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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, president, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat, de
MÉS per Mallorca.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, president, Joan Mascaró substitueix Sílvia Cano.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, bon dia, president, Margalida Durán substitueix Juanma
Lafuente.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, Pablo Jiménez sustituye a Esperança Sans.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l'únic punt de l'ordre del dia que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
11934, 12985 i 12948/21.

En primer lloc, tocaria la defensa de la PNL RGE núm.
11934/21, firmada pel Grup Mixt i MÉS per Mallorca. El que
passa és que el representant del Grup Mixt m'ha demanat si
podem alterar l'ordre del dia i canviar l’ordre, perquè està de
camí i no acaba d'arribar, d'acord?

2) Proposició no de llei RGE núm. 12985/21, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
rebuig de la decisió del Senat que admet la denominació de
Països Catalans incloent-hi les Illes Balears.

Per tant, començarem per la Proposició no de llei RGE
núm. 12985/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a rebuig de la decisió del Senat que admet la
denominació de Països Catalans incloent-hi a les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Como ustedes bien saben, el
Senado del Reino de España aprobó el que se utilizase esta
denominación de Países Catalanes para nombrar una serie de
territorios que históricamente podríamos englobar entre los
pertenecientes a la antigua Corona de Aragón.

Podríamos decir, para empezar, que no existe ningún
sustento histórico para esta denominación, si las Islas Baleares
pertenecieron a la Corona de Aragón en un período de tiempo
muchísimo más breve, por ejemplo que el que pertenecieron al
imperio romano como una provincia, o muchísimo menos del
que llevamos conviviendo con el resto de territorios de España,
más de medio milenio de vida en común de los territorios que
hoy conforman la nación española. 

Supongo que a ninguno de ustedes les parecería apropiado
que a nuestra comunidad se la englobara dentro de una
denominación de países castellanos. Pero, ya digo, podríamos
extendernos harto y largo en esta disquisición histórica, en la
falta de sustento, en la falta, además, de una realidad unitaria de
esa Corona de Aragón; todo el mundo sabe que a la muerte de
Jaime I el Conquistador, ese sentido patrimonialista que tenía
la corona de los territorios que gobernaba, hizo que dividiera el
reino entre su hijo mayor y su hijo favorito, que era su ojito
derecho, el rey Jaime II de Mallorca, que dio origen al reino
privativo de Mallorca, dependiente o feudo-vasallático de la
Corona de Aragón, igual que en su momento lo fue el Reino de
Inglaterra del Reino de Francia, es decir, sería aquí muy prolijo
explicar a todo el mundo, pues, esa complicación de las
relaciones feudo-vasalláticas que existían en la Edad Media.

Pero aparte de esta carencia absoluta de una base histórica,
porque todos podríamos discutir hasta dónde nos vamos hacia
atrás y dónde ponemos el stop y dónde ponemos el play, esto,
evidentemente, la realidad actual es la que hay, esos más de 500
años de vida en común de la nación española, hay una falta
absoluta de sustento legal porque, como bien dice además en su
propuesta de enmienda el Grupo Ciudadanos, la Constitución
prohíbe expresamente la federación de comunidades
autónomas.

No tiene sustento legal tampoco porque va en contra del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, nosotros, ese
estatuto, que cuando tomamos posesión como diputados
juramos defender, junto con la Constitución española, aunque
algunos se olvidan de una parte de su juramento, nosotros lo
tenemos bien claro, esta es la legalidad vigente, está es la
legalidad actual y nosotros tenemos clarísimo cuál es la
denominación para nuestra comunidad autónoma, que establece
nuestro estatuto de autonomía.  

Y por último, evidentemente, detrás de esta denominación
de países catalanes no hay un deseo de compartir ni un pasado
histórico común, ni una identidad cultural, sino que realmente
existe un proyecto uniformista por parte de Cataluña de hacer
perder su identidad a los territorios que ellos consideran que
formaban parte de su antiguo imperio, básicamente Valencia y
Baleares. 

Estos intentos constantes de destruir nuestra identidad como
región española, de perder nuestras costumbres, de imponer
costumbres que son foráneas y que jamás han tenido arraigo en
estas islas, que llegan al punto de imponernos una manera de
hablar más propia de Barcelona que de Sineu, pues, tiene detrás
y este origen político de intentar crear algo que no existe, estos
autodenominados países catalanes; que ya vimos en octubre, en
el intento de golpe de estado de octubre en Cataluña, a dónde
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nos podía llevar, una senda que creo, creo, que la inmensa
mayoría de los ciudadanos de estas islas no desean recorrer.

Nosotros instamos a esta cámara a rechazar este intento de
apropiación cultural, histórica e ideológica de nuestras
tradiciones por parte de otra comunidad autónoma. No
queremos formar parte de esta entelequia de los
autodenominados países catalanes, países inexistentes, y que,
en todo caso, ya digo, deberían llamarse algo así como antiguos
territorios de la Corona de Aragón, y no desde luego países
catalanes, y esperamos que la mayoría constitucionalista de esta
cámara respalde esta defensa de nuestra identidad cultural, de
nuestra identidad autonómica, de nuestro Estatuto de
Autonomía, de la legalidad vigente, de la Constitución. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Continuam, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos s'ha presentat l'esmena RGE núm. 4708/22 i, per
a la seva defensa, té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Debo decir, Sr. Rodríguez, que hoy
comparto la exposición que ha hecho, no suele ser así, pero hoy
debo decirle que la comparto casi al cien por cien.

Sí es cierto que esta PNL que nos trae hoy es fruto de una
manipulación que intentó VOX aquella semana en noviembre,
diciendo o exponiendo a los medios de comunicación que se
había votado en el Parlamento una declaración institucional y
que Ciudadanos y otros grupos parlamentarios no se habían
sumado. Mire, creo que está fuera de toda duda que mi grupo
parlamentario, mi partido Ciudadanos, vamos  a estar siempre
en contra y en desacuerdo de que se utilice esa entelequia de els
Països Catalans como un concepto de territorio único, fuera
completamente del marco legal establecido, fuera del marco
estatutario. 

Y yo hoy lo que le pido aquí, Sr. Rodríguez, es que acepte
la enmienda de Ciudadanos, una enmienda que fue una
propuesta que ya hemos presentado en la Comunidad de
Valencia, en les Corts valencianas, en la que instamos no sólo
al Senado, sino que instamos también al Congreso de los
Diputados, así como a todas las instituciones y entidades
públicas dependientes del Gobierno central, a respetar en todas
sus actuaciones y decisiones el artículo 145.1 de la
Constitución Española, que prohíbe la federación de
comunidades autónomas, y el artículo 1 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, que establece la denominación
de este territorio como comunidad autónoma de las Illes
Balears. Para ello se insta a no utilizar una denominación
diferente a la establecida en el mencionado artículo y a
rechazar las iniciativas parlamentarias, escritos o documentos
registrados que utilicen una denominación diferente a la de las
Illes Balears o que incluyan a esta comunidad autónoma en los
inexistentes Països Catalans dada su inconstitucionalidad.

Yo creo que si aceptara esta enmienda, veríamos si el PSIB
es capaz de votar en contra de este texto. Y de verdad se lo
pido, Sr. Rodríguez, que hoy votáramos este texto porque creo
que sería más interesante, porque van a decir que votan en
contra de su texto, pues, por el tono o porque simplemente lo
presentan ustedes. Yo creo que de verdad hoy lo que le estoy
pidiendo es que el Partido Socialista se tenga que pronunciar
sobre este texto, que yo creo que no podría rechazar de ninguna
de las maneras así como está redactado.

El problema de fondo, es cierto, es que el uso de Països
Catalans es una distopía, es una entelequia que se usa como
base de esos delirios nacionalistas y que, pues, forma parte de
esa construcción identitaria que lleva décadas fraguándose en
nuestra comunidad autónoma. 

Yo le vuelvo a reiterar que espero que acepte nuestra
enmienda y que los grupos parlamentarios se tengan que
pronunciar sobre este texto, en el que pedimos que se respete el
Estatuto de Autonomía, que se respete la denominación de
nuestra comunidad autónoma legalmente establecida y
estutariamente como Illes Balears, y que no se sigan dando
patadas o la falta de rigor...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, Sra. Guasp...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... a la historia -acabo, presidente...

