compareixença de la directora general de
Participació, Transparència i Voluntariat -actualment la Sra.
Marina Crespí i Gómez- ve arran de dues iniciatives
presentades en aquesta comissió, envers a la creació de
l’Observatori del Voluntariat, per part de tres formacions
polítiques, que el vàrem dur a debat en comissió, i sobretot la
creació d’una plataforma d’interrelació del voluntariat.

Arran d’aquest debat es va donar a conèixer una situació de
la gestió del desenvolupament de la llei i arran d’això també
una entitat, la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, va
demanar una reunió amb tots els grups parlamentaris. I aquest
és el context per la qual cosa el nostre grup parlamentari va
entendre que era una oportunitat que des del Govern es donàs
prou informació a través de la compareixença de la responsable
d’aquesta direcció general envers a quines han estat les
polítiques del Govern en el desenvolupament d’aquesta llei.

Per què trobam que ha de comparèixer, a més a més? No
tan sols pel debat d’aquella proposició no de llei i que es va fer
constatació que hi havia una actuació del Govern que per
qüestió COVID no s’havia pogut desenvolupar, però sí sobretot
per donar coneixement del pla estratègic o diguéssim el pla
d’actuació 2020-2022 que l’anterior consellera d’aquest
govern, del qual organigrama pertanyia aquesta direcció
general competent en Participació i Voluntariat, que era la
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització. Allà
es va anunciar, en el mes de novembre, que s’establia,
juntament amb la Plataforma del Voluntariat, s’establia una,
diguéssim, un pla per al desenvolupament i l’organització del
fòrum del voluntariat. Això es va fer en el mes de novembre, es
va fer juntament amb la Plataforma del Voluntariat, llavors en
parlarem d’aquestes compareixences que van vinculades des
del nostre punt de vista les dues compareixences, la de la
directora general i la de direcció de la Plataforma del
Voluntariat, trobam que van vinculades i són necessàries les
dues conjuntes.

Per la qual cosa nosaltres entenem que aquesta comissió ha
de conèixer quin ha estat aquest pla d’acció, aquest pla d’acció
que compromet actuacions del fòrum del voluntariat i del qual
la mateixa Plataforma del Voluntariat va trobar adient que el
Govern donàs explicacions en seu parlamentària també i
coneguéssim els grups polítics quin és aquest desplegament
normatiu que no s’ha desenvolupat.

Hem de dir que fa dos anys d’aquesta llei del voluntariat, de
l’any 2019, aquesta llei establia que en el termini d’un any es
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posaven en marxa espais com el fòrum del voluntariat i s’havia
de fer també el cens del voluntariat, que és fonamental,
fonamental perquè les entitats es puguin adherir al que
estableix la normativa, i això no s’ha fet. 

Per la qual cosa demanam a tots els grups parlamentaris el
suport, en aquesta línia propositiva i constructiva, amb la que
nosaltres sol·licitam la compareixença de la directora general.
I també demanam la consideració de la Mesa i dels grups que
pugui ser la mateixa compareixença a la mateixa jornada de la
compareixença, el mateix dia, les dues representacions: de la
directora general -la Sra. Crespí i Gómez- i del president o la
persona que designi la Plataforma del Voluntariat a través del
Sr. Miquel Coll. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per
un temps de deu minuts. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Popular en
general estam d’acord amb les peticions de compareixença que
poden ser sol·licitades per qualsevol grup parlamentari, bé per
aprofundir en aquella informació que necessiten per fer la seva
funció de control com per fer iniciatives parlamentàries que
puguin afectar la ciutadania de Balears. 

En aquest cas, com que és un tema de voluntariat encara hi
estam més d’acord i per tant hi votarem a favor. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president.  Jo no em vull estendre en aquesta
qüestió perquè el nostre grup donarà suport a aquesta petició de
compareixença, però sí que m’agradaria fer un matís: estic
d’acord que tal vegada hi ha algunes coses que no s’han fet
amb l’agilitat que s’havien de fer, però vull recordar que sis
mesos després d’entrar en el Govern es va iniciar una pandèmia
que va fer que algunes prioritats d’algunes direccions generals
s’haguessin de redirigir a ajudar a combatre la pandèmia, com
és el cas de la direcció general de Voluntariat i Participació, en
aquell moment -ara ha canviat- amb la posada en marxa,
juntament amb la conselleria de serveis socials de tot el que era
l’estructura de Xarxa Junts, per poder canalitzar totes les ajudes
i la celeritat ciutadana que es va dur a terme i es continua duent
a terme durant aquesta pandèmia.

I venc a dir que, i amb això no vull justificar res, però sí que
m’agradaria que les qüestions es plantegin dins el context real
en el qual ens trobam, perquè estic ben segura que si no ens
haguéssim trobat aquesta pandèmia s’haguessin pogut fer
passes molt més avançades en totes les matèries, però vull
recordar que quan es va entrar en aquest govern no hi havia el
full de ruta de fer front a una pandèmia, venc a dir que

m’agradaria que quan es fan algunes consideracions, que també
s’hi facin enfocades dins el context en el qual ens trobam,
perquè de vegades tenc la sensació que algunes crítiques es
poden enfocar sense contextualitzar i m’agradaria que no
perdéssim el context i la realitat de vista. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de deu
minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Estam d’acord i coincidim
amb el plantejament que ha fet la diputada d’Unidas Podemos,
que m’ha precedit en la paraula, les coses s’han de
contextualitzar i molt especialment en demanar la
compareixença d’una persona que acaba d’arribar, com aquell
que diu, i que justet, justet s’haurà posat a fer feina. Per tant,
podrà parlar més de teoria que no de pràctica, tot i que
evidentment duim un temps de legislatura on han passat coses,
fins i tot un recurs d’inconstitucionalitat d’una llei que es va
aprovar la passada legislatura que ha ocupat una bona part
d’aquest temps i que en certa manera havia paralitzat alguns
aspectes. Bé, diferents consideracions que evidentment es
tendran en compte el dia que aquesta gent comparegui. Amb
això hi estam d’acord, que compareguin, perquè sempre és una
manera de conèixer la realitat d’una manera més detinguda i
especialment en aquesta qüestió en concret des de dues
perspectives diferents.

En tot cas, el nostre vot també serà favorable. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares no hi ha cap representant, per tant, passam al
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula la Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari, des
d’El Pi Proposta per les Illes, sempre hem donat suport a les
compareixences que s’han demanat des dels diferents grups, en
aquest cas consideram que és important. Ja a aquesta comissió
hem debatut en diverses ocasions el tema del voluntariat i
pensam que la nova directora general ens pot explicar quin és
el seu objectiu de desplegament de la llei i també pensam que
és important que després el president de la Plataforma del
Voluntariat també pugui venir i manifestar-nos les seves
reivindicacions i les seves necessitats i que ens les puguem fer
nostres.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, l’oposició ho demana, el
Govern hi està d’acord, per tant, nosaltres no tenim cap
problema a donar suport a aquestes compareixences.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies. Per part del Grup Socialista tampoc no tenim cap
inconvenient que venguin els responsables del Govern a
explicar el seu pla d’actuació, a més, ha coincidit que hi ha
hagut un canvi de responsable i, per tant, és adient que pugui
venir, que pugui explicar el seu pla d’actuació, la seva manera
de fer les coses i quines són les seves perspectives de
desplegament de la llei; que també hem de dir, crec que ja s’ha
dit suficientment aquí, que a causa de la situació de la COVID-
19 hi ha hagut d’haver un canvi i una redirecció de
determinades coses. Concretament la Direcció General de
Voluntariat va haver de fer feina en el desenvolupament de la
Xarxa Junts per fer front a les situacions d’emergència
generades per la pandèmia.

De tota manera consideram que és adient i per tant donarem
el nostre vot favorable tant a una compareixença com a l’altra
que després tractarem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Acabat el debat votam l’escrit
RGE núm. 1531/21.

Vots a favor? Per unanimitat, serien 12 vots dels presents.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència de la
directora general de Participació, Transparència i Voluntariat
per tal d’informar sobre les actuacions realitzades a la present
legislatura respecte dels objectius i fites establerts a la Llei
11/2019, de 8 de març, del voluntariat de les Illes Balears.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1752/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença del president de la Plataforma
del Voluntariat de les Illes Balears, per tal que expliqui la
situació del voluntariat a les Illes Balears i valori el
desenvolupament i aplicació de la Llei 11/2019, de 8 de
març, de voluntariat de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de l’escrit RGE núm.
1752/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença del president de la Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears per tal que expliqui la situació
del voluntariat a les Illes Balears i valori el desenvolupament
i l’aplicació de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de
les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. A col·lació també i vinculat, prou
implicat en la justificació i en el context del per què
demanàvem la compareixença de la responsable de la direcció
general de Participació, Transparència i Voluntariat ve aquesta
argumentació que donaré i que la tenen vostès a l’escrit.

