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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí Sra. Presidenta, Josep Castells substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
9085 i 9693/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9085/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a lliure elecció de
la llengua vehicular a la primera ensenyança.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9085/20 del Grup Parlamentari Popular, relativa a la lliure
elecció de la llengua vehicular al primer d’ensenyament.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies i bona tarda a tothom diputats i diputades. Bien,
nosotros presentamos esta iniciativa referente a la libre elección
de lengua vehicular en la primera enseñanza, en la linea de
muchas propuestas que presentamos desde el Partido Popular,
dirigidas a la libertad educativa, la libertad de los padres y el
cumplimiento de todos aquellos mandatos recogidos en la
Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía. 

En concreto, esta hace referencia a aquella previsión que
viene amparada por el artículo 4 del Estatuto de Autonomía, en
el cual nos hace referencia que la lengua catalana, propia de
Baleares, tiene que tener, junto con la castellana, el carácter de
idioma oficial y como tal, pues todos tienen el derecho de
conocerla, el derecho de utilizarla y de esta manera de
quererlas a las dos. Nadie tiene que ser discriminado por razón
del idioma y, además, las instituciones públicas tienen esa
obligación de garantizar el uso normal y oficial de los dos
idiomas y tomar medidas para asegurar que así sea.

A su vez, nuestra Ley de normalización lingüística, aquella
ley que consiguió consenso hace años y a la que siempre
abogan muchas veces los partidos de gobierno, como ejemplo
de consenso y de todo aquello que nos une, recoge en su
artículo 18 que los alumnos tienen derecho a recibir la primera
enseñanza en su lengua, tanto si es la catalana como la
castellana y que el Govern, al igual que decía el Estatuto de
Autonomía, tiene que arbitrar medidas pertinentes para hacer
efectivo este derecho y que los padres o tutores puedan en
nombre de los hijos, ejercerlo, instando en su caso a las
autoridades competentes para que se pueda aplicar de forma
adecuada.

Así se ha reconocido, como saben ustedes, por el Tribunal
Supremo, por el Tribunal Superior de Justicia. En Baleares, por

ejemplo, podríamos recordar algunas sentencias, como la
131/2013, que se dictó en relación a la Ley 9/2012 que
establecía el requisito del catalán en la función pública, en el
cual se reconoció que las dos lenguas, castellano y catalán
tienen que estar en un plano de equilibrio y de igualdad e, in
fine, se podría aplicar por lo tanto al derecho que tienen a
usarla todos los ciudadanos de Baleares, como recoge también
la ley del Govern en los artículos 44 y 45, que en ese sentido se
modificaron.

Y por otro lado, no solamente a nivel de libertad, sino a
nivel también incluso pedagógico y educativo. Saben ustedes
que los estudios de UNESCO, confirman la idoneidad de la
lengua materna para ser utilizada como primera lengua de
aprendizaje de los niños, para facilitar la formación y adecuado
desarrollo educativo, social y afectivo. Esto no quiere decir que
ninguna de las dos lenguas tiene que estar por encima de la
otra. Recuerden ustedes la sentencia que se dictó por parte del
Tribunal Constitucional, la 31/2010, en relación al Estatuto de
Cataluña, en el cual se tuvieron que anular aquellos preceptos
que establecían que lengua propia era lengua preferente, no,
lengua propia no es lengua preferente, es lengua que identifica,
que representa y que caracteriza a una determinada comunidad
y tiene que estar en equilibrio y en posición de igualdad de la
otra lengua oficial, en este caso el castellano.

Y digo esto porque el Partido Popular lo que queremos es
ese equilibrio, queremos esa igualdad, no queremos los
extremos de que los niños baleares conozcan solamente una
lengua, o conozcan solamente la otra; queremos que conozcan
las dos, que finalicen su formación educativa queriendo,
conociendo en equilibrio las dos lenguas oficiales, pero ello no
obsta a que su primera formación se inicie lógicamente en la
lengua materna, que es la que permite además un mejor
desarrollo en el momento inicial de la enseñanza.