EL SR. PRESIDENT:

... hauria d'acabar, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... patadas a nuestra historia y sobre todo a la identidad de los
mallorquines, de los menorquines, de los ibicencos y de los
formenterenses y de todos los ciudadanos de nuestras islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passam ara al torn de fixació de posicions. Per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Si rebobinéssim fins l'any 2015, el conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, Germà Gordó, va
realitzar unes polèmiques declaracions en les quals es mostrava
favorable a concedir la nacionalitat catalana als ciutadans de la
resta de països catalans, en els quals incloïa la Catalunya Nord,
el País Valencià, la Franja i Balears. Ara no es tracta d'una
simple validació particular sinó d'una volta més de rosca de tots
aquells que ens volen dividir i separar, i que afecta de ple els
ciutadans de les Illes Balears, ja que la nacionalitat afecta els
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drets públics subjectius en l'ordre civil, polític, econòmic,
social i cultural, que reconeix i proclama l'ordenament jurídic
d'un país.

Aquestes cessions -que suposen una clara ingerència a
l'autonomia de les Illes Balears- sempre trobaran el rebuig
frontal i ferm del Partit Popular. Perquè el Partit Socialista, el
president Sánchez, per estar un dia més a la Moncloa, és capaç
de fer qualsevol cosa i veiem cada vegada més la seva
desesperació aquestes setmanes, com ha decapitat funcionaris
del CNI per complir amb les seves obligacions, com ha deixat
en evidència els nostres serveis d'intel·ligència, el nostre
exèrcit, la recent traïció amb el Sàhara, etc.; demostra una
vegada més el poc respecte per la nostra cultura i senyes
d'identitat, i la seva completa entrega als nacionalistes i
separatistes, que l'únic objectiu que tenen és destruir la unitat
d'Espanya, convençuts que accions de tipus annexionistes,
precisament, el que fan és danyar els vincles entre Catalunya i
Balears, i que és més beneficiosa la convivència que tots
aquests territoris en un estat espanyol plural.

Nosaltres estam orgullosos de ser de les Illes Balears, estam
orgullosos de la nostra comunitat autònoma, la nostra; tenim
una llengua comuna amb Catalunya, tenim territoris que parlen
la llengua catalana amb les modalitats pròpies, és cert, com
també compartim el castellà, llengua comuna de tots els
espanyols, amb altres territoris i països, però açò no implica
que formem part de cap país català. És una entelèquia que mai
no ha existit, és una ficció que s'han creat amb un caire i amb
una connotació política amagada, d'una certa independència i
país propi, que nosaltres no reconeixem, no ens agrada i que
tampoc no es correspon amb la nostra història de la Corona
d'Aragó, de la qual reconeixem -evidentment- que en vàrem
formar part, però que la Generalitat de Catalunya intenta ara
suplementar amb aquest concepte o entelèquia de països
catalans.

I, a més, ens sentim orgullosos que vàrem ser el Regne de
Mallorca des del Rei Jaume II fins al Rei Jaume III.

Balears té una llengua comuna compartida, cert, però res
més, tenim la nostra idiosincràsia pròpia, cultural, social i
econòmica, molt diferent de la catalana. Tenim les nostres
modalitats insulars, protegides i reconegudes per l'article 35 del
nostre Estatut d'Autonomia, ja des dels segles, entre Balears va
demostrar tenir la seva pròpia identitat, els nostres escriptors
utilitzaren la llengua comuna, però amb unes característiques
estètiques pròpies; uns escriptors que han conformat un corpus
de la literatura balear pròpia: parlam de l'Escola Mallorquina
amb Costa i Llobera i Joan Alcover; parlam del Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, de Llorenç Villalonga, de Joan Ramis i Ramis,
de Marià Villangómez, i de la nostra literatura actual, noms tan
rellevants com Carmen Riera, Blai Bonet, Baltasar Porcel.

La nostra estructura social també va ser sempre diferenciada
de la catalana i ens podem remetre a la història, com, també,
l'estructura econòmica és molt diferent i, sobretot, del segle
XX, ha marcat les grans diferències entre Balears i Catalunya.
Tenim una cultura pròpia que ens han fet segles d'història,
segles de denominació, com és el cas de Menorca, amb la
dominació anglesa, francesa, com l'han feta també influències
europees que han arribat gràcies a l'obertura turística al món. 

Compartir una llengua diversa no significa, per tant,
compartir-ho tot; tenim la nostra personalitat diferenciada dins
el marc constitucional d'Espanya i a la vegada dins Europa i
dins el món, però no formam part de cap altre país, concepte
que apareix al final del segle XIX de la mà del catalanisme
polític. Perquè, tal com reconeix l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, que la nacionalitat històrica que formen les illes
de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, com
l'expressió de la seva voluntat col·lectiva i en l'exercici del dret
d'autogovern, que la Constitució reconeix les nacionalitats i les
regions, està constituïda la comunitat autònoma dins el marc de
la mateixa Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

I en aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears manifesta
que la comunitat autònoma de les Illes Balears no forma part de
cap entitat política sota la denominació de països catalans. Per
tant, el Partit Popular donarà suport -com no pot ser d'una altra
manera- a aquesta proposició no de llei que ha presentat el
Grup Parlamentari de VOX.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Esta PNL considera que
determinados hechos ocurridos en el Senado el pasado mes de
noviembre en relación con las denominaciones utilizadas por
personas o partidos políticos, con respecto a algunos territorios
del Estado, deben ser contestados, desde el Govern balear,
condenándolos.

Nuestro grupo cree que la libertad de expresión debe estar
por encima de la consideración de la denominación oficial -o
más allá de la oficial- de un territorio, porque lo que está más
allá de lo oficial tiene que ver con el sentimiento identitario de
personas, colectivos o comunidades.

Pasos Catalans o País Valencià no son denominaciones
oficiales, pero corresponden a un sentimiento, algo que tiene
que ver con una pertenencia a un lugar, a una cultura, a un
idioma y, por qué no, a una aspiración política, legítima. ¿Por
qué hemos de considerar que es más defendible el sentimiento
de los que tienen una querencia sentimental con el sentido
unitario e indisoluble de lo que viene a llamarse España, que
aquellos que dirigen su sentimiento hacia tierras menos
extensas pero, tal vez, más próximas emocionalmente?

Expresarse como a cada uno le venga en gana debería ser
algo asumible por todas las personas, pero parece que el partido
proponente de esta iniciativa no parece tener a bien
reconsiderar.

España es un estado plurinacional y pluricultural, por
mucho que algunos no quieran reconocer, y que cada cual
manifieste su sentimiento y su aspiración política con respecto
al territorio en el que vive, mediante la denominación que le
parezca más oportuna, más allá de los nombres oficiales, no
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debe ser algo perseguido, esta debiera ser la normalidad cívica
para una convivencia democrática en paz.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Es veu que avui sí els símbols i els
termes són importants, hi ha hagut altres dies que no, però avui
es veu que sí, que els símbols i els termes són importants.

Bé, s'ha dit aquí que no hi ha una història comuna entre els
països catalans, la veritat, una llengua -com la llengua catalana-
comuna a totes les terres de parla catalana, a tots els països
catalans, tan potent com és, tan reconeguda internacionalment
com és, simbolitza alguna cosa i vol dir alguna cosa, vol dir
que molts d'anys de convivència hi ha entre les terres que
parlen aquesta llengua, que són les que donen peu als països
catalans.

I, per cosa uniformitzadora, l'Estat espanyol, per cosa
uniformitzadora, l'Estat espanyol, per estructura que ho vol tot
igual, l'Estat espanyol, que fa no sé quants d'anys que es pega
per imposar algunes coses, com, per exemple, la llengua, i
encara no ho ha aconseguit. Però bé, que ho intenta, dia a dia. 

I Sra. Guasp, que no sigui constitucional, no vol dir que
sigui inexistent, fora de la Constitució Espanyola hi ha moltes
coses existents; que les comunitats autònomes tenguin prohibit
col·laborar entre elles, per part de la Constitució Espanyola, no
vol dir que no hi hagi alguna cosa entre elles. I hi ha molts
d’exemples, els països catalans n’és un, però n'hi ha d'altres, i
no vol dir que sigui inexistent, senzillament és que la
Constitució Espanyola no ho recull, però el món i les
col·laboracions són molt més àmplies i van molt més enllà de
la Constitució Espanyola.