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears és l’única
xarxa d’entitats específica de voluntariat a la nostra comunitat
autònoma, constituïda a l’any 2006 en aquell moment per 14
entitats, ara ja són més de 40, amb la particularitat que n’hi ha
de moltes temàtiques i grandàries, des de les històriques grans
i d’àmbit internacional com les petites de caire més local a les
quatre illes de la nostra comunitat autònoma. 

Des de la seva constitució és membre de la Plataforma del
Voluntariado de España on participen 80 entitats directament
representades que representen unes 29.000 entitats arreu
d’entitats més petites de l’àmbit federatiu de tot l’Estat.

Des de fa cinc anys forma part també del tercer sector de les
Illes Balears i actua activament, com s’ha demostrat, a l’àmbit
de la crisi de la pandèmia tant a l’àmbit sanitari com social.

L’activitat de la Plataforma del Voluntariat es basa en tres
grans línies: la formació, la informació i l’assessorament així
com en la incidència política que posa en valor l’acció del
voluntariat de forma transversal.

És membre del Comitè d’organització del VII Congrés
Estatal del Voluntariat celebrat a la nostra comunitat autònoma
precisament l’any 2014. L’any abans va organitzar sessions
prèvies a la resta d’illes per tal de recollir el pols del voluntariat
i tenir una representació a tota la comunitat autònoma. 

Des del 2015, aprovat el Decret de composició, participa al
Fòrum del Voluntariat autonòmic amb la vicepresidència
segona i vuit vocalies d’aquesta entitat, essent la veu del
voluntariat a aquest òrgan, com he dit, del Fòrum del
Voluntariat. Aquest decret fou aprovat de set anys... ja està.

A l’any 2016 impulsà una declaració institucional al
Parlament de les Illes Balears,  aquí comença una trajectòria
molt important a l’àmbit interinstitucional, aprovada per
unanimitat que suposava el suport a la normativa actualitzada
perquè es posessin les entitats com a eix de qualsevol acció
voluntària i impuls de les seves eines necessàries per tenir una
radiografia actual del voluntariat de la nostra comunitat
autònoma. Una de les conseqüències fou iniciar el camí per
tenir una nova llei del voluntariat adaptada a la realitat i a la
diversitat d’aquest moviment participatiu a la nostra comunitat
autònoma amb el context actualitzat.

Mitjançant el Fòrum del Voluntariat promoure la
modificació i l’actualització de la Llei del voluntariat, impulsar
un important procés participatiu a diferents nivells ha estat la
tasca, l’objectiu i la finalitat també de la seva estratègia en els
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darrers moments d’ençà..., fins que es va aprovar aquesta llei.
Per tant, entitats, ciutadania i institucions han estat els seus
actors i els seus interlocutors.

Es va treballar de manera molt intensa des de la plataforma
amb el Govern i amb els grups parlamentaris aconseguint que
s’aprovés aquesta llei, ara fa dos anys, per unanimitat. 

La Plataforma del Voluntariat ha realitzat per encàrrec els
plans insulars de voluntariat de Menorca i de Mallorca, per
encàrrec de les institucions. També ha fet assessorament tècnic
a diversos ajuntaments de les nostres illes. 

Des de 2014 rep una subvenció de la conselleria competent
en matèria de voluntariat per a la realització de programes i
accions a partir de quatre eixos principals: formació del
voluntariat de les entitats, la informació i assessorament, la
posada en valor de l’acció del voluntariat i posteriorment
suport als grups de treball del Fòrum del Voluntariat. 

Ara els vull matisar un poc el nostre context de proposta i
vinculada a la de la directora general. Bé, nosaltres al debat
previ, i ho he dit abans, arribam aquí arran d’un debat que es va
produir per dues iniciatives dutes a comissió, dues iniciatives:
la creació de l’observatori del voluntariat i la creació, la
proposta de creació, d’una plataforma d’interacció del
voluntariat.

Arran d’això la intervenció del nostre grup parlamentari,
que va presentar esmenes i que es varen transaccionar i que hi
va haver gran consens per treure-les endavant, va assumir i va
empatitzar i va contextualitzar el que la llei i el desplegament
normatiu s’hagués retardat pel context pandèmia COVID, i ho
vàrem dir, és al Diari de Sessions, i la Sra. Mayor, que és qui
va defensar, es va posicionar sobre la valoració del seu partit,
és testimoni d’això, com ho és també el Sr. Casanova. Per tant,
el nostre grup parlamentari no ha esmentat el perquè avui del
context de pandèmia d’aquesta demora perquè ja ho va fer al
seu moment i arran d’aquelles intervencions hi ha aquestes dues
propostes.

A més a més, amb el canvi de la directora general, la Sra.
Amengual, a l’actual directora general, la Sra. Crespí, he trobat
que era d’una conselleria a una altra amb un altre titular, la
conselleria en aquell moment Castro i el Sr. Yllanes,
vicepresident actual, nosaltres no hem demanat la
compareixença del conseller o la consellera per retre comptes
ara de quin és el seu objectiu, sinó que ens conti el
desenvolupament d’aquest objectiu, d’aquest govern de l’any
2019 a l’anterior legislatura i els Acords de Bellver que
contemplen el desenvolupament, altres coses de la participació
del voluntariat en aquest context, i per això entenem que les
dues propostes de compareixença són importants.

A més a més, la Plataforma del Voluntariat va adreçar un
escrit en què s’interessava de forma constructiva i de forma
propositiva per reunir-se amb tots els grups parlamentaris. Per
tant, la intenció..., nosaltres com hagués pogut fer qualsevol
altre partit, va impulsar que es formalitzés a través d’una
petició en aquesta comissió i va en la línia constructiva. El
nostre interès com a formació política està més que demostrat
que és el suport a la participació, el suport al voluntariat des de

la societat civil, i per això nosaltres hem impulsat aquesta
iniciativa i per això vostès coneixen el nostre posicionament
envers el que vostès varen dur amb la creació d’un observatori
i amb el reconeixement de la Plataforma del Voluntariat.

La Plataforma del Voluntariat que des de la seva
constitució, com a iniciativa ciutadana, com a iniciativa
associativa, ha estat sempre treballar en qualsevol disseny de
qualsevol òrgan on el voluntariat i les entitats tenguessin
canalitzada la seva participació, ho ha fet juntament amb les
institucions locals, insulars i autonòmiques, fins i tot a través
del ministeri. Per tant, entenem necessari i important que
aquesta entitat doni la seva valoració envers aquest
desplegament que afecta les seves entitats i la ciutadania en
general, per la qual cosa demanam el vostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Pels mateixos arguments explicats a la
iniciativa i petició anteriors votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Votarem a favor. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua no hi ha cap representant, per tant, passam al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, en la
mateixa línia que en la petició de compareixença anterior, el
tema és similar, li donarem suport. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Castells per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Per coherència amb l’anterior
votació també hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies. Nosaltres també, com ja he avançat anteriorment,
votarem a favor i donarem suport a aquesta iniciativa perquè
puguin venir a donar les explicacions que s’hagin de menester.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Acabat el debat passam a la
votació de l’escrit RGE núm. 1752/21.

Vots a favor?

Moltes gràcies.

12 vots a favor... per unanimitat...

(Remor de veus)

En conseqüència, s’acorda recaptar la presència del
president de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
per tal que expliqui la situació del voluntariat de les Illes
Balears i valori el desenvolupament i l’aplicació de la Llei
11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears.

A continuació passam a segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de les proposicions de llei RGE núm.
14992/20 i 18013/20.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 18013/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a suport al
Projecte Madrassa.

Passam primer al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 18013/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa al suport al
Projecte Madrassa. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Crec que aquesta iniciativa que portem aquí
és una iniciativa que portem tots els grups, crec que és
important de tant en tant fer iniciatives conjuntes i especialment
aquelles iniciatives relacionades amb la solidaritat, la solidaritat
amb el poble sahrauí que sofreix un exili i està refugiat des de
fa més de quaranta anys. Per tant, és una iniciativa que vol
reforçar aquests llaços de solidaritat i evitar en certa manera
reduir, no evitar-la, sinó reduir la precarietat en les condicions
de vida en què viuen.

Està clar que el poble sahrauí necessita de cooperació i de
solidaritat internacional i les Illes Balears tenen un moviment
solidari molt important, molt especialment un moviment de
cooperació amb el poble sahrauí a través de l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears que li brinda
tota una sèrie de facilitats per poder millorar les seves
condicions de vida.

Concretament, hi ha un dret, que és el dret fonamental, que
és el dret a l’educació, on tots hem de facilitar el
desenvolupament d’aquest dret i la iniciativa que portem avui
és una iniciativa referida a facilitar la consecució d’aquest dret,
el desenvolupament d’aquest dret a l’educació per part dels
nens i nenes sahrauís no sols als campaments, sinó també aquí.