Por ello, verán ustedes que en la exposición de motivos se
hace referencia a diferentes iniciativas que hemos hecho desde
el Partido Popular. Por ejemplo, podríamos señalar la iniciativa
del 3 de diciembre de 2019, que se debatió en sesión plenaria,
donde se instaba a los gobiernos a proteger y respetar el
derecho de libertad de enseñanza y de los padres; o el 3 de
octubre de 2019, que se debatió en comisión otra proposición,
también para facilitar esos derechos dando debida información
a las familias, publicando los proyectos educativos. Y en esa
linea pues se ha continuado desde que el Partido Popular dejó
de gobernar y, por lo tanto, desde que los partidos del pacto
eliminaron y bloquearon esa libertad.

Por eso nosotros consideramos importante continuar
defendiendo, luchando y llevando a este Parlamento pues
iniciativas en defensa de la libertad educativa, sobre todo desde
el momento que hay en vías de aprobación una ley balear que
parece seguir la ley Celaá, aquella ley sectaria que elimina el
castellano como vehicular en las aulas. Y por ello presentamos
esta proposición no de ley.

En un primer punto, hace referencia a la necesidad de dar
cumplimiento efectivo a los derechos de libertad de enseñanza
y de elección de modelo educativo, así como de lengua
cooficial, por lo cual instamos a los gobiernos a que lo
permitan. 
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En segundo lugar, a publicar todos los proyectos
educativos, es verdad que es una iniciativa que hemos llevado
otras veces, pero también es verdad que los proyectos
educativos no están totalmente publicados, por mucho que lo
establezca la normativa, en las páginas web, o en los tablones
de anuncios de información de los colegios. Y transparencia no
consiste en tener mucha información, es tener la información
clara y asequible.

Un tercer punto, que quizás haya quedado un poco
desfasado, que hacía referencia a este curso, a poder a elegir a
los padres la lengua de la primera enseñanza, que, como
consideramos que está desfasado, también introducimos un
cuarto punto que hace referencia ya de cara al curso que viene,
a establecer la casilla de elección de lengua vehicular en los
impresos de escolarización.

Esperamos que sean vistas con buenos ojos estas iniciativas
por parte de los diferentes diputados y agradeceríamos pues
que las tengan en cuenta para poder permitir esa libertad de la
que todos, en representación de los ciudadanos, tendríamos que
hacer valer.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Passem ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotras vamos a votar que no a
esta proposición de ley, consideramos que no hay motivo
alguno para apoyar estas peticiones, porque son peticiones
fantasma, no existen en realidad. Entonces yo, con todos mis
respetos, creo que esta es una iniciativa para rellenar espacio,
para cumplir cuota de iniciativas, o lo que quieran, pero no
tiene ningún punto sensato que vaya a favor de la educación en
su conjunto y creo además que la Sra. Núria Riera lo sabe.

Nosotras hemos echado de menos aquí alguna aportación
que realmente interpele al modelo educativo en profundidad,
hemos echado de menos alguna aportación constructiva, en la
manera en la que vamos a preparar al alumnado para
enfrentarse a la realidad de la vida, para saber gestionar las
emociones, para saber hacer frente a la problemática a la que
van a tener que hacerle frente cuando sean adultos y que no
tengan tantas dificultades y tantos conflictos como estamos
teniendo nosotras y nosotros en la época actual.

Pero esas aportaciones realmente no las hay, lo que vemos
es simplemente un enfrentamiento, o un intento de enfrentar
constantemente dos lenguas, el castellano y el catalán.
Entonces, pues bueno, consideramos que lo pide el Partido
Popular sobre la lengua vehicular no estaba en el 2013, se puso
en el 2013, lo intentaron en el Partido Popular en el 2013 y está
muy bien, lo metieron en una ley, aprobaron esa ley por rodillo
en mayoría absoluta, sin consenso alguno con la comunidad
educativa. Y bueno, era una ley que solamente le parecía bien
al Partido Popular y para muestra es que con esa ley se

consiguió levantar y poner en pie a toda la comunidad
educativa y al final prácticamente fueron la marea verde la que
les hizo perder las elecciones, porque luego del Congreso los
echamos un par de grupos, pues ya se sabe por qué.