Però, al marge de tot això, sí que voldria dir que estic un
poc, entre enfadat i decebut, perquè, la veritat, jo em pensava
poder ser el diputat que tragués els països catalans en aquesta
cambra i, fins a dia d'avui, els únics que havien parlat de països
catalans era VOX. Avui, a la fi, ens ha donat l'oportunitat de
poder-ne parlar tots, però, fins a dia d'avui, l'únic diputat que ha
tret una estelada en el plenari del Parlament de les Illes Balears
ha estat Jorge Campos, i la veritat és que estic un poc ofès,
perquè a mi m'hagués agradat ser el diputat “indepe”, i resulta
que l’únic que treu símbols independentistes i l’únic que fa
bandera dels països catalans i les estelades, són els diputats de
VOX. I estic un poquet així.

Gràcies, és d'agrair que avui en puguem parlar tots i que
puguem treure el mapa dels països catalans i puguem tots
mostrar el mapa dels països catalans, que és un mapa històric,
per cert, un mapa que neix..., la primera vegada que es parla de
països catalans, se’n parla al segle XIX, obertament -per cert,
un escriptor, un pensador valencià-, però no trepitgin els temes
dels altres, els països catalans i les estelades els han de treure

els que hi creiem, no les han de treure vostès, i els que es
dediquen a treure els països catalans i les estelades són vostès,
i els únics que parlen de països catalans són vostès, i ja fa tres
anys de legislatura i s'han dedicat a això. M'agradaria ens ho
deixàs a nosaltres, que som els que realment hi creiem i som els
que realment hi fem feina. 

Al marge d’això, evidentment, votarem en contra de la
proposta. Creiem que el terme països catalans és un terme com
qualsevol altre, que es pot emprar, perquè, a més, simbolitza o
visualitza un espai a dia d'avui, un espai lingüístic de llengua
comuna, però que hi pot haver gent que, d'una forma lliure i
democràtica, pensi que qualque dia ha d'esdevenir un espai
polític, i això no fa mal a ningú, no fa mal a ningú el
pensament, esper -esper- que el pensament no faci mal a ningú. 

Dit això, gràcies, president, votarem en contra de la
proposta i a favor de què la gent lliurament pugui expressar el
desig de llibertat dels països catalans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, nosaltres també li avançam que votarem en contra
d'aquesta iniciativa.

Jo crec que enlloc d'avançar, tornam enrera. Mai no s'havia
plantejat prohibir ús de diferents denominacions en actes
oficials per part del Senat, ni a cap lloc. Jo ara, per exemple, li
puc dir, si no està acceptat països catalans, el terme
nacionalisme pancatalanista, també que s'utilitza en aquesta
mateixa proposició no de llei, no crec que no es pugui utilitzar,
perquè és el que vostè sent i se li pot respectar, no compartir,
però que vostè ho pensi així. I vostè ho ha dit, històricament
s'engloba dins la Corona d'Aragó, sí que és cert, i ho han dit
diferents portaveus, que el terme països catalans va sorgir en el
segle XIX per un valencià i el que parla és de cultura, parla de
llengua, parla de patrimoni.

I nosaltres, evidentment que estam orgullosos de la nostra
comunitat de les Illes Balears, però en cap cas no pensam que
el terme països catalans vagi en contra de la Constitució,
simplement en unes determinades ocasions es pot utilitzar
aquest terme, per parlar d'una zona en concret. Per tant,
nosaltres, com dic, i no em reiteraré, estam orgullosos de ser de
les Illes Balears, però estam orgullosos també que hi hagi altres
comunitats que provenguin, o que històricament utilitzin i
tenguin la mateixa llengua i que compartim molta part de
cultura i de patrimoni. 

Per tant, nosaltres no podem donar suport a aquesta
iniciativa.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies Sr. President. I en primer lloc agrair a
tothom, a tots els grups que hagin acceptat alterar l'ordre de
discussió de les proposicions no de llei, i especialment al
president, que ha traslladat la meva sol·licitud a tots els grups.
He pogut seguir el debat des del començament a través de
l’streaming i, per tant, he sentit totes les intervencions i, per
tant, no es pensin que ara intervinc sense haver-les escoltat,
perquè, afortunadament la tecnologia m’ho ha permès. 

Entrant ja en el el tema que ens ocupa, la veritat és que a mi
em sembla mentida que perdem tant de temps per debatre una
proposició no de llei en aquests termes, precisament d'un grup
que, per temes molt més importants i que afecten la vida dels
ciutadans, diu que perdem el temps i que no tenim competència
per debatre, etc.

I és curiós, perquè hi ha l’estereotip dels grups que ells
anomenen “nacionalistes”, ens dediquem a aquestes coses, i
això queda absolutament desmentit per la realitat. Jo crec que
la major part de grups d’aquest Parlament, i especialment els
que formem part d'aquest grup sobiranista, plantegem temes
que afecten molt més la vida de la gent i les seves
problemàtiques, i que al final és allò pel que ens paguen.

Bé, jo no sé els electors de VOX, a què pensen que
dediquen el temps els seus els seus diputats, segurament ja els
semblaria bé que el dediquin a aquestes coses, que no poden
rebre un altre nom que folklòriques. 

M'ha sobtat que la Sra. Guasp fes èmfasi, en dir “en això sí
que estem d’acord”. Sra. Guasp, és que el seu partit existeix per
això, el seu partit es va crear per això, el seu partit neix de
l’anticatalanisme. Llavors, vostès han intentat trobar lloc en el
sòl, amb el tema aquest de liberalisme i com diu també amb
expressió afortunada, el Sr. Rodríguez, “el extremo centro”.
Sra. Guasp, vostès és en política per això, per lluitar contra
aquesta idea, per tant, és clar que coincideix amb VOX, és que
tenen un element comú fundacional, que és la uniformitat
d'Espanya, i tot el que no sigui la uniformitat d'Espanya els
provoca urticària.

És per això, que això que vostè troba tan extraordinari, ja li
dic, escolti, no es meravelli tant, és que és l'essència del seu
partit.

I després m'ha sobtat molt també el Sr. Camps, diu “tot el
que ens separa i això”. Escolti, què vol dir ens separa, què no
ho troba maco que diferents comunitats autònomes espanyoles
se sentin integrants d’una mateixa cultura que és la cultura
catalana? Què hi ha de separació aquí? El contrari, això és
unió. Vostè, llavors, fa tot un judici d’intencions, i diu: no, si
l’únic que ens uneix és la llengua. I, la veritat, em sembla que
hauria de demanar disculpes de posar-se a la boca, amb el seu
argument, els noms de Villangómez, de Blai Bonet i de
Baltasar Porcel, per defensar que tenim una llengua particular,

quan aquests autors, jo no sé si tots, perquè no he pogut prendre
nota de tots, la major part d'aquests autors que ha citat eren uns
grans defensors de la unitat de la llengua catalana. 

Per tant, home!, si vostè vol fer un discurs contrari, perquè
encara que vostès diguin que: no, la unitat de la llengua no la
discutim, però tenim unes modalitats; cosa que evidentment,
ningú no nega, i aquests autors cultivaven aquestes modalitats,
tingui l’elegància de no utilitzar el nom de gent que està morta
i no pot defensar la seva postura per defensar una ideologia
absolutament contrària de la que defensaven aquests autors, que
era l’existència dels països catalans i un espai cultural i
lingüístic que són els països catalans.

I això em porta al nucli, escoltin, tothom sap què són els
països catalans, tothom sap què són, el Sr. Rodríguez, quan diu
països catalans, en el seu cervell s'encén perfectament aquest
mapa que ha mostrat el Sr. Mas, tothom sap què és. Per tant,
vostès venen aquí a fer això que vostès tant critiquen, un
exercici d'enginyeria política, sociològica, de negar el que és
evident, que hi ha una comunitat lingüística i cultural formada
per tots aquells països en què la llengua catalana és la llengua
pròpia. I, per tant, aquest és el tema que ens ocupa aquí. 

Vostès fan gala d'aquesta paranoia de l’espanyolisme, de
sentir-se amenaçats per la llengua catalana! Quan el mateix Sr.
Rodríguez, amb to "xulesc", igual que els seus companys de
grup, sempre diuen “el castellano no se tiene que defender de
nada, porque se defiende solo”. I llavors dediquen el seu temps
a venir a mostrar aquí la seva paranoia, la seva por, a intentar
cancel·lar una realitat que és que la història ha anat d’una
manera, que fa que hi hagi una sèrie de països que comparteixin
una llengua i una cultura, i que, a més a més, és la nostra, la
nostra, la de les Illes Balears, que és compartida amb aquests
altres països.