Per tant, portem aquesta iniciativa del Projecte Madrassa
que assegura per una banda el desenvolupament com a
persones de tota una sèrie de nens que vénen a estudiar aquí i
alhora també fa una formació de futur del poble sahrauí perquè
els dóna la continuïtat. El poble sahrauí amb les condicions que
tenen als campaments de refugiats tenen una educació que és
feble i, per tant, tenir projectes com el Projecte Madrassa l’únic
que fan és assegurar el futur d’aquests nens i nenes sahrauís i
reforçar els projectes de solidaritat.

Per tant, crec que és una iniciativa més que acceptable i la
prova és que tots els grups que som aquí representants avui li
donem suport i l’hem signada per poder treure-la endavant
perquè és un projecte de solidaritat i de futur per a un poble
com és el poble sahrauí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt bon dia, diputades i
diputats. “La educación es un factor indispensable para que la
humanidad pueda conseguir los ideales de paz, libertad y
justicia social”, aquestes paraules estan incloses dins l’Informe
La educación encierra un tesoro presentat a la UNESCO,
1997, per Jacques Delors, Premio Príncipe de Asturias de
Cooperació Internacional a l’any 1989.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202018013
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Som davant d’un projecte anomenat Madrassa, que és un
projecte educatiu, és un projecte humanitari i és un projecte de
cooperació internacional; és un projecte, el Projecte Madrassa,
que està implantat a 16 comunitats autònomes i a la nostra
comunitat autònoma està implantat des de l’any 2002. És un
projecte d’èxit sense cap tipus de dubtes i és d’aquells projectes
que quan el coneixes te’n enamores i li dones el suport.

Els pilars fonamentals d’aquest projecte, diria que és
l’organització, i l’organització en aquest cas la fa aquí a Balears
Escoles en Pau, que fa de facilitadora i de coordinació de totes
aquelles famílies de nins que quan ja han complert 12 anys i
han de continuar estudiant faciliten que vengui aquí, a Espanya,
a la nostra terra, a Mallorca, a Menorca o a Eivissa i venguin a
continuar els seus estudis, continuar la seva formació.

Un altres dels pilars fonamentals són els fons, són els
recursos i nosaltres aquí sempre els hem donat suport, que a les
Illes Balears, el Govern de les Illes Balears continuï a través del
fons de cooperació donant recursos a aquest projecte.

Un altre dels pilars fonamentals que no podem oblidar el
dia d’avui és la solidaritat de les famílies, són aquelles famílies
que acullen durant una sèrie d’anys, perquè quan aculls un
d’aquests nins ho fas per a un mínim de tres anys, perquè
puguin aquí cursar tots els seus estudis, i els inclouen dins la
seva família, tenint en compte que també tenen una obligació
que aquests al·lots segueixin amb els seus estudis de la seva
llengua, de les seves arrels perquè estan destinats que el dia de
demà tornaran a la seva terra, però ja una vegada formats. 

L’objectiu principal és facilitar als adolescents sahrauís que
resideixen en el camp de refugiats de Tindouf, al sud d’Algèria,
tots els mitjans per a la seva formació acadèmica i personal. Per
aconseguir-ho, promou l’estada per als estudis a famílies
espanyoles sense perdre, com jo deia abans, el seu arrelament,
la seva cultural, la llengua i les seves famílies biològiques.

Així mateix s’ha de remarcar que aquests menors poden
passar a formar part d’aquest programa just quan tenen els 12
anys, quan comencen l’Educació Secundària Obligatòria que és
l’ESO, amb l’objectiu de potenciar la seva formació acadèmica,
fins a estudis tècnics o estudis superiors. En aquest sentit, el
projecte Madrassa facilita a aquests joves refugiats el suport
familiar i comunitari necessari perquè puguin estudiar a la
nostra, així com garantir el suport extraescolar perquè puguin
continuar aprenent sobre la cultura i la llengua sahrauí.

Jo he de dir que per diferents circumstàncies l’oportunitat
de conèixer nins i nines que a través d’Escoles en Pau i a través
d’aquest projecte, el projecte Madrassa, han fet els seus estudis
aquí. La veritat és que podríem pensar que dins les dificultats
que tenen afegides, de deixar la seva terra, la seva cultura i ser
aquí, doncs aquests nins sorprenentment la gran majoria són
estudiants exemplars, són estudiants que acaben amb unes altes
qualificacions les seves notes.

He tengut el gust de poder-los veure any rera any, com fins
i tot després han deixat els seus estudis i han continuat fent
feina aquí en aquesta terra, s’han fins i tot enamorat en aquesta
terra i s’han casat a aquesta terra. I varen ser primer de tot
abans de passar al programa Madrassa, varen ser nins que

havien vengut a Vacances en Pau, havien vengut primer de
vacances, després a través del Projecte Madrassa varen tenir
l’oportunitat d’estudiar i ara avui en dia, després d’una
formació, fan la seva vida aquí sense oblidar les seves arrels
allà. Jo he contat un cas determinat, però evidentment darrera
de cada nin, darrera de cada nina hi ha una història.

Nosaltres, el Partit Popular, sempre ha donat suport a aquest
programa, ho hem fet també a través de la signatura d’aquesta
PNL conjunta. I bé, contents que avui s’aprovi, una pena que
l’únic partit polític que no l’ha signada, avui no sigui aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per a la seva defensa, per part
del Grup Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Madrassa significa escola en
àrab. L’educació és un dret humà, és un dret que tenim totes les
persones del món, està recollit a la Declaració Universal dels
Drets Humans, en els objectius de desenvolupament sostenible,
a l’ODS número 4, i a molts altres instruments internacionals
de drets humans. És un dret de totes les persones, també de les
que pateixen les guerres o els desplaçaments, totes aquestes
persones tenen dret a una educació per a un desenvolupament
professional.

La UNESCO diu que l’educació és un instrument poderós,
que permet als nens i nenes i adults que es troben socialment i
econòmicament marginats sortir de la pobresa i participar
plenament en la vida de la comunitat. El Projecte Madrassa és
una iniciativa solidària i de cooperació, que facilita estudis
reglats a joves sahrauís procedents dels campaments de
refugiats perquè estudiïn a Espanya, és un projecte clau que
ofereix formació als joves que tinguin una bona oportunitat de
futur, és un projecte de continuïtat del projecte de Vacances en
Pau, el programa facilita als alumnes sahrauís suport
extraescolar de llengua i cultura sahrauí, de manera que durant
el curs escolar no es desvinculin de la seva cultura i
l’arrelament amb la cultura, el poble i les famílies. Aquí el
paper de les famílies acollidores és clau.

No hi ha cap dubte de la solidaritat de la ciutadania balear
amb el poble sahrauí des de fa més de 30 anys i amb el
programa de Madrassa, que es desenvolupa des del 2002 aquí,
a les nostres illes. Aquesta proposició no de llei pretén, per una
banda, reconèixer la labor de totes les entitats i famílies que fan
possible que el Projecte Madrassa es porti a terme i, per altra
banda, garanteix la formació dels joves sahrauís que resideixen
en els camps de refugiats, perquè un poble en formació és un
poble amb futur.

Des de les institucions públiques s’ha d’incentivar i donar
suport a aquest projecte. Ens hem d’implicar, perquè el poble
sahrauí es troba en aquesta situació en gran part per les
actuacions i el no compliment de les seves obligacions per part
de l’Estat espanyol. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per a la seva defensa, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. Evidentment per a nosaltres és un
deure, un compromís i un orgull signar juntament i presentar
juntament amb la resta de grups presents en aquesta comissió,
dur a terme aquesta proposició no de llei envers el Projecte
Madrassa, al qual donarem suport.

Lamentablement ho hem de fer a través d’una proposició no
de llei, quan el contingut de l’exposat aquí, el contingut de la
iniciativa i el que s’insta a fer seria propi d’una declaració
institucional de tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra.
Entre altres coses, no tan sols pel que argumenta el contingut
de la iniciativa, sinó perquè això és una canalització com s’ha
fet amb altres, a través d’altres projectes molt arrelats a aquesta
comunitat autònoma, per la solidaritat de la ciutadania, perquè
això Madrassa, que desenvolupa a través de l’entitat Escoles en
Pau, de la qual és presidenta la Sra. Carme Barceló i des d’aquí
vull traslladar en nom del nostre Grup Parlamentari Ciutadans,
però sé ben cert que en nom dels set grups parlamentaris que hi
donarem suport, tot l’equip de voluntariat i de col·laboradors
que hi ha darrera aquest projecte, que és un projecte de
cooperació al desenvolupament i sobretot i lamentablement
encara la situació del poble sahrauí és d’ajuda humanitària, no
cal justificar-ho més per les condicions que tenen allà i per la
qual cosa existeix i es fonamenta aquest projecte.