Miren, lo que ustedes piden, bueno pues la LOMCE ha sido
aprobada sin embargo por siete grupos parlamentarios, ha sido
elaborada con reuniones, llegando a consensos con toda la
comunidad educativa y, más allá de su negativa, lo cierto es
que esta ley tiene un amplio consenso, mucho más que el que
ustedes tuvieron y eso son números, no hay más, es
simplemente blanco sobre negro. Y yo entiendo su
preocupación porque pueda eliminarse el castellano de las
aulas, tienen esa idea metida, pero yo le aseguro, si eso
ocurriera nosotras, Unidas Podemos también pondríamos por
delante la Constitución española, pero no es el caso: el
castellano está garantizado, lo dice el artículo 3 de la
Constitución, lo nombra nuestro Estatuto de Autonomía, la Ley
de normalización lingüística y un amplio espectro legislativo
que sella muy bien y que garantiza el conocimiento del
castellano, y eso no va a poder quitarse. Y si se quisiera quitar
de verdad, no con los fantasmas que ustedes ven, si de verdad
nosotros viésemos algún tipo de amenaza pues también
defenderíamos el castellano, evidentemente, porque
defendemos la Constitución.

Si ustedes dicen que la UNESCO establece la importancia
de la lengua materna, pues puede estar la UNESCO muy
tranquila que aquí tanto el castellano como el catalán van a ser
la lengua materna, la que sea, va a estar presentes en la
educación para beneficio de las capacidades lingüísticas del
alumnado.

Yo entiendo porque su concepto de libertad es diferente al
nuestro, y no pasa nada, aquí venimos a debatir, a exponer
cuestiones políticas, pero es cierto que nuestro concepto de la
libertad pues es otro, es libertad a pensar, libertad de
expresarnos, incluso libertad de amar, por ejemplo. Pero la
vuestra es la libertad a elegir..., bueno, pues continuar
distinguiendo a la clase obrera de la clase privilegiada, esa es
su idea de libertad, para pagar lo que se quiera al trabajador, su
libertad para decidir si su hijo..., que su hijo vaya a un
determinado colegio de un determinado barrio, que
normalmente es un barrio de clase alta. Porque eso es lo que
ustedes dicen cuando hablan de libertad para escoger centro,
pues quieren que los hijos de los ricos vayan a unos colegios
con los hijos de los ricos.

A nosotras no nos gusta ese sistema, nos gusta más que el
sistema público garantice una enseñanza fortalecida, amplia,
equitativa a todos y a todas. 

Podríamos en la lucha porque la escuela pública sea un
servicio público profundamente eficiente, y ahí nos
encontrarían. Para que se destinase a un 6% del PIB, nos
encontrarían, podríamos unirnos para que la libertad sea
verdadera libertad en las aulas y que tenga que ver con enseñar
al alumnado sin más distinción del nivel de renta.

Nuestra lucha es para que la educación sea completamente
gratuita ofreciendo las mismas oportunidades, teniendo en
cuenta que los fantasmas que ustedes están aquí alentando no
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van a servir para nada porque es una ley de consenso, es una
ley que se ha aprobado por una amplia mayoría, más que la
suya, y no es por decir más que la suya, es que era evidente, es
que la ley Wert fue un fracaso absoluta y de hecho, como he
dicho antes, os hizo perder las elecciones.

Repito, el castellano no está en amenaza. El Partido
Popular, bueno, pues tiene algunas cosas que ya se sabe que
siempre dirá, pero no es así, no es cierto. Entonces, no nos
parece adecuado votar algo que no existe.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Anunciar al Partido Popular que por
supuesto desde Ciudadanos apoyaremos esta proposición no de
ley, estamos completamente de acuerdo con este grupo
parlamentario en lo que propone en esta proposición.