I, per tant, nosaltres, bé, suposo que ja s’ho poden imaginar,
em podria haver estalviar intervenir fins i tot, que votarem en
contra d’aquesta proposició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Ferrer per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. El català és la llengua cooficial comuna
a les Comunitats Valenciana, Catalana i a les Illes Balears,
també és la llengua oficial del Principat d'Andorra i és
àmpliament parlada en el departament francès dels Pirineus
Orientals, on a la capital, Perpinyà, la seva universitat imparteix
un grau i un màster d'especialització en llengua i cultura
catalana, que, segons la mateixa definició de la universitat
francesa, ofereix formació en llengua i cultura catalanes, tenint
en compte tots els països catalans. També sabran que la ciutat
de l'Alguer a Sardenya es parla català, tot i que actualment la
seva existència o subsistència perilla.
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Com poden veure la llengua catalana és comuna a tota una
sèrie de territoris que vostè, Sr. Diputat de VOX, invoca a la
mateixa proposició; ens uneixen uns llaços lingüístics
inequívocs, per molt que molts vulguin posar en dubte la unitat
de la mateixa llengua, a força de ressaltar les diferències i
riqueses dialectals. Uns llaços que també van molt més enllà de
la qüestió lingüística i que reforcen trets comuns, culturals,
patrimonials, històrics i com és més que evident, geogràfics,
amb totes les connexions que això té en termes de teixir
estratègies de prosperitat compartida.

Partint d'aquesta base, no entenem la seva obsessió
malaltissa de portar a aquest Parlament una qüestió, que si per
a vostès representa una quimera o un objecte inexistent, el
terme països catalans, s'han ocupat de fer-ho no només avui,
sinó també amb dues preguntes adreçades a la presidenta del
Govern durant l'actual legislatura. Vull recordar-los que
setmanalment tenen sols una oportunitat d'interpel·lar la
presidenta sobre els interessos dels ciutadans de les Illes i en
dues ocasions han decidit malgastar aquest temps de control
amb aquesta qüestió. Imaginam, per tant, que aquest tema deu
preocupar molt a vostès, senyors diputats, als dirigents de la
formació, però que de cap manera no veiem la connexió que
això pot suposar de l'interès dels seus electors i molt manco de
la resta de ciutadania de les Illes Balears.

Apel·len, a més, a un acord de la Mesa del Senat que és
purament i senzillament inexistent i, per tant, una mentida.
Mentir és el que millor se'ls dóna, el Senat, en cap cas no ha
emès una validació expressa del terme que avui debatem, sinó
que va advertir determinades qüestions, i no a vostès, sinó al
Partit Popular, partit a més amb el qual comparteixen estultícia
i ganes d’enfangar la vida política i institucional. L'informe
deia que el debat d'admetre o no el terme suposaria una
restricció indeguda de l’ius in officium dels parlamentaris
reconeguts a l'article 23.1 de la Constitució, ja  interpretat amb
anterioritat a diversa jurisprudència del Tribunal
Constitucional, com el dret dels representants a suscitar el
debat parlamentari sobre una matèria determinada. Fixar quins
termes poden ser debatuts o no suposaria anar més enllà del que
ha de ser exclusivament un judici tècnic, implicaria una decisió
política que sols correspon al Ple i que, a més, des d'una òptica
de la representació democràtica, s’obstaculitzaria la possibilitat
de fer un debat públic entre les forces parlamentàries, que
responen a tots els efectes a la representació dels electors. Per
no esmentar una altra obvietat, si sols es pogués debatre del que
hi ha a les lleis amb els seus termes exactes, no se’n farien de
noves.

Tot plegat, termes estrictes de qualitat democràtica, que
entenc que a vostè, Sr. Rodríguez, no li sonaran ni a català ni
a castellà, a vostè li sonaran a xinès; perquè és així de grossa la
seva manca de respecte i indignitat cap a les institucions, a les
quals vostès han concorregut a les eleccions amb l'únic objectiu
de sabotejar-les des de dins. 

A mode de recordatori, reflexionin vostès mateixos, senyors
de VOX, sobre unes esmenes que presentaren a aquesta
comissió el 5 d'octubre de 2020, on apel·laven al “Señor
Oscuro de Mordor” a “Nàrnia” i a “El País de Nunca Jamás”,
ni per l'advertència del president de la Mesa d'adequar-se al
decòrum de la cambra, no van ser capaços de retirar-les. Tenen

massa confusió amb els països; n’hi ha prou a veure la seva
candidata andalusa a la qual investiguen ara per
empadronament irregular. Per no tenir, senyors, no tenen
arrelament al lloc on volen erigir-se com a representants. I ens
volen donar lliçons d'identitat a la resta?

Crec que ha quedat ben clara la posició del que considera el
nostre grup la relació del domini lingüístic del català, un
context de riquesa cultural compartida i del qual n’estam també
molt orgullosos i que permet a un ciutadà expressar-se en la
mateixa llengua, ja sigui a Prada de Conflent, a Elx o a
L’Alghero. Però vostè segueix amb la seva dinàmica atàvica
immutable des del franquisme, a injuriar tot el que s'escapi de
la norma castellana en mesclar, perversament, nacionalisme,
identitat i llengua, de la mateixa manera que ho fan aquells a
qui vostès tant critiquen. 

L’enriquiment que per a nosaltres suposa una llengua i una
cultura comuna, els socialistes som capaços de veure no només
en el Mediterrani Occidental, sinó també més enllà de
l'Atlàntic, a tots els territoris hispanoamericans. Per a nosaltres
també és una riquesa poder compartir llengua i cultura des de
Salamanca passant per Lima i arribant a Ciudad de México. 

Vostès, en canvi, volen seguir parlant del que és a la
pràctica per a vostès mateixos, i  ho han reconegut, i els partits
que l'han acompanyat en estèril debat, un ectoplasma.
Segueixen aquest camí i ja s'hi trobaran, ja ho han vist, al Partit
Popular, completament desnortat i contradit ell mateix a
resoltes del concepte de plurinacional, de plurinacionalitat, o
del mateix partit Ciudadanos, que ara, en comptes d’embolicar-
se amb la Constitució, vol començar a escapçar-la començant
per l'article número 2, o a presentar-nos esmenes a aquesta
comissió seguint-los el joc a vostès, senyors de VOX, fruit de
l’ociositat del partit Ciutadans pròpia d'estar en perill d'extinció. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procediria la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió o si podem continuar. 

(Se sent de fons el Sr. Rodríguez i Farré de manera
inintel·ligible)

Per tant, reprenem la sessió. Correspon al grup proposant la
fixació de posició i si accepta l'esmena, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo primero de todo, agradecer las
cariñosas palabras que nos ha dedicado el representante del
Partido Socialista. Sólo recordarle que en el Estatuto de la
Comunidad Valenciana la lengua oficial de la Comunidad
Valenciana es el valenciano, no es el catalán, lo digo porque es
lo que pone el Estatuto. Pero como ya veo que a ustedes lo que
ponen las leyes, la Constitución y el Estatuto parece que no les
importa mucho, simplemente un mero recordatorio. 
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Hemos oído también la intervención del representante de
Unidas Podemos, yo es que no acabo de entender esto de que
la izquierda radical pase del internacionalismo al
provincianismo, o sea, en lugar de cantar La Internacional
ahora ustedes van a empezar a cantar la interprovincial, porque
es que cada vez van más a unos localismos que, por desgracia,
en nuestro país, a ustedes, que veo que les gusta mucho el tema
de la historia, a mí también, por supuesto, hemos tenido
episodios dignos de un sketch de Gila, como la guerra cantonal
y Cartagena declarándole la guerra a Murcia. Éste es el
problema de cuándo empezamos, porque, ¿dónde se pone la
barrera cuando se empieza al localismo, al independentismo, al
querer disgregar? ¿Dará la independencia Cataluña, cuando sea
independiente, al Valle de Arán, que, por lo visto, no está muy
de acuerdo con pertenecer a la entelequia de los países
catalanes? Es decir, es todo un absurdo.

Y, por supuesto, yo no he negado que haya una historia
común con el resto de territorios que pertenecieron a la antigua
Corona de Aragón, igual que tenemos parte de una historia
común con el imperio romano, del que formamos parte, del
imperio cartaginés, del que formamos parte, y como tenemos,
por supuesto, ya digo, más de medio milenio de historia en
común con el resto de territorios que actualmente conforman la
nación española. Porque nosotros defendemos la unidad de
España desde la rica multiplicidad de sus regiones. 