I dic que hauria de ser una declaració institucional perquè,
com és evident i ho ha dit una companya que m’ha precedit
abans també, segons quins temes es duen a l’ordre del dia, no
hi compareix un grup, malgrat sigui una comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, prou important en aquesta cambra
com per tenir un debat íntegre de tots els grups parlamentaris
complets. Per la qual cosa s’ha hagut de dur com a proposició
no de llei, a la qual donarem suport, i que especialment té un
espai també dins aquesta institució, dins aquest Parlament, que
és l’Intergrup Parlamentari Pau i Llibertat al Sàhara, on el
debat i la recerca de consens sempre és cabdal en la seva acció
i estratègia política.

Malgrat això, sí que vull que quedi palès en aquest Diari de
Sessions i en aquesta comissió, que aquesta entitat Escoles en
Pau que desenvolupa el Projecte Madrassa, demostra total
garantia, total transparència, eficàcia i èxit i així ho ha
demostrat en la seva trajectòria solidària. No és un projecte de
l’administració, malgrat tengui el suport necessari de les
administracions, tant d’aquesta comunitat autònoma, com de
l’administració de la RASD, ni tan sols és un projecte de
l’entitat Escoles en Pau únicament, és un projecte de la
solidaritat de la ciutadania de les Illes Balears i de les famílies,
especialment sense les quals, i aquí hem donat un prou i fort
reconeixement, sense les famílies de les Illes Balears seria
impossible dur-ho a terme.

Però és que, a més a més, és un projecte consolidat i de
referència, de nou anys d’Escoles en Pau i d’aquest Projecte

Madrassa, que va néixer en aquesta comunitat autònoma i va
ser de les primeres que va establir aquest projecte i ha estat
referent motivador perquè constitueixen aquest mateix Projecte
Madrassa a la resta de comunitats autònomes de l’Estat
espanyol.

Per aquestes raons em trob orgullós i em trob realitzat pel
fet que aquesta comissió pugui fer aquest tipus de
reconeixement, que ben cert és un reconeixement a la
ciutadania de les Illes Balears per la seva solidaritat i al conjunt
de les famílies que acolliran a aquests joves, joves que es
troben en exercir el seu dret a l’educació amb unes condicions
inhòspites i que la solidaritat de l’Estat espanyol els ha permès
fer-les en unes condicions molt més adients per dur-ho a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies, Sr. President. La veritat és que una
d’aquestes iniciatives que presentam que té el suport unànime
i està molt bé, és a dir, més que una proposta el que venim a fer
aquí és un reconeixement, reconeixement a la feina que fa una
entitat, un col·lectiu respecte d’una situació i, per tant, més que
aprovar uns continguts, el que fem és reconèixer una tasca que
es du a terme per part d’una entitat i especialment a moltíssimes
de famílies que col·laboren amb aquest projecte, que al cap i a
la fi és el que fem.

I crec que hem d’estar contents de moltes coses, una de les
quals és d’aquesta unanimitat que en una qüestió com aquesta
hi hagi unanimitat de tots els grups polítics, o almanco de tots
els grups demòcrates amb representació a aquesta cambra i
especialment que recullen una tradició ja molt consolidada dins
les nostres illes, de suport a una causa que ja ve d’enrere i on
hi ha hagut unes entitats, com l’Escoles En Pau, com
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, com altres que han fet
aquesta tasca de personalitzar un conflicte. El fet que quan ve
un infant, ve un jove, a estar amb les nostres famílies, aquestes
famílies ja quan parlam d’un conflicte del poble sahrauí
evidentment ja hi posen cara, hi posen noms i hi posen
llinatges, que crec que és la millor manera d’entendre la
cooperació, quan li poses un rostre, quan li poses noms i quan
li poses llinatges. 

I la veritat és que aquest tipus de programa, com altres que
també n’hi ha hagut, han contribuït a això, que hi hagi una
relació real i efectiva entre persones de dos pobles diferents, el
de les Illes Balears i el del poble sahrauí, amb la seva realitat,
amb la seva complexa realitat.

Per tant, crec que és important que des de les institucions
posem en valor aquestes qüestions. Hi havia una autora, que és
Gioconda Belli, que és nicaragüenca, que té un llibre que es diu
El país bajo mi piel, que diu que “La solidaridad es la ternura
de los pueblos”. I a mi la veritat és que és una frase que
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m’encanta, perquè crec que moltes vegades, desgraciadament,
i ho veiem en la qüestió sahrauí, que quan arribam a nivell
estatal primen més les relacions econòmiques que no les
humanes i que des de les comunitats autònomes, i especialment
des dels parlaments autonòmics, es faci un tipus de cooperació
que primi més aquesta solidaritat, aquesta ternura de los
pueblos, que deia Gioconda Belli, evidentment i sense cap
dubte és un motiu que ens ha de fer sentir orgullosos.
Especialment, hem de reconèixer la feina que moltíssima gent
de les nostres illes hi fa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Crec que
tots els portaveus que m’han precedit han explicat molt bé quin
és l’objectiu del Projecte Madrassa i com ajuda a tots aquests
adolescents sahrauís que resideixen en el camp de refugiats a
poder tenir una educació i seguir uns estudis si vénen a les
nostres illes. I com moltes famílies donen la seva solidaritat a
aquests infants perquè tenguin un futur, ja sigui perquè el dia de
demà puguin quedar aquí sempre recordant les seves arrels,
com molt bé ha dit la Sra. Durán, com també amb aquests
estudis poder anar al camp de refugiats i ajudar el seu poble a
donar una passa, a conèixer realment quines oportunitats hi ha,
i també ajudar, sobretot segons quins estudis han cursat, que
tenguin una vida més fàcil.

Desgraciadament, també és cert que amb aquesta pandèmia
avui en dia aquest tipus de programes, com el projecte de
Vacances en Pau, són programes que han fet que els vertaders
ambaixadors que són tots aquests nins i nines que vénen a
veure’ns, que vénen a estudiar aquí, no hagin pogut venir i això
ha fet que el poble sahrauí sigui més invisible. Crec que com a
responsables polítics i com a suport de la societat, que hi ha
molta gent de la nostra societat balear que dóna suport a aquest
poble, crec que hem de fer aquest tipus d’iniciatives perquè
quedin recalcades i no s’oblidin de la importància de donar
suport a aquest poble.

Com dic, potenciar aquest projecte ajuda a facilitar que
aquests adolescents que resideixen en el camp de refugiats
puguin ser aquí. Són estades temporals en famílies que ho fan
totalment de manera desinteressada i no permeten que perdin
aquesta arrel. 

Per tant, és important aquesta coordinació del Govern amb
les entitats i el moviment associatiu de les nostres illes per
poder continuar reforçant aquest suport del Projecte Madrassa
i altres projectes que duen endavant aquestes entitats que donen
suport al poble sahrauí. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Lògicament, com a signants
també de la proposició i com a partit implicat amb la màxima
col·laboració possible, fins a l’abast que ens és possible amb el
poble sahrauí, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei,
com no pot ser d’altra manera.

Avui aquestes proposicions les podem aprovar per
unanimitat una mica paradoxalment respecte del que deia el Sr.
Gómez, perquè el partit que s’oposa que hi hagi declaracions
institucionals no hi és, però que avui el gran fumigador ha
deixat que les “cucaratxes” puguem fer de les nostres,
precisament un dia que discutim una proposició no de llei sobre
el poble sahrauí i sobre el català a Europa, no? Doncs bé, per
sort, com que el gran fumigador no ha vingut, doncs podrem
discutir d’aquestes coses tranquil·lament sense amenaces de
fumigació. I no vull dir res més perquè també em sap greu
esmentar un grup que no hi és present.

De totes maneres també vull dir que, és clar, aquestes
proposicions no de llei a mi, no sé a vostès, sempre em deixen
com a un gust agredolç perquè, d’una banda, evidentment,
reforcem una col·laboració que és tradicional ja des de les Illes
Balears amb el poble sahrauí, però al final també tots som
conscients que el nostre àmbit d’actuació en aquest tema és
molt limitat, fem una tractament pal·liatiu a una situació
summament injusta, una situació summament injusta des del
punt de vista humà, per descomptat, però també legal, perquè
al final l’ocupació del Marroc del Sàhara Occidental és una
situació il·legal des del punt de vista internacional, i que, per
tant, aquí qui ha de portar la veu cantant en aquest tema, i que
fins ara ha desafinat molt, fins ara vull en els últims 40, 50
anys, és l’Estat espanyol. L’Estat espanyol que permet que unes
persones que haurien de disposar de la nacionalitat espanyola
i per tant haurien de ser espanyols a tots els efectes i per tant
l’Estat espanyol els hauria de protegir, doncs, ni tan sols això
fa.