El posicionamiento de Ciudadanos está completamente
claro, el castellano queremos que sea vehicular en la escuela y
garantizar la libre enseñanza, la libre elección de lengua en
primera enseñanza y que se deje de atacar el bilingüismo de
esta comunidad, que tanto nos enriquece, y que es en lo que
nosotros creemos; además de introducir un buen conocimiento
de una lengua extranjera, sobre todo el inglés.

Está muy claro que desde Ciudadanos no queremos que se
utilice la lengua como herramienta política ni la educación
como arma arrojadiza por ninguna de las partes. Creemos que
la inmersión lingüística está basada además, como ha explicado
la portavoz de Podemos en esta comisión, basada en esta utopía
de la amenaza de la lengua catalana, que al final lo único que
persigue es el sueño del monolingüismo, y en pleno siglo XXI
desde Ciudadanos creemos que esto es un modelo de los año
90. Por eso, desde mi partido apostamos por el castellano, el
catalán y el inglés, las tres lenguas, como vehiculares en la
educación pública de nuestras islas.

Como tienen la mala costumbre de mal interpretar siempre
el posicionamiento de Ciudadanos en cuanto al tema de la
lengua, nosotros no estamos para nada en contra de la lengua
catalana, y nada es más incierto que esto. De lo que estamos en
contra es de esta imposición o de eliminar el castellano como
lengua vehicular tanto en la educación como en la
administración. Estamos también en contra de arrinconar las
modalidades insulares, por supuesto.

Desde Ciudadanos estamos a favor de la libre elección de
lengua y de preservar los ciudadanos..., perdón, los derechos
lingüísticos de todos los ciudadanos, porque ustedes tienen la
mala costumbre de decir que las lenguas tienen derechos y los
que tienen los derechos son los ciudadanos, los que hablan
estas lenguas. Por tanto, tenemos la inmensa suerte en nuestras
islas de tener dos lenguas oficiales reconocidas, es una riqueza

lingüística y cultural que no debe restarnos sino todo lo
contrario. 

Después, además del atropello de la ley Celaá, de la
LOMLOE, con una reforma exprés con dudosas garantías,
creemos que es más importante que nunca también esta
proposición no de ley, instar al Govern a garantizar esta libre
de elección de lengua. Por tanto, votaremos a favor, sin
extenderme más, de esta proposición.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Bé, nosaltres, com
és de suposar, votarem en contra d’aquesta proposta. Si la
llengua no la mesclàssim amb la política, la veritat és que a tots
ens aniria molt millor i sobretot li aniria millor a la salut de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

Vostès, a posta i amb mala intenció, polititzen la política,
no de tota la vida, perquè si l’assessora lingüística que va tenir
el govern Cañellas, Aina Moll, aixecàs el cap per ventura es
tiraria en terra i es faria el mort perquè la veritat és que la seva
actitud envers la llengua pròpia és molt trista.

La sociolingüística és una ciència, la sociolingüística és una
ciència i ha de ser respectada com a tal. No podem ni des
d’aquí ni des del Govern, com ja provaren de fer, pretendre fer
el contrari als científics.

Vostès, amb la seva proposta, pretenen crear guetos
lingüístics. Jo, la veritat, els meus fills que són catalanoparlants
vull que vagin a escola amb castellanoparlants i han d’aprendre
les dues llengües, no les dues llengües, les dues llengües i les
que facin falta i totes les que puguin, clar que sí!, perquè això
ens enriqueix, ens enriqueix com a persones i ens enriqueix
com a país. 

La creació de guetos lingüístics, que és l’objectiu i la
conseqüència de la proposta, respon a una obsessió malaltissa
en contra de la llengua pròpia, i d’això se’n diu autoodi. Aquest
autoodi els duu a mentir, a mentir sense empegueir-se, la
veritat, no conec cap alumne del sistema educatiu de les Illes
Balears que no conegui, domini les dues llengües per igual. Per
tant, no menteixin, no menteixin, perquè la creació de guetos
lingüístics sí que du al desconeixement i al no domini de les
diferents llengües. I aquest és l’objectiu de la proposta, en el
fons aquest és l’objectiu de la proposta i aquest és l’objectiu
d’aquella pretesa política que es va fer durant el quadrienni
2011-2015, que va posar damunt la taula l’estima real que té la
gent de les Illes Balears per la llengua pròpia i per la manera de
fer pròpia i pel col·lectiu de docents. Crec que és això el que
hem de posar en valor. 
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No podem permetre que es menyspreï als científics, als
sociolingüistes i sí que hem de posar en valor l’estima que té la
gent d’aquest país per la llengua pròpia i pels seus docents. 