Nosotros no vamos en contra, o sea, no odiamos Cataluña,
yo creo que a veces ustedes se creen que vamos en contra de
Cataluña, en absoluto; o sea, Cataluña es una parte de España
preciosa, de la que procede gran parte de mi familia, en la que
yo he sido muy feliz muchísimas temporadas, no tengo nada, ni
nadie en VOX tiene nada en contra de Cataluña. Lo que no
tenemos muy claro es este intento, curiosamente de
jacobinismo uniformizador, que tienen algunos políticos
catalanes y al que algunos de ustedes se han entregado, de
pretender que parece que es romper algún tipo de vínculo
afectivo el hecho de que aquí bailemos ball de bot en lugar de
sardanas o que ahora por todo tenga que haber castellers, que
no los había habido nunca en Mallorca. Pero bueno, veo que el
tema va por ahí. 

Lo que prohíbe la Constitución no es la colaboración entre
comunidades autónomas, es la federación, que es lo que
pretenden ustedes, o lo que hay detrás de esta entelequia
autodenominada países catalanes. O sea, no hay ningún
problema en colaborar con Cataluña, con Valencia, con Murcia
o con Andalucía; que veo que ahora lo de Andalucía les
preocupa mucho, el empadronamiento, yo supongo que algunos
empiezan a hacerse poco con el "macarenazo" que se nos viene,
pero, bueno, no se preocupen, en junio saldrán ustedes de
dudas.

Y por supuesto que no vamos en contra de la libertad de
expresión, ustedes utilicen los términos que les dé la gana,
nosotros vamos en contra de que se dé ningún título de
oficialidad a esta denominación. Ustedes pueden hablar de lo
que quieran, es que no hay ningún problema, nosotros no
tenemos nada en contra de la libertad de expresión, ustedes
hablen de países catalanes. Ustedes quieren hablar de esto, pues
como yo hablé evidentemente de Narnia o de Mordor, si es que
no hay ningún problema, tienen la misma existencia y la misma

consistencia, pero yo no tengo nada en contra de que ustedes
hablen de esto, nosotros estamos en contra del pronunciamiento
que se ha hecho en el Senado al respecto.

Y también veo que les preocupa qué tipo de cuestiones
llevamos aquí y qué piensan los electores de VOX. Nosotros,
evidentemente, intentamos defender todos los derechos de los
ciudadanos en cada momento y de manera precisa, pero nuestro
partido nació porque pensamos que realmente la existencia de
España como nación se estaba poniendo en peligro; y,
evidentemente, eso es nuestro principal interés. Igual que el
principal interés por el que surgieron partidos soberanistas era
la defensa de esta entelequia de países catalanes o de que existe
una soberanía subyacente de entidad, no sé ya si balear, si de
pasos catalans y de... no, no lo tengo muy claro, pero ustedes
surgieron por esto, y además se preocupan, evidentemente, de
vez en cuando de algún problema de los ciudadanos. Nosotros,
por supuesto, también, pero nuestra principal preocupación es
la permanencia de España como nación unitaria, por supuesto,
porque así lo recoge nuestra Constitución: la unidad indisoluble
de España.

Y veo que a nuestros electores les debe gustar, porque lo
único que hacemos es crecer, crecer y crecer elección tras
elección, mientras que algunos van decreciendo.

Y por lo que respecta a la Sra. Guasp, pues sí, Sra. Guasp... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, ha d'acabar, per favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... -sí, ahora mismo-, yo le puedo asegurar que como patriota mi
único interés es buscar la mejor defensa de la nación española
y, si usted se siente más cómoda votando su enmienda, nosotros
lo aceptamos sin ningún tipo de problema. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 12895/21, al final, entenc que
accepta l'esmena.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Accedemos.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, votarem la Proposició no de llei amb el text de
l'esmena, d'acord?

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 12985/21, relativa al rebuig de la decisió del Senat
que admet la denominació de Països Catalans, incloent-hi les
Illes Balears. 
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1) Proposició no de llei RGE núm. 11934/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca,
relativa a la iniciativa ciutadana europea Minority
SafePack.

Ara passaríem a la primera Proposició no de llei, que és la
RGE núm. 11934/21, presentada pels grups parlamentaris Mixt
i MÉS per Mallorca, relativa a la iniciativa ciutadana europea
Minority SafePack.

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. Bé, com s'explica a la
introducció d'aquesta proposició no de llei, el Minority
SafePack és una iniciativa ciutadana europea que es va posar en
marxa per demanar a la Comissió Europea que posés en marxa
tota una sèrie de mesures que, d'una banda, anaven a protegir
l'ecosistema cultural i econòmic en el que es mouen els
ciutadans que pertanyen a minories lingüístiques i culturals
dintre de la Unió Europea i, per tant, a reforçar aquest element
tan característic de la Unió Europea com és la seva diversitat
cultural.

És obvi que, en aquesta era de la globalització que vivim hi
ha unes dinàmiques de mercat que reforcen les grans cultures,
les grans llengües i, en canvi, empobreixen cada vegada més el
terreny de joc de les que són minoritàries. Considerant, com
considerem nosaltres, que un dels grans atractius i un dels grans
actius d'Europa és aquesta diversitat, aquesta iniciativa va
sorgir per reforçar aquesta diversitat.

Aquest paquet de mesures, que abastava diversos àmbits,
l'educació, la cultura, la política regional, la participació
ciutadana, la igualtat, la producció audiovisual, parteix d'una
idea que moltes vegades és ignorada, però sobretot pels
defensors de l’uniformisme, com acabem de veure en el debat
que hem tingut anteriorment, que el paradigma dels drets
individuals, que tots defensam, o almenys el meu partit es troba
absolutament... -diguem- es mou en aquest paradigma, només
es poden donar i només es poden perfeccionar quan existeixen
uns factors ambientals que fan possible que aquests drets
individuals es puguin desenvolupar amb normalitat.

I posaré l’exemple, per exemple, del tema de la producció
audiovisual o de l'educació, és clar, de res serveix que als drets
individuals se’ns reconegui el dret al lliure desenvolupament de
la nostra personalitat si després resulta que no existeix o que
està molt limitada per unes dinàmiques de mercat la producció
audiovisual o la producció cultural en la nostra llengua, i el fet
que hi hagi un ecosistema que funcioni en la nostra llengua, que
es promocionin els nostres autors, que es promocionin les
diverses manifestacions artístiques, fins i tot arribant -i ara
tocam un tema que ens afecta molt directament, no?- al fet que
en indrets amb una alta pressió turística, doncs es puguin
prendre mesures extraordinàries per defensar les condicions de
vida dels residents, tots aquests elements polítics són condició
sine qua non perquè es puguin desenvolupar i es puguin portar
fins a la seva plenitud els drets individuals, que és el

paradigma, evidentment, en el qual ens movem i que creiem
que han de guiar les diferents polítiques.

Per això, aquest és el motiu que es parli d'aquest paquet, és
a dir, un paquet de mesures que s'han d'impulsar des d'Europa
per garantir el manteniment d'aquesta diversitat cultural i, per
tant, per impedir que la força de mercat esborri aquestes
diferències i esborri aquests ecosistemes. 

La iniciativa ciutadana va recollir un nombre important de
signatures, més d’1 milió, i després es va traslladar al Parlament
Europeu, que també li va donar un suport molt important.

Tot i així, malauradament, la Comissió Europea va decidir,
el gener del 2021, rebutjar noves iniciatives o polítiques amb
resposta a les sol·licituds recollides per aquesta iniciativa
ciutadana.

I, per tant, nosaltres, tenint en compte que els ciutadans de
les Illes Balears són uns destinataris clarament identificats de
tot aquest paquet de mesures que demanem a la Unió Europea,
creiem que era necessari que el Parlament de les Illes Balears
fes arribar a la Comissió Europea el seu rebuig, la negativa de
la Comissió Europea d’implementar aquestes iniciatives
legislatives o, si més no, estudiar-ne la viabilitat. I és per aquest
motiu que els sotmetem a la seva consideració aquesta
proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies, president. Bé, després de la intervenció del Sr.
Castells, poca cosa més a afegir, només vull recordar aquest
suport de més d’1 milió de persones a aquesta iniciativa
ciutadana europea; el suport del Parlament Europeu, també, a
aquesta iniciativa ciutadana, que això crec que és un element
important a tenir en compte, perquè la comissió -de qualque
manera- rectifiqui la seva primera decisió i accepti la proposta
d'aquest més d’1 milió de ciutadanes i ciutadans europeus.

Al cap i a la fi, parlam de mesures per posar en valor aquest
actiu de què parlava el Sr. Castells, que és la diversitat dins la
Unió Europea.