És a dir, puc entendre que l’Estat espanyol no resolgui la
problemàtica geopolítica que hi ha aquí darrere, perquè
evidentment és una cosa que fins i tot depassa probablement la
capacitat del Govern espanyol; és a dir, un cop està feta, està
consumada la situació, malauradament per inacció de l’Estat
espanyol, la situació d’arrel és molt difícil de resoldre, però, en
canvi la situació dels refugiats jo sí que crec que aquí hauríem
tots de fer un esforç, sobretot els partits estatals, que l’Estat
espanyol tengui una actitud de reparació molt més intensa
respecte dels refugiats.

Per tant, iniciatives que també hem formulat en forma de
proposició no de llei a aquest parlament, com és que es facin
les modificacions legals necessàries perquè els ciutadans
sahrauís, que tots ells o bé són nascuts en territori espanyol o
descendents de persones nascudes en territori espanyol, de la
província del Sàhara Occidental, quan formava part de l’Estat
espanyol, gran part d’aquests problemes també serien de més
fàcil solució perquè evidentment l’Estat espanyol tendria una
obligació molt més intensa respecte dels seus nacionals.

Ara, per tant, el que fem amb aquesta proposició no de llei
-per això deia el gust agredolç-, és posar unes compreses,
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diguem, de calor perquè rebaixi la inflamació, però realment no
solucionem el problema d’arrel que, ja dic, ja no dic solucionar
el problema geopolític, però almenys aconseguir que l’Estat
espanyol tengui una actitud d’estat respecte d’aquests refugiats
que, com dic, són persones que haurien de merèixer, que no
se’ls hauria d’haver escatimat la nacionalitat espanyola. Doncs
crec que aquest seria un objectiu que ens hauríem de marcar,
sobretot evidentment els partits que tenen àmbit estatal i que
per tant tenen més capacitat d’incidència en aquest àmbit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Torn de fixació de posicions.
El Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares no hi és present,
per tant, entenem que hi ha acord de tots els grups. Per tant,
podríem votar directament i la votació seria per unanimitat.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 14992/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per
Mallorca, relativa a declaració de l’oficialitat de la llengua
catalana a la Unió Europea.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14992/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a la declaració de
l’oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea. Per a la
seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui portam aquí,
conjuntament amb el Grup de MÉS per Mallorca, una iniciativa
que, de fet, aquest parlament ja ha aprovat dues vegades: una
a l’any 1987 i l’altra a l’any 2002, totes dues sense èxit. Per
tant, doncs, bé, pensàvem que al cap de gairebé vint anys potser
valia la pena insistir perquè..., és a dir, no s’ha de defallir mai
en la defensa de les causes justes, no?

I quina és aquesta causa justa que portem aquí? Doncs és el
de la declaració de l’oficialitat del català a l’àmbit de la Unió
Europea. En aquests moments la Unió Europea té com a
llengües oficials i de treball 24 llengües i, per tant, l’única gran
llengua europea que està exclosa d’aquest estatut és el català,
a gran llengua em referesc quant a nombre de parlants, a
llengua usada habitualment, a llengua, diguem, apta per a tots
els usos de la vida moderna, és a dir, una llengua que és un dels
referents culturals europeus reconeguda per tothom, estudiada,
per cert, a més universitats de fora d’Espanya que no pas de
dins d’Espanya, curiosament. És a dir, per tant en una llengua
absolutament reconeguda des del punt de vista social, cultural,
fins i tot econòmic es produeix l’anomalia que no gaudeix
d’aquest estat d’oficialitat a la Unió Europea. 

I això evidentment el responsable, perquè hi ha un
responsable, que ha estat l’Estat espanyol; és a dir, l’Estat
espanyol abandona la defensa d’un grup molt nombrós dels
seus ciutadans, dels ciutadans que tenim la nacionalitat
espanyola, que tenim el català com a llengua materna o com a
llengua habitual d’ús -que es podria circumscriure als territoris
d’Illes Balears, Catalunya i País Valencià- i considera que la
defensa de la llengua d’aquests ciutadans espanyols a Europa
doncs no val la pena, és una causa secundària o terciària, no se
li dona cap importància. Quan, en canvi, hi ha molts altres
estats europeus que no només promouen la llengua estatal si no
altres llengües regionals o altres llengües tal vegada de menor
ús social, però els estats en qüestió defensen i promouen que
aquesta llengua rebi la protecció i el reconeixement a nivell de
la Unió Europea. 

Nosaltres creiem que és una qüestió jurídica, és a dir,
perquè creiem que és important que els ciutadans que tenim
com a llengua habitual el català puguem interactuar amb plens
efectes i en totes les qüestions a Europa en la nostra llengua,
perquè en això consisteix ser un ciutadà de primera, en poder-
ho fer amb les mateixes condicions que altres, i en aquest cas
quan no es pot al·legar cap excepció que sigui una llengua poc
parlada, que sigui poc coneguda, que sigui poc utilitzada, és
una llengua acadèmica, una llengua que s’ensenya en els àmbits
educatius, per tant una llengua d’ús normal, habitual, per tant
l’exclusió -aquesta excepció- es veu absolutament com a un fet
totalment injustificat, totalment injustificat i que per tant
necessita ser corregit. 

Per tant, té una efectivitat diguem jurídica, de drets,
d’igualtat de drets molt important però també evidentment té un
vessant simbòlic que és que l’Estat espanyol faci honor al que
diu la Constitució, quan diu que reconeix, valora, respecta la
diversitat lingüística i cultural de l’Estat. De fet, en el preàmbul
de la Constitució s’afirma que aquest és un dels elements
justificatius de la Constitució d’Espanya en un estat social i
democràtic de dret, la promoció d’aquesta diversitat. I en el
primer acte en què caldria demostrar aquesta promoció, aquest
respecte i aquesta protecció d’aquesta diversitat lingüística, que
seria dir, home!, hi ha dins l’Estat, a part del castellà, una
llengua que té molts milions de parlants, que és una gran
llengua europea, que té una gran influència cultural, que té una
gran influència social, que seria lògic que també fos llengua
oficial de la Unió Europea. Aquest és el vessant o la dimensió
que els dic, simbòlic, que és reconèixer per part de l’Estat, que
és tan parc i és tan avar en aquest tipus de reconeixement cap
a la seva diversitat, la importància d’aquest element cultural
com a un element integral o integrat dins de la diversitat
d’identitats que conviuen a l’Estat espanyol. 

Per tant, nosaltres creiem per tots aquests motius que és
important, que és important reivindicar-ho i que és important
que tant a l’Estat com a la Unió Europea sàpiguen que el
Parlament de les Illes Balears també està per aquesta oficialitat
del català a Europa i que, per tant, no deleguem en altres la
defensa de la nostra llengua a Europa sinó que evidentment la
fem una causa pròpia, la defensam i insistim i perseverem en
demanar a l’Estat que faci el pas de demanar a Europa
l’oficialitat del català. 

Moltes gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Subscric paraula per
paraula totes les exposades pel company del grup de MÉS per
Menorca respecte d’una qüestió que segurament ens provoca a
tots un déjà vu de dir, bé, i d’això que no n’havíem parlat, ja?
I la veritat és que quan jo hi pens dic, bé, amb 51 anys que tenc
encara haver de discutir segons quines qüestions, francament,
jo em pensava que fa anys que això ja ho tendríem com a molt
superat. Crec que era aquesta setmana que el Senat fins i tot
parlava d’una proposta de reconèixer la unitat de la llengua
catalana, és a dir que, bé, a aquestes alçades crec que
francament, seriosament encara hem de reconèixer la unitat de
la llengua catalana?

I és que, és clar, parlam d’una qüestió que no deixa de ser
complexa perquè quan un ho analitza i diu bé, és una de les
llengües oficials o cooficials a dins l’Estat espanyol i per tant
com a tal hauria de ser també oficial dins la Unió Europea, en
una paraula: si hi ha no sé quants de milions de persones són
que parlen català en totes les seves variants dins l’Estat
espanyols i també al sud de França, bé, el normal és que si
aquesta gent és europea la seva llengua també fos reconeguda
com a oficial a dins la Unió Europea! Això és el que ens diu el
sentit comú, que sembla que el sentit comú moltes vegades és
el menys comú de tots els sentits, però, de dir, bé, si hi ha gent
que parla una llengua que la té com a pròpia, que la té com a
materna, que no és que defensem que sigui millor o pitjor que
les altres, és que no, no, senzillament és la nostra i que tenim
molt clar que si no som nosaltres que la defensam no la
defensarà ningú més, per tant com és que no ho és? Que és la
gran pregunta que ens hem de fer a dia d’avui aquí. Com és que
no ho és, després de tot el que hem caminat com a Unió
Europea, especialment amb la consolidació del Tractat de
Maastricht fins a dia d’avui que hi ha hagut respecte de les
institucions, amb una qüestió que ja, que no és banal. 