Acabaré amb dues cites, que no són meves. Joan Melià,
sociolingüista, professor de la Universitat i exdirector general
de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears va
escriure: “El model lingüístic escolar, que fins ara s’ha aplicat
a l’escola de les Illes Balears, és, sobretot en els objectius, molt
adequat; d’una banda, perquè evita la segregació potencialment
perillosa dels alumnes per raons de llengua, ja sigui de tria o
d’origen i, de l’altra, perquè pretén que aquests en acabar
l’ensenyament obligatori posseeixin el domini de les dues
llengües oficials suficient per poder-s’hi expressar amb
fluïdesa”. No ho dic jo, ho diu un científic de la Universitat de
les Illes Balears. Crec que és a aquesta gent a qui hem de fer
cas quan parlam de llengua.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Esta proposición no de ley
acierta al presentarse como una posible solución a un problema
real que se sufre hoy en día en todas las Islas Baleares y que se
sufre ya desde hace más de veinte años, que es la imposibilidad
de escolarizar un niño en la lengua oficial del Estado, en
español o castellano. Esto es una realidad, por mucho que
quiera negarlo la izquierda, la evidencia está ahí. Yo les animo
a quien quiera a que intente escolarizar a un niño, ya sea en
primera enseñanza, por ejemplo, en castellano, que lo intenten.
No podrán, es imposible.

Esta PNL acierta en ese sentido pero, el problema que tiene
es que la presenta el Partido Popular, que en este tema,
precisamente, credibilidad no tiene demasiada. Más que nada
porque, si hemos llegado a esta situación actual donde la
inmersión obligatoria en catalán es un hecho es por la
legislación que el propio Partido Popular aprobó, primero, en
el año 86, con la Ley de normalización lingüística, y después,
rematando, en el año 97, con el mal llamado Decreto de
Mínimos. De facto, se produce un sistema donde la lengua
catalana es predominante, si no al cien por cien, al 95% en
todas las materias. 

Claro, cuando aquí se propone libertad de elección de
lengua solo en la primera enseñanza, bueno, está bien que sea
en la primera enseñanza pero nosotros, desde VOX, siempre
hemos defendido que la libre elección de lengua sea en todas
las etapas educativas, como así se hace en la inmensa mayoría
de países de occidente, de países democráticos. No nos
creemos la excusa de que digan que es un extremo el querer dar
libertad a los padres a que elijan la lengua de enseñanza en
todas las etapas educativas, o que incluso -como en alguna
ocasión se ha dicho por parte del Partido Popular- que eso sería
como imponer la inmersión en una lengua y la inmersión en
otra. No, no puede haber inmersión obligatoria si hay libertad

de elección de lengua: una cosa es libertad de elección de
lengua y otra cosa es inmersión obligatoria.

Yo, ante esta falacia a que suele recurrir tanto el PP como
Ciudadanos, les aconsejo que lean la Sentencia del Tribunal
Constitucional, 137/1986, que habla del sistema de libre
elección de lengua, y que además iba referido a la comunidad
vasca donde allí, precisamente, se aplicaba -y aun se sigue
aplicando, lo que pasa es que los nacionalistas, como siempre,
manipulan y ya impiden que se pueda elegir en español-, pero
esa sentencia hace referencia a la libre elección de lengua en
todas las etapas educativas, como es el modelo vasco.