La comissió hauria d'haver actuat d'una manera més..., tenint
en compte més aquesta diversitat, existent a dia d'avui dins la
Unió Europea, que, a més a més, va ser el Parlament que la va
requerir que ho fes. Per això creiem que aquest parlament, el
Parlament de les Illes Balears, que, a més -com deia el Sr.
Castells-, els ciutadans de les Illes Balears són part d'aquesta
minoria de la qual parlam, seria molt encertat que aquest
Parlament de qualque manera doni suport a aquesta proposta
per reclamar o demanar aquesta rectificació, aquesta presa en
consideració una altra vegada d'aquesta proposta que, com dic,
són més d’1 milió de ciutadanes i ciutadans europeus i, a més
a més, amb el suport del mateix Parlament Europeu. Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111934
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Partit Popular té la paraula el Sr. Camps, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Haré mi intervención en
castellano, como hace el presidente de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Aragonés, cuando se reúne con el lehendakari
Urkullu.

Desde el Partido Popular defendemos que la promoción de
las lenguas autonómicas deben hacerse siempre respetando los
derechos fundamentales de todas las personas. Hay quienes
usan una lengua o una cultura, no para educar, sino para
imaginar comunidades sectarias y excluyentes, y desde el
Partido Popular queremos para nuestros ciudadanos todo lo
contrario, que, con libertad y sin ningún tipo de imposición,
como hacen ustedes siempre, puedan elegir. Porque
consideramos, como europeos que somos, que en las
comunidades en las que existe más de una lengua oficial se
deben respetar los derechos lingüísticos, sin limitar los de una
lengua frente a las de otra, en consonancia con el orden
constitucional y la legislación de cada estado miembro, porque
la promoción de las lenguas regionales o la protección de las
comunidades lingüísticas deben respetar los derechos
fundamentales de todas las personas.

Defendemos que existan en algunos estados miembros
ejemplos acertados de la coexistencia respetuosa y armoniosa
de diferentes comunidades, incluso, en lo que se refiere a las
políticas de revitalización lingüística y cultural.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Entendemos el fondo de lo
propuesto por MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca en esta
PNL, lo entendemos y lo apoyamos porque siempre hemos
creído en la necesidad de reconocer los hechos diferenciales de
las minorías nacionales, culturales y lingüísticas. Creemos que
los objetivos enunciados en la web de la ICE, presentada al
Parlamento Europeo, que contó con más de un millón de
firmas, 48.000 de este país, son legítimos. Estos objetivos se
enfocan a mejorar la protección de las personas pertenecientes
a minorías nacionales y lingüísticas y a reforzar la diversidad
cultural y lingüística de la Unión, para ello se pide a la Unión
Europea que adopte un conjunto de actos jurídicos, a fin de
mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías
nacionales y lingüísticas y reforzar la diversidad cultural y
lingüística de la Unión.

Se piden medidas políticas en el ámbito de las lenguas, la
educación, la cultura, la política regional, la participación, la
igualdad, etc. Lo que responde la Comisión Europea a los
impulsores de la ICE, sobre sus 9 propuestas o iniciativas
legislativas, puede interpretarse, a nuestro juicio, como un
rechazo, pero, al mismo tiempo, una reflexión sobre la
legislación existente en la materia de protección a las minorías
citadas. En su respuesta la comisión enumera este cuerpo
legislativo, con respecto (...) propuestas citadas; entre otras
cosas, citan la recomendación del Consejo 2018/C, 195/01,
relativa a la promoción de valores comunes en la educación
inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza.

Otra recomendación, la del Consejo 2019/C, 189/03,
relativa a una aproximación global de la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas y la comunicación relativas a la
realización de un espacio europeo de educación de aquí a 2025. 

También plantean un cuadro estratégico para igualdad,
inclusión de participación de los romaníes para el período
2020-2030; hay que tener en cuenta que más de 700.000 firmas
de esta ICE vienen de países del Este europeo, en concreto de
Hungría y Rumanía, donde hay una importante población
romaní. 

Con respecto a la creación de un centro de diversidad
lingüística, ya se habla también en los programas Erasmus y
Europa Creativa, que son accesibles a las pequeñas
comunidades lingüísticas regionales y minoritarias.

También cita la cooperación ya abierta en un centro europeo
de las lenguas vivas, que podría entrar en cierta contradicción
con el centro propuesto, no contradicción, sino que podría
haber una cierta duplicidad en la petición.

Remarca también en cuanto a los fondos disponibles que
hay una disposición, para el periodo 2021 a 27, que aporta estos
fondos para la prohibición de toda discriminación con respecto
a la Carta de los Derechos Fundamentales. 

En cuanto a la reformulación del programa Horizonte 2020,
abre también la posibilidad de que ese patrimonio cultural de
Europa sea llevado y desarrollado en el cuadro de nuevas
actividades del Horizonte Europa.

En cuanto..., bueno, y luego hay más, para no extenderme
demasiado, hay otras medidas que explican un poco lo que crea
la Unión Europea con respecto a las políticas que se están
desarrollando y que se desarrollarán en un futuro próximo. 

Puede interpretarse, por lo tanto, que la respuesta de la
Comisión es insuficiente y que las regulaciones nombradas no
cubren lo solicitado en la ICE, creemos que esto es lo que
interpretan los proponentes de esta PNL. Nosotros lo
entendemos también así de nuestro grupo parlamentario, no en
todo lo que se propone, pero sí al menos en parte, y creemos
que tal vez la comisión tendría que haber sido más sensible a la
petición del Parlamento que votó favorablemente esta ICE y
haber abordado la posibilidad de implementar las medidas ya
existentes que nombran, e introducir aquellas que no abordan
suficientemente lo solicitado en la ICE y votado en el
Parlamento Europeo.
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Teniendo en cuenta esta cuestión, todo esto último que cito,
votaremos a favor de esta PNL.

EL SR. PRESIDENT:
 

Moltes gràcies. Ara el Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Yo le doy la enhorabuena, porque es la
única persona que se ha preparado realmente esta propuesta y
sabe que es realmente de lo que estamos hablando, que es una
iniciativa que es la Minority SafePack, y debo decirle que me
ha sorprendido muy negativamente, Sr. Castells, que hoy nos
haya explicado aquí, nos haya traído aquí una iniciativa, votada
en el Parlamento Europeo, votada por Maite Pagaza, por todo
mi grupo parlamentario, para proteger a las minorías étnicas y
las minorías nacionales y lingüísticas, en países como Hungría,
como República Checa, como Polonia; esta iniciativa supongo
que sabe que nace a instancias, en 2013, de los sículos, que es
una etnia de habla húngara, que vive en Transilvania. También
se protege a las etnias de origen eslavo que están viviendo en
Alemania, en Polonia, en República Checa, a los romanís en
Hungría.

Pero es que los firmantes de esta proposición no de ley,
creo que ustedes quieren analogía con la lengua catalana...

(Remor de veus)

..., lo ha dicho el Sr. Mas, ha hablado de los derechos
lingüísticos de los baleares en esta iniciativa.

Y yo estoy sorprendida, es que no me puedo ni expresar de
lo sorprendida negativa que estoy, de que ustedes quieran
utilizar algo tan importante, como esta iniciativa parlamentaria,
para hacer una analogía con los derechos de los baleares, de los
valencianos, de los catalanes. Y, por favor, espero que no se les
ocurra hacer en este parlamento esta analogía, porque ustedes
no saben en qué condiciones viven estas minorías nacionales
realmente en los países donde residen. Me parece una falta de
respeto y una barbaridad que en un parlamento, se pueda llegar
a hacer algo así.

Esta iniciativa, además, que nos lo ha comentado el Sr.
Castells, es de 2021, pero decirles que en enero de 2022, el
TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, admite a
trámite la iniciativa europea de protección a las minorías y ya
se lo ha transmitido a la Comisión Europea.

Tampoco puedo pasar por alto, en la exposición de motivos,
como son capaces de decir que la Comisión Europea perjudica
la legitimidad democrática de la propia Unión Europea. La
Comisión Europea, lo que contestó de esta iniciativa es que no
tiene competencias en materia de protección de las minorías
nacionales. Entonces, ahora, el TJUE, lo que le ha dicho, el
Tribunal de Justicia, es que en términos jurídicos los actos de
la Unión también pueden implicar el respeto a los derechos de
las minorías, así como la diversidad cultural y lingüística. Pero,
en ningún momento esta PNL ha quedado obsoleta con lo que
dice el TJUE, en primer lugar, y después, insisto, en que dejen

claro, y me gustaría que quedase claro por los grupos
proponentes, porque el Sr. Mas sí ha hecho esa analogía, que
estamos hablando de la protección a las minorías, no de la
protección a las lenguas, la protección a las minorías, que
ustedes siempre están confundiéndolo.   