Per tant jo, segurament, quan intentem respondre aquesta
qüestió veurem que hi ha tota una sèrie d’altres qüestions que
estan soterrades que crec que hauríem de superar ja d’una
vegada per totes. Evidentment l’objectiu fonamental d’una
llengua és entendre’s, comunicar-se, però evidentment darrera
d’una llengua hi ha una cultura, hi ha una essència d’un poble
i especialment hi ha una dignitat i uns drets com a poble que
evidentment s’han de reconèixer si volem una plena integració
i volem construir aquesta Europa dels pobles que té en compte
la diversitat que, al cap i a la fi, és el que ens fa més rics i el
que ens uneix més a tots dins una mateixa perspectiva històrica. 

Res més, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Moltes gràcies, president, bon dia senyores i senyors
diputats. Avui es du a debat i a votació una proposta que ni
molt menys és nova en aquesta cambra, com apuntava el Sr.
Castells i també ho recull l’exposició de motius d’aquesta
proposició no de llei, i, de fet, ja s’ha discutit i s’ha debatut en
aquest parlament a l’any 1987, 2002, fins i tot en el 2004.

El Grup Popular vol en aquesta ocasió manifestar el seu
interès per protegir, afavorir i promoure el coneixement i l’ús
de la nostra llengua i constatar la seva posició al llarg dels anys
a favor i en defensa de la nostra llengua. El que la proposta
planteja són dues constatacions: una petició específica i dues
propostes de “dirigir-se a”; i així, en els punts 1 i 2, es tracta de
dues constatacions de fets concrets; el tercer insta el Govern
d’Espanya per a una acció concreta; i el quart i el cinquè,
dirigir-se, en un cas, al Consell i al Parlament europeus i, en un
altre, al Parlament de Catalunya i Corts Valencianes per dur a
terme accions conjuntes.

Respecte del punt 1, no tenim cap inconvenient a constatar
que el català no és una llengua oficial de la Unió Europea,
malgrat sigui una llengua que, si sumam les seves múltiples
variants i dialectes, resulta ser una llengua molt, molt parlada
en el territori de la Unió Europea. Es tracta, efectivament,
d’una qüestió poblacional, i això succeeix perquè històricament
ha prevalgut més que el nombre de parlants d’una llengua el fet
del caràcter oficial a nivell dels estats membres, i així el català
i els seus dialectes és una llengua més estesa, per exemple, que
el danès o el finlandès, per citar només dos exemples que no
serien els únics.

Certament, com recull la proposició, seria suficient, d’acord
amb el Reglament 1/1985 que un estat membre el proposàs i
n’obtingués la unanimitat. Unanimitat que no és fàcil en el
context de la Unió Europea per molts de motius, i entre d’altres
perquè els que avui abanderen aquesta proposta en el si de la
Unió Europea no són en res exemplars: uns eurodiputats fugits
de la justícia espanyola. Aquest és un mal exemple per
aconseguir l’adhesió imprescindible dels estats nacionals
presents a la Unió Europea, en el si de la qual segueix molt
vigent la idea del gran socialista francès François Mitterrand,
que deia que el nacionalisme és la guerra.

Per tant, una qüestió és defensar l’ús de la nostra llengua en
la Unió Europea i una altra pretendre, com s’intenta
habitualment, identificar-la amb l’existència d’una nació, fa
falta dir que amb aquesta idea no estam d’acord. Una cosa és
constatar que la nostra llengua, que parlam molts de ciutadans
europeus, podria ser reconeguda en el si de la Unió Europea i
una altra molt diferent és identificar el seu ús amb l’existència
d’una nació, tema inacceptable a la cultura de la Unió Europea.

Respecte del segon punt, hem de dir que és sens dubte
inexacte, perquè un assumpte és que una llengua no sigui
estrictament oficial, com no ho és la llengua catalana, i una
altra que no pugui utilitzar-se en el si de la Unió, mitjançant per
exemple l’ús del dret de petició. En aquests fòrums s’admet l’ús
de la llengua catalana, a més és costum de la Unió Europea
respondre les peticions en la mateixa llengua en què es
realitzen. Per exemple, aquest mes de març el Parlament de les
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Illes Balears va rebre una carta del president del Parlament
Europeu, adreçada al president d’aquesta cambra en català i, a
més, Sr. Castells, desdiu coses que vostè ens acaba de
comentar, perquè manifesta que la Mesa del Parlament ha rebut
la petició del Govern espanyol per contemplar la possibilitat
d’incorporar aquestes tres llengües addicionals com a llengües
oficials, però que la Mesa ha decidit d’ajornar aquest debat fins
que no s’hagin incorporat primer les llengües oficials dels
estats membres que han ingressat a la Unió Europea en el 2004.

Això és així perquè el català ja és una llengua de
comunicació en el si de la Unió Europea, a través precisament
de convenis bilaterals amb l’Estat espanyol en relació amb la
Comissió, el Consell, el Defensor del Poble Europeu i el
Comitè de les Regions.

Per tant, ja existeix un nivell de reconeixement a efecte de
comunicació.

I no podem donar suport a part d’aquesta iniciativa en
aquest moment, perquè el que és pretén no és sinó la
identificació de la llengua i Estat, aquest assumpte a un altre
moment tindria el nostre reconeixement, però,
desgraciadament, a dia d’avui aquesta pretensió podria estar
enterbolida per la pretensió d’aquells que associen el
reconeixement de la nostra llengua amb un estat independent en
el si de la Unió Europea.

Per tant, ens abstindrem en els punt 3 i 4.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García...

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Un minutet i acab, president.

EL PRESIDENT:

Un minutet no...

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

I ens oposarem al punt cinquè, perquè a dia d’avui
pretendre treballar amb el parlament valencià i no diguem amb
el català, idò..., no ens resulta possible i consideram que és
incongruent.

En conseqüència demanarem als grups proponents la
votació separada.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, vull expressar que el nostre grup
parlamentari donarà suport a la totalitat d’aquesta iniciativa.
Crec, a més, que és una bona oportunitat per tornar a demostrar
el nostre compromís amb la llengua catalana per tal que sigui
vigent i es pugui utilitzar en diferents indrets.

Jo crec que ara mateix acabam de tornar sentir alguns
motius que es varen exposar precisament al principi del mes de
març al Congrés de Diputats, quan diferents grups
parlamentaris, entre els que hi havia Unidas Podemos també,
defensàvem que la llengua catalana pogués ser utilitzada en el
Congrés, a la justícia, a la Radiotelevisió Espanyola i a molts
altres indrets, iniciativa que vull expressar aquí que no va sortir
endavant, i que no va ser perquè Unidas Podemos no volgués,
perquè ja, ho torn repetir, volem expressar tot el nostre
compromís amb la llengua catalana.

De fet, jo crec que aquí no hem de fer elucubracions de què
passarà a Europa si hi arriba aquesta petició, crec que
l’important aquí és què volem nosaltres com a illencs i com a
illenques i el missatge que volem fer arribar a Europa, i jo trob
que el missatge d’aquesta iniciativa que avui presenten els
grups parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca
doncs és molt adient perquè, què ens interessa a nosaltres?, a
nosaltres ens interessa que la llengua catalana pugui ser a
Europa, que la documentació important que..., vull remarcar
que des d’allà surt molta informació essencial, molta
informació important de diferents temàtiques que succeeixen al
dia a dia, que moltes vegades com que es queden perdudes
perquè no estan ni tan sols moltes vegades traduïdes a
l’espanyol, d’acord?

Jo crec que és molt interessant que tota la informació de la
Unió Europa de la qual formam part també pugui estar en
català.

I, per descomptat, el que no té ni cap ni peus és que al
nostre propi país encara, per exemple, els nostres diputats
d’aquí de les Illes Balears no es poden expressar en català dins
el Congrés de Diputats, la qual cosa em sembla totalment
surrealista en ple segle XXI, quan tothom crec que coneix que
hi ha la tecnologia suficient per poder fer una traducció
simultània durant els debats.

I no ho sé, a mi m’agradaria que aquesta iniciativa sí que
hagués pogut sortir amb unanimitat aprofitant, com deia també
abans el Sr. Castells a l’anterior iniciativa, que no hi era VOX,
idò que poguéssim enviar una missatge d’unanimitat des de les
Illes Balears al Congrés dels Diputats, al Govern de l’Estat, que
jo ja vull dir que nosaltres és veritat que en formam part, però
nosaltres ja hem expressat el nostre compromís amb les
llengües cooficials del nostre país. És un missatge molt
interessant i m’hagués agradat que hagués pogut comptar amb
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la unanimitat en aquest cas, i a veure si aquesta vegada, idò ja
era la vençuda.

El que ens diguin després des d’Europa ja ens ho diran,
però crec que l’important és què volem dir des d’aquí. 