Y, por supuesto, que desde VOX queremos que se conozcan
las dos. Este sistema es perfectamente compatible por el
conocimiento de las dos lenguas. Para nosotros, por una parte,
el mallorquín, menorquín e ibicenco -no el catalán estándard
que se está imponiendo en Baleares y que nada tiene que ver
con esa lengua balear-, y, por otra parte, elegir con el español
o castellano, lengua oficial del Estado.

Otra sentencia del Constitucional que hace referencia a un
modelo de conjunción lingüística -que entiendo es el que
defienden el PP y Ciudadanos- es la 337/1994, que es un
sistema también que acaba con esa inmersión obligatoria;
porque aquí el problema está en la inmersión cuando es
obligatoria, que están cansados el Tribunal Constitucional y el
Tribunal Supremo de decir que eso es ilegal, además de
antipedagógico, y eso ya no lo dice el Tribunal Supremo ni el
Constitucional, eso lo dicen todos los organismos
internacionales pedagógicos, empezando por la propia
UNESCO.

Con lo cual, está bien poder elegir la primera enseñanza,
estaría mucho mejor poder elegir en todas las etapas
educativas.

Y, por supuesto, acabar con lo que es una anomalía y una
constante vulneración de derechos y libertades individuales que
es lo que está sucediendo en Baleares desde hace más de veinte
años y que parece mentira que sea la izquierda la que se haya
lavado en tantas ocasiones la boca con la palabra “libertad” la
que no quiera que los padres elijan. Porque incluso cuando se
dio la oportunidad de poder elegir, con una casilla -que eso lo
hizo un gobierno presidido por José Ramón Bauzá-, la
izquierda también protestó, lo más triste es que, esa elección de
casilla, no se ejecutara en la práctica, gobernando el Partido
Popular, y se quedara simplemente en crear más problemas a
los padres, ante la imposibilidad por parte de un gobierno de
hacer aplicar la legislación vigente.

Evidentemente, nosotros siempre vamos a estar en defensa
de las libertades individuales, siempre vamos a estar en contra
de que se utilice la lengua como arma política como hace el
actual Gobierno balear, y como han hecho en otras ocasiones
y en otros años otros gobiernos autonómicos, no se puede
tolerar porque por encima de eso está la libertad de las
personas a poder elegir algo tan básico com la lengua de
enseñanza en cualquiera de las lengua oficiales de esta
comunidad autónoma. 

Muchas gracias. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que el que hem de tenir és
memòria i saber el que ha passat històricament en aquesta
comunitat autònoma, en aquesta terra, i jo ja crec que aquesta
història l’he contada però la vull tornar a contar perquè jo ho he
vist, eh?, d’una padrina, de Moscari, que va morir als 84 anys
i als 3 mesos abans de morir em va dir “m’agradaria aprendre
a llegir i a escriure abans de morir-me. Almanco saber llegir el
meu nom i escriure’l”, que nomia Maria Sastre, “i m’agradaria
saber llegir qualque cosa”. Vaig anar a comprar cartilles, jo en
aquell moment encara no era ni adolescent, i totes les cartilles
deien “mi mamá me mima, mi mamá me ama”. Estaven en
castellà. I vaig dir “no hi ha qualque cosa en la nostra llengua?,
és que és de Moscari i no sap parlar en castellà. No, em sap
greu, no en tenim, és que fins fa poc això estava prohibit. Ah,
d’acord." I res, ella va aprendre a escriure “mi mamá me ama,
mi mamá me mima”. 

Jo crec que al Partit Popular li cantaria una cançó en
castellà, perquè a mi m’encanta la llengua castellana, també és
meva, igual que ho és la nostra llengua pròpia, que és “Cómo
hemos cambiado, qué nos ha pasado, qué nos ha quedado de
aquella amistad”. Què s’ha fet de l’esperit regionalista de
Gabriel Cañellas que va impulsar la Llei de normalització
lingüística, al 1986, un esperit que, inicialment, va compartir
també i continuà Jaume Matas quan, al 1997, va aprovar el
Decret de Mínims que dictava que el número d’hores de la
nostra llengua havia de ser com a mínim igual al castellà? El
que va acabar afavorint que, efectivament, s’aprengués a les
escoles la nostra