Y, de verdad, poner en relieve las circunstancias en las que
viven y que no pueden desarrollar en sus lenguas, es verdad,
estas etnias que les acabo de nombrar, entre otras, porque me
parece algo que yo siempre he protegido, lo ha hecho mi grupo
parlamentario en el Parlamento Europeo, pero les pido que no
hagan esa analogía.

Porque es que ustedes siempre están con el argumento y el
mantra de que mi partido va en contra de las lenguas, del
catalanismo, y ya les digo que no, de lo que vamos en contra es
de los nacionalismos, de todos los nacionalismos en Europa,
como todos los liberales europeos. Y que hay más vida fuera de
la lengua.

Y nos ha dado usted lecciones, Sr. Castells, en la anterior
intervención, diciendo que no es un tema que preocupe a los
ciudadanos de Baleares, y yo, pues, bueno, sí que le puedo
decir que a mi sí me preocupa que no se proteja a estas
minorías nacionales en sus países, pero que, por favor, no haga
analogía, o no traigan esta proposición no de ley, como han
hecho hoy, queriendo dar a entender que los que hablamos la
lengua catalana estamos incluídos en estas minorías nacionales,
porque eso no lo admito bajo ningún concepto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Castells, si la frase “la Comisión
Europea perjudica la legitimidad democrática de la propia
Unión Europea” fuera un punto de esta proposición, le
votaríamos a favor, porque no puede tener usted más razón de
la que tiene.

Yo sé que a nosotros se nos acusa de ser antieuropeos, no es
cierto, no es cierto, en absoluto, es que además nosotros,
España forma parte de Europa, desde un punto de vista
geográfico, político, histórico, que es un hecho inamovible,
pero que es cierto que la Unión Europea tiene tics
antidemocráticos, ¿quién elige esta comisión? ¿Cuál es la
legitimidad democrática de esta comisión?, que es realmente la
que manda, porque no es el Parlamento Europeo, quien manda
realmente es la comisión; una comisión que, además,
normalmente es un paripé donde quien manda realmente en la
Unión Europea, que son Alemania y Francia, pues llegan a un
acuerdo de cómo se reparten esos puestos dentro de la
Comisión Europea.

Una comisión que no para de tener injerencias
absolutamente intolerables en la soberanía nacional, que
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machaca a Polonia, que machaca a Hungría, que hasta, bueno,
le han puesto alguna multa de 1 millón de euros diarios hasta
que el Gobierno polaco no renuncie a lo que es su legítimo y
soberano derecho de legislar dentro de su país. O sea, es de
esas cosas absolutamente incomprensibles. 

Por eso la gente cada vez, aunque todo el mundo se siente
muy europeo, cada vez se siente más lejano de la política que,
por desgracia, se hace en estas comisiones europeas, en estos
foros de Bruselas y de Estrasburgo, donde se decide el futuro
de nuestras vidas.

Evidentemente, a ver, cuando ustedes ponen aquí que una
protección de las minorías lingüísticas en el ámbito de la
educación, la cultura, la política regional, la participación
ciudadana, la igualdad y la producción audiovisual,
evidentemente que la Comisión Europea les dijo que no,
porque ahí están los franceses, que estos sí que son jacobinos,
uniformistas y no quieren ni oír hablar de este tema, ni oír
hablar.

Nosotros somos partidarios, por supuesto, de la
conservación de toda la riqueza cultural, incluyendo la
lingüística, que forma parte de la Unión Europea, porque forma
parte de nuestro patrimonio, de nuestra herencia cultural, y
nosotros nos sentimos profundamente miembros de la
civilización occidental y por nada del mundo quisiéramos que
se perdiese esa riqueza cultural. En eso estamos absolutamente
de acuerdo. 

En lo que nunca llegaremos a entendernos es en este intento
de utilizar a veces esa riqueza cultural como un elemento de
enfrentamiento diferenciador o disgregador, que es de donde
surge nuestra diferencia básica, pero no es de la protección de
toda la cultura, de todas nuestras señas de identidad, de todo lo
que es un depósito que hemos recibido de nuestros antepasados
y que debemos conservar y heredar a nuestros hijos, a nuestros
nietos, a nuestros sucesores. O sea, ahí no tenemos ninguna
diferencia. 

La diferencia de criterio es que ustedes a veces utilizan esos
elementos idiomáticos, culturales, de tradición o de folclore,
simplemente para establecer líneas, fronteras y divisiones,
cuando de lo que estamos tratando muchas veces es de intentar
conformar una Unión Europea donde podamos hacer frente a
ese mundo exterior cada vez más complicado, a esos gigantes
económicos asiáticos, al mundo anglosajón, etc.

Entonces, nosotros pensamos, en este sentido, que no
podemos darle apoyo a su iniciativa a pesar de que, como ya le
digo, compartimos con ustedes el criterio de que, por desgracia,
la Unión Europea tiene profundas carencias democráticas. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Ara passam al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes. Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Bé, crec
que ha quedat clar, amb l'explicació que ha donat el Sr.
Castells, aquest suport a les minories, als drets d'aquestes
minories. Això el que faria, des del nostre punt de vista, seria
reforçar la cohesió de la Unió Europea i no deixar que...,
perquè aquesta decisió demostra la falta d'empatia amb els prop
de 50 milions de persones, d'europeus, que veuen vulnerats
alguns dels seus drets fonamentals per comportaments
expressament prohibits a l'article 22 de la Carta Europea de
Drets Fonamentals, davant la passivitat de Brussel·les. 

Nosaltres sí que donarem suport a aquesta iniciativa. La
nostra eurodiputada, perquè allà sí que..., a Madrid no n'hi
tenim, però a Brussel·les sí que tenim una eurodiputada, i ja va
manifestar que seguiria fent feina perquè es canviàs aquesta
votació i seguiria fent feina perquè aquestes minories fossin
escoltades. Per tant, nosaltres sí que hi donarem suport.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Ara passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, president. Nosaltres també, el nostre grup farem
un vot favorable a aquesta proposició, veiem de forma positiva
els objectius de protecció i de reforç cap a les minories culturals
i lingüístiques que, a través de la iniciativa ciutadana SafePack,
es varen proposar al el Parlament de la Unió Europea i a la
Comissió Europea.

A més, que aquests objectius ho facin surtin, en aquest cas,
d'una iniciativa ciutadana que reforça i dóna sentit a l’objectiu
de protecció, més si hi cap amb el suport compartit per 11 pisos
i més d’1 milió de persones; en aquest sentit, el mateix
Parlament Europeu concloïa a la seva anàlisi que amb el nou
reglament d’iniciatives ciutadanes europees, que és del 2020,
calia recollir amb especial atenció la proposta i mirar de fer-la
efectiva, des d'un punt de vista competencial, de subsidiarietat
i de proximitat cap a la ciutadania.

Com s’ha relatat abans, la iniciativa recull diferents
objectius, com són la recomanació relativa a la protecció i
promoció de la diversitat lingüística a la Unió Europea;
programes de finançament per facilitar l'accés a petites
comunitats que utilitzin llengües minoritàries o regionals; la
creació d'un centre de la diversitat lingüística; millorar la
investigació sobre el valor afegit que la diversitat pugui aportar
al desenvolupament, tant social com econòmic, de la Unió
Europea; mesures de lluita contra la discriminació i el foment
de la igualtat de tracte; garantir la lliure prestació de serveis i
recepció de continguts audiovisuals -ho ha comentat el Sr.
Castells- a les regions amb llengües minoritàries. 

Per tant, aquests i altres objectius s'inclouen, juntament amb
11 actes jurídics, que són modificacions, decisions, creacions
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de reglaments o directives del Parlament i del Consell d'Europa
sobre la base del Tractat del funcionament de la Unió Europea. 