Per tant, bé, no em vull estendre, tot el nostre suport.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Malgrat no ser una llengua oficial i
institucional, el català és una llengua de comunicació dins la
Unió Europea i es constata amb les passes donades des de l’any
1990 amb la Resolució Reding on el Parlament Europeu va
aprovar, dia 11 de desembre d’aquell any, la Resolució sobre
les llengües de la comunitat i la situació específica de la llengua
catalana. En aquesta resolució s’apostà per reforçar la
comunicació en català de les institucions europees cap als
ciutadans. Per tant, qualsevol ciutadà es pot adreçar en català
per escrit a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, al
Consell Europeu, al Defensor del Poble Europeu i al Comitè de
les Regions i té dret a rebre una resposta en la seva llengua.

El català és reconegut com a llengua de comunicació amb
els ciutadans per les principals institucions i organismes de la
Unió Europea. Això vol dir que qualsevol ciutadà pot dirigir-se
en català per escrit a aquestes institucions i també que es
puguin traduir al català les publicacions i documents oficials de
la Unió Europea.

La Comissió Europa té representació en tots els estats
membres i particularment aquí, a Espanya, a diferència d’altres
estats, on només tenen una oficina delegació, Espanya té dues
oficines, a Madrid i a Barcelona, i aquí, en aquesta, es
tradueixen tots els documents i la llengua catalana és un
instrument de comunicació. 

La Comissió Europea utilitza el català com la llengua
habitual de comunicació amb els ciutadans a través de la
representació a Barcelona, s’utilitza també en les campanyes
d’informació, en l’edició de material i publicació i en la difusió
de notes de premsa, així com al seu espai web. 

El reconeixement del català com a llengua de comunicació
de la Unió Europea és el resultat d’una sèrie d’acords bilaterals
de les diferents institucions, crec que s’ha esmentat aquí abans,
aquestes institucions que han signat amb Espanya i que
preveuen que el català, com també el gallec i el basc, puguin
ser utilitzats en les comunicacions amb els ciutadans. Aquests
acords bilaterals des de les institucions europees i l’Estat
espanyol són les ja esmentades: la Comissió Europea, el
Consell de la Unió Europea, el Defensor del Poble europeu, el
Comitè de les Regions, on la nostra comunitat autònoma
evidentment ostenta presidència segons el seu torn, i el Comitè
Econòmic Social Europeu, així com el Tribunal de Justícia. Tot
aquests acords es basen en unes conclusions del Consell

Europeu de dia 13 de juny de l’any 2005, sobre l’ús d’altres
llengües oficials per part de les institucions i organismes de la
Unió Europea.

Sabem que l’estatus del català, com el de desenes de
llengües cooficials dins de les regions dels estats membres, és
diferent al de les 24 llengües oficials institucionals que
actualment té la Unió Europea i que empra, i es comunica dins
l’àmbit del seu cos legislatiu. 

Des del nostre punt de vista entenem que la representació
del nostre Estat als àmbits de les institucions comunitàries i les
nostres llengües cooficials a les comunitats autònomes estan
prou representades en aquestes institucions, per la qual cosa des
del nostre posicionament estam d’acord amb l’actual estatus
reconegut i de funcionament dins de la Unió Europea.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara tendria la paraula el Grup Parlamentari
VOX, per tant com que no es troba present, té la paraula el
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Sureda,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breument dir que des del nostre grup parlamentari estam
totalment d’acord amb la iniciativa que es presenta i amb els
arguments que han donat els grups proposants. 

De 27 països, 24 llengües oficials a la Unió Europea,
d’aquestes 24 llengües el català és una que és present
històricament a 4 països i com molt bé diu la proposta és la
tretzena més parlada a l’actualitat.

Pensam que totes les llengües que siguin cooficials a l’estat
membre hi podrien ser presents i que això donaria, ompliria
més la importància, i per què no?, de les llengües a tota la Unió
Europea. Aquestes llengües, i ara hi ha un debat on les llengües
de treball són l’anglès, el francès i l’alemany i d’ençà que se
n’han anat els anglesos a veure quin serà el posicionament de
l’anglès a la Unió Europea, però, bé, això també és un altre
debat a veure si perdrà força o no. 

Ja ho ha dit la representant d’Unides Podem, que en el
Congrés dels Diputats no es pot parlar el català. Creiem que no
és just, també nosaltres donaríem suport i donam suport que
sigui així, fins i tot hem fet propostes aquí que dins les diferents
comunitats autònomes ens puguem també comunicar en català,
cosa que també sembla que no ens deixen i ens aturen, i pensam
que el bo que és l’aprenentatge i el conèixer i el bagatge que et
dona saber llengües no té perquè haver d’anar en contra d’una
o d’una altra en concret.

Per tant des del nostre grup parlamentari donar suport a
aquesta iniciativa i a veure si veiem el dia que sigui una realitat
i pugui ser el català una de les llengües oficials de la comunitat
econòmica europea. Gràcies, president. 
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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari
farem un vot favorable a aquesta proposició.

En aquests moments, com ja s’ha dit, són diferents les
llengües oficials de la Unió Europea i que s’han incorporat des
de l’any 1957, quan es va crear la Comunitat Econòmica
Europea des de l’acord entre 6 països amb el Tractat de Roma.
Aquesta comunitat econòmica, que ha anat evolucionant,
incorporant països al projecte polític comú que coneixem avui
ja és molt més que un projecte econòmic, és una organització
que ens uneix en diferents fronts i drets polítics, també de
representació democràtica, d’estat de dret i poder judicial amb
valors i objectius de pau, de llibertat, d’igualtat, de lluita contra
l’exclusió i també de diversitat de cultures i llengües, que
també constitueixen un dels principals actius de la Unió. 

Avui, l’evolució històrica i d’incorporació de països de la
Unió Europea incorpora ja 24 llengües oficials, dins els
diferents tractats europeus el multilingüisme, per exemple, és
un reflex d’aquesta diversitat cultural i lingüística. També fa
que les institucions europees siguin més accessibles,
transparents per a tots els ciutadans i que, per tant, sigui
essencial per a l’èxit democràtic aquest multilingüisme, que no
està exempt de dificultats i que, com se cita des de les mateixes
institucions, la llengua d’Europa és la traducció. Avui, cada una
de les 24 llengües oficials que parteixen d’un mateix estatut
permeten un total de 552 combinacions possibles ja que cada
llengua pot traduir-se a cada una de les altres llengües oficials
que en serien 23, en aquest cas. 

En el Parlament Europeu mateix, per garantir el nivell de
qualitat dels serveis lingüístics del Parlament els diputats han
de seguir el codi de conducta per a l’eficiència dels recursos;
els usuaris tenen plena competència per definir les seves
necessitats però correspon al proveïdor definir, per exemple,
els procediments i prioritats segons els tipus d’actes, reunió o
documentació sol·licitada. 

Pel que fa a la llengua catalana existeixen diferents
mecanismes per obtenir i interactuar en català. Al 2005 i 2006
el Govern de l’Estat espanyol va signar, per exemple, acords
amb el Comitè, ja ho han citat altres companys diputats, altres
acords amb el Comitè de Regions, amb la Comissió Europea,
el Consell de la Unió Europea, que poden fer intervencions en
català i en determinades condicions, també amb el Comitè
Econòmic i Social i amb el Defensor del Poble europeu, perquè
els ciutadans espanyols es puguin comunicar amb aquestes
institucions en les diferents llengües cooficials i puguin rebre
també la resposta en la mateixa llengua. 

Amb tot, des del nostre grup parlamentari pensam que tots
aquests mecanismes no són suficients, ni internament des de les
institucions ni a nivell d’accés per a la ciutadania i que, per
tant, amb la incorporació del català a l’oficialitat de la Unió
Europea permetrien que 10 milions de catalanoparlants, com

s’ha dit abans també hi ha altres llengües que no tenen tants
parlants, que els 10 milions de parlants i els nostres ciutadans,
com no, de les Illes Balears tinguessin plens drets lingüístics a
l’hora d’accedir i participar del projecte polític en comú, fet
essencial per donar les condicions d’èxit democràtic de la Unió
Europea. 

Abans he esmentat un moment els valors de la Unió
Europea que crec que és important que els ciutadans de les Illes
Balears puguin participar d’aquests valors i objectius per
promoure l’equació econòmica, la social, la territorial, de salut,
educació o la tecnològica i que puguem fer, amb aquesta
interacció i aquesta comprensió de la nostra llengua de les Illes
Balears, un fet important, per tant per poder mantenir aquesta
democràcia de la Unió.

Per tant res més i hi donarem suport. Moltes gràcies,
president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts, el Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies a tots els portaveus
per les seves intervencions i especialment, evidentment, a la
Sra. Esperança Sans, Maria Antònia Sureda i Joan Mascaró pel
suport a la iniciativa.

    La portaveu del PP ha demanat la votació separada i per
part meva no hi ha cap problema, i passaré a replicar d’alguna
manera als dos portaveus que doncs han manifestat més
diferències respecte del nostre plantejament. 

Començaré pel Sr. Gómez i Gordiola, que ha fet una
intervenció molt rigorosa, no?, explicant exactament el nivell
de reconeixement que té el català dins de la Unió Europea i
vostè mateix en la seva intervenció s’ha vist com era casuístic,
no?, hi ha una casuística dels casos, és una..., a base d’acords
bilaterals s’ha anat definint un àmbit en el qual es pot emprar
el català. I vostè, de forma molt honesta i coherent, ha dit:
nosaltres estam d’acord amb aquest estatus i, per tant, no veiem
necessitat de donar suport a la seva proposta.

Nosaltres no hi estam d’acord, per això presentem aquesta
proposta, i nosaltres creiem que no hauria de ser casuístic, que
això no s’hauria d’haver determinat un àmbit amb bisturí del
que es pot fer en català i del que no, sinó que creiem que el
català, per tots els arguments que he dit a la meva primera
intervenció, hauria de tenir el mateix nivell de reconeixement
i, per tant, la mateixa capacitat de ser utilitzada pels ciutadans
envers la Unió Europea i per la Unió Europea envers els
ciutadans i amb totes les seves normatives, algunes de les quals
poden fer referència per exemple a temes de caràcter comercial
i de consum, i ara amb la resposta que faré a la portaveu del
PP, a la Sra. García Sastre, aprofundiré sobre aquest punt.

Sra. García Sastre, vostè, la veritat..., és clar, quan ha dit
que això venia presentat per gent que són... ha dit: els que estan
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darrere d’aquestes propostes són fugitius de la justícia; escolti,
jo som aquí, jo si la justícia em vol venir a cercar estic blanc,
que diuen...

(Remor de veus)

... és a dir, aleshores, home!, jo crec que vostè ha fet com a un
totum revolutum, de posar-nos aquí al Sr. Ensenyat i a un
servidor i a MÉS per Menorca amb..., he entès que per
l’expressió “fugitius de la justícia” es refereix al Sr.
Puigdemont, tot i que jo, sincerament, vostè ja s’ho imagina, jo
no considero que sigui un fugitiu de la justícia perquè s’ha
posat a disposició de la justícia, però evidentment aquest no és
el tema que venim a discutir avui aquí. Per tant, aquí no hi
entraré.

Home, a mi em sembla que per desacreditar aquesta
proposta dir que els que defensen coses com aquestes són
fugitius de la justícia, m’imagino que pot haver-hi moltes
causes, algunes de les quals defensen vostès que també..., bé,
no és que siguin defensades per fugitius de la justícia, sinó que
són ja directament a la presó, no?, persones del seu partit que
també són a la presó i que també han defensat les coses que
vostè defensa, i no per això jo evidentment no desacreditaré
cap proposta seva perquè companys del seu partit siguin a la
presó, que també han defensat causes com les que defensa
vostè, no?

Després, també ha fet tota una sèrie de consideracions
mesclant llengua i nació -llengua i nació- en què d’alguna
manera vostè es converteix en intèrpret del que pensem els que
defensem el català a Europa. Jo defenso el català a Europa,
després totes les posicions que vostè fa sobre vinculació entre
llengua i nació i si darrere del projecte lingüístic hi ha el
projecte nacional, tot això em sembla que la proposició no de
llei no ho diu. 

I vostè d’alguna manera es posa el que diuen la bena abans
de la ferida i diu: no, és que, és clar, darrere dels que defensen
tot això del català hi ha un projecte nacional amb el qual
nosaltres no estam d’acord. Bé, jo respecto que vostès no hi
estiguin d’acord, però vostè m’ha de reconèixer que aquesta
proposició no de llei, de nació ni en parla, parlam de ciutadans
espanyols que tenen com a llengua d’ús habitual el català i que
volem que aquests ciutadans siguin tractats com a ciutadans de
primera dintre de la Unió Europea.

Després també ha fet referència, que és amb el que d’alguna
manera coincideix amb el que ha dit el Sr. Gómez i Gordiola,
el tema del dret de petició, que hi ha autoritats que es
refereixen en català a altres autoritats, o sigui, autoritats
europees que es dirigeixen en català a autoritats autonòmiques
espanyoles, en aquest cas de les Illes Balears, però tot aquests
tipus d’aspectes que vostè ha assenyalat i que són de caràcter
més testimonial, crec que no ens haurien de fer perdre de vista
que la Unió Europea és l’autoritat competent per legislar en
moltes matèries, com per exemple temes de consum, temes
d’etiquetatge de productes, en els quals moltes vegades el fet de
no ser llengua oficial de la Unió Europa pot impedir que
algunes normatives d’aquest parlament es duguin a terme
perquè resulti que la legislació lingüística que fem en aquest
parlament si és referida a una llengua que no és oficial de la

Unió Europea podem tenir dificultats per imposar obligacions
a les empreses respecte de la llengua dels consumidors, etc.

Per tant, va molt més enllà d’aquests aspectes testimonials
als quals vostè feia referència, i que jo reconec que hi són i que
es produeixen i, de fet, i això ho dic tant a vostè Sra. García i
Sastre com al Sr. Gómez i Gordiola, tant de bo l’Estat espanyol
reconegués en el català el mateix nivell de competència que es
reconeix a nivell europeu. Haurien de fer uns acords bilaterals
amb l’Estat espanyol perquè també ens poguéssim adreçar a les
institucions de l’Estat en català, cosa que per exemple el
Defensor del Poble doncs no ... vull dir, no es pot fer o altres
institucions, l’Administració de Justícia.

Acabo de seguida, Sr. President, que suposo que se m’acaba
el temps. També, Sra. García i Sastre, vostè ha acabat alertant
contra aquesta proposició dient que a Europa es pot entendre
que això de defensar la llengua catalana és una cosa que està
relacionada amb els independentismes. Jo precisament,
precisament per això, Sra. García i Sastre, és important que el
Parlament de les Illes Balears, que, que jo sàpiga, no ha mostrat
cap (...) independentista, defensi el català perquè a Europa
sàpiguen que, molt bé, que hi ha uns independentistes catalans
que defensen la llengua catalana, fantàstic; però que aquesta
llengua catalana també és la llengua d’aquest territori i a aquest
territori, encara que no tinguem cap causa independentista a la
nostra agenda política, continuem defensant la nostra llengua,
precisament es tracta de no deixar la defensa del català o la
defensa d’aquest tret característic cultural europeu com és la
llengua catalana en mans d’una determinada agenda política i,
per tant, també defensar-ho des de la nostra perspectiva balear.

En aquest sentit, crec que el Partit Popular es podria
desacomplexar i no preocupar-se de si...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -sí, acabo de seguida- si els independentistes catalans
defensen el català a Europa o no. El tema que ens hauria de
preocupar és que des de les Illes Balears defensam també
aquesta oficialitat.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, vull agrair
evidentment el suport de tots els grups polítics que donaran
suport a aquesta iniciativa en els termes en què està expressada
i també és veritat que lamentam determinades qüestions que
s’han posat damunt la taula.
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Jo entenc que el Partit Popular abans era un partit que
agafava des de l’extrema dreta fins a centre, avui en dia aquesta
extrema dreta ha fugit pel seu vent, pel seu capet... o del seu
capet, jo pensava que, com que no haurien vingut aquí ens
hauríem estalviat segons quines qüestions que ja són totalment
anacròniques i hauríem pogut tenir un debat serè i especialment
unànime amb referència a tota una sèrie de qüestions que, com
he dit a la meva exposició al principi, són de sentit comú, de
sentit comú més enllà evidentment de determinades afirmacions
que estan fora de lloc. 

Crec que precisament una de les qüestions de per què una
persona esdevengui independentista potser sigui aquesta, no?,
que no es pugui expressar lliurament en la seva llengua, entre
d’altres moltíssimes o entre d’altres moltes possibilitats que
evidentment totes són totalment legítimes.

Per tant, en aquest sentit crec que..., és el que deia jo a
l’exposició del principi, no es tracta que sigui millor o sigui
pitjor, es tracta que és la nostra, la dels nostres pares i la dels
nostres padrins i si nosaltres no l’estimam no esperem que
ningú més l’estima, més que el que puguem fer nosaltres.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara, acabat el debat, passam a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 14992/20. Han
demanat votació separada, si us sembla bé votarem el punt 1,
després els punts 2, 3 i 4 i després el 5. Va bé així, 1; 2, 3 i 4...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Els altres junts. Per tant, 1 per separat; 2, 3, 4 i 5
conjuntament.

Per tant, passem a votar el punt 1.

Vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

Punts 2, 3, 4 i 5.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

No... són, serien, a favor 8, perdó, 8 a favor i 4 en contra.

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 14992/20..., és que hem votat l’1, després els
2, 3, 4 i 5. La segona votació és 2, 3, 4 i 5, d’acord?

Queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
14992/20, relativa a la declaració de l’oficialitat de la llengua
catalana a la Unió Europea.

I sense cap assumpte més a tractar, s’aixeca la sessió.
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