Com s’ha dit, així com el Parlament Europeu va aprovar la
proposta d'aquests 11 actes jurídics, la iniciativa va ser
rebutjada per la Comissió Europea, i ho va fer tot i analitzar i
enumerar una sèrie d'accions i polítiques que s'han dut a terme
en favor d'aquesta protecció també i de promoció de la
diversitat de les comunitats lingüístiques o minories. Dins
aquestes mesures, enumerava l’ambició d’un espai europeu per
a l'educació, per donar suport als esforços dels estats membres
per aconseguir valors comuns i que siguin amb una educació
inclusiva i amb escoles amb sensibilitat lingüística; també
posava d’exemple accions per a la promoció de l’art, de la
cultura i de la història gitana; programes d'Erasmus Plus i
l’Europa Creativa; i el desenvolupament de la cooperació a
través del Centre Europeu de Llengües Modernes del Consell
d'Europa.

Totes aquestes iniciatives que enumerava la comissió són
iniciatives i accions que valoram també positivament des del
nostre grup, però en aquest cas, en rebutjar la comissió la
proposta de la iniciativa ciutadana, pensam que no assegura la
consolidació d'una protecció que, en un món cada vegada més
globalitzat i en un espai polític i territorial, com és la Unió
Europea, serà cada vegada més necessària.

Igualment, creiem que en donar suport a aquesta iniciativa
som coherents amb la diversitat i la Carta europea de les
llengües europees i regionals, adoptada pel Consell d'Europa i
de la qual n'hem parlat de vegades a aquesta comissió. Creiem
que en aquells casos també se cercava, a més de la protecció,
fomentar la diversitat de la llengua, i era i és assegurar la no
discriminació dels ciutadans i dels seus membres, que és un
dret fonamental, com saben, i que recullen els articles 21 i 22
de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Per tant, per tots aquests motius creiem que, com va
defensar la cambra democràtica del Parlament Europeu la
iniciativa ciutadana i per com hem defensat en altres ocasions
des d’aquest grup, és positiu ara votar també a favor d'aquesta
proposició no de llei, i especialment del segon punt el qual
insta la Comissió Europea a reconsiderar la seva decisió, ja 
que aquesta, pensam, reforçaria i augmentaria l'eficàcia i
aplicació de les recomanacions formulades per la Carta europea
de les llengües regionals, i que així protegim la diversitat i
riquesa cultural i lingüística i, per tant, així protegim el bé
comú.

Res més. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passam ara al torn de contradiccions, té la
paraula el Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a tots els
portaveus que han anunciat el suport a aquesta iniciativa, i per
part dels que no sé si hi donaran suport o sí, perquè no m’ha
quedat clar, vull adreçar-me a la Sra. Guasp i dir-li que vostè

sap que tinc en una altíssima consideració la seva feina
parlamentària i, per tant, és una llàstima que vostè no es pugui
alliberar d’aquest tic que té, que és pensar-se que només vostè
pot parlar dels temes de la Unió Europea o que només pot
fer-ho amb propietat, perquè sempre que parlem d'un tema
europeu salta com una molla per alliçonar-nos i dir-nos que no
sabem de què parlam i que vostè sí que ho sap. És una llàstima,
perquè realment entela una mica la seva excel·lent tasca
parlamentària.

I, a més a més, aquesta visió, vostè la fa des d’uns
perjudicis, perquè si el Sr. Mas i jo hem portat aquest tema
aquí, és perquè nosaltres ens sentim solidaris amb totes les
minories europees. Escolti, ens sentim solidaris amb totes, -ell
ho ha dit-, vostè s’ha llegit la proposició? Perquè, si no, li..., el
problema és que el seu perjudici li entela el judici d'aquesta
proposició. Nosaltres, per què hem presentat aquesta
proposició? Perquè nosaltres ens sentim interpel·lats i ens
sentim absolutament solidaris amb totes les minories que hi ha
a Europa.

El que passa és que vostè, a més a més, el segon perjudici,
fa una anàlisi des d’una supremacia castellanista, perquè vostè
pensa que tot això que passa en aquests països remots
d'Hongria, de Polònia, d’Eslovàquia, que és reprimeixen les
minories nacionals, a Espanya no passa, a la gran Espanya no
passa; i després resulta que a Espanya també tenim problemes
d’aquests, i és que no cal parlar només dels que parlem català,
és que també es pot parlar de la consideració jurídica que té
l'aragonès, o la consideració jurídica que té l’asturià, són totes
aquestes diversitats que a vostès els molesten profundament.

I quan el Sr. Rodríguez parla de jacobí, que es pot mirar al
mirall, vostès estan inclosos en aquest concepte; hi ha tota una
sèrie de gent que està construint Europa des de la uniformitat,
i vostès, ara aquí es manté molt solidària amb el poble romaní,
perquè no li toca de prop, però els qui defensen les seves
postures són poc solidaris amb les problemàtiques d'aquests
ciutadans europeus. I MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
venim a aquest Parlament i volem que es manifesti la solidaritat
amb tots aquests pobles europeus, que són minories nacionals
i que tenen dificultats perquè els seus ciutadans visquin amb
normalitat en un context cultural normalitzat, i això venim a fer
aquí.

El que passa és que vostè ha mesclat una mica el debat que
hem tingut aquí amb el debat que hem tingut a la proposició no
de llei anterior. 

Jo dic que no sé si vostè votarà a favor o en contra, no m’ha
quedat clar, perquè, segons ha dit vostè, el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea ens dona la raó; és a dir, el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea no ha tancat el tema, com vostè diu.
Perquè vostè ha vengut a dir: el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea li ha dit a la comissió que sí, que s’ha de preocupar
d’aquest tema i, per tant, tema tancat. No, tema tancat no,
perquè això és un tema purament judicial o jurisdiccional, i
nosaltres el que venim a fer aquí és un acte polític, que és fer
arribar a la Comissió Europea, a banda del que li hagi dit el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que des de les Illes
Balears també creiem que el Minority SafePack s’ha de
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desenvolupar i s’ha de tirar endavant. I això és el que discutim
aquí. 

Quant a la legitimitat, i allunyant-me de la interpretació que
fa el Sr. Rodríguez, això ho diem per un fet molt evident, que
és que n'hi ha que pensem que l’arquitectura jurídica de la Unió
Europea no és la que tocaria, i que aquest paper decoratiu que
té el Parlament no és el que hauria de tenir, i que hauria de tenir
un paper decisori respecte de les decisions de la comissió.

Ha explicat el Sr. Rodríguez què passa a la comissió, que és
la que talla el bacallà, per dir-ho d'una forma col·loquial, està
formada per estats i allà s'han de mantenir uns equilibris d’estat
amb alguns dels quals, estats, que reprimeixen les seves
minories nacionals, que és això el que vostè no sé si... encara
no he entès si vostè està amb nosaltres i vol refermar aquesta
capacitat de la Unió Europea, per poder protegir els drets
lingüístics i culturals de tots els seus ciutadans, o és solidària
amb aquests estats que dins la comissió, fent ús dels vetos,
impedeixen que aquesta iniciativa es prengui en consideració. 

Per tant, quan parlem de la legitimitat, parlem d’una
impugnació a l’arquitectura jurídica de la Unió Europea, i
nosaltres considerem que les decisions del Parlament haurien
de tenir un caràcter més vinculant respecte de la comissió, i és
per això que hem utilitzat aquesta expressió a la proposició no
de llei.

I amb això crec que don la resposta. Entenc, Sra. Guasp, pel
que he dit, tenint en compte la literalitat de la proposició no de
llei, que votarà a favor i, per tant, doncs, agrair-li també el seu
suport.

 Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Entenc que el Grup Parlamentari MÉS no
vol la paraula. Per tant, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 11934/21.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 3 vots en contra.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11934/21, relativa a la iniciativa ciutadana europea
Minority SafePack.

3) Proposició no de llei RGE núm. 12948/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a aprofundir en la seguretat de
les víctimes de violència masclista.

Ara passam, finalment, al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 12948/21, presentada pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
aprofundir en la seguretat de les víctimes de violència
masclista.

Aquesta presidència els informa que els Grups
Parlamentaris Unidas, Podemos Socialista i MÉS per Mallorca

han presentat l'escrit RGE núm. 4700/22, mitjançant el qual
sol·liciten l'ajornament del debat de la proposició no de llei en
qüestió per motius de salut. És per això que, d'acord amb
l'article 78.2 del Reglament del Parlament, proposo a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals d’alterar l'ordre
del dia d'avui, en el sentit d’ajornar el debat i la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 12948/21 per a una propera
sessió.

Algun grup parlamentari s’hi oposa o ho donam aprovat per
assentiment?

Ho donam aprovat per assentiment.

En conseqüència, queda ajornada la Proposició no de llei
RGE núm. 12948/21, relativa a aprofundir en la seguretat de les
víctimes de violència masclista.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112948
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204700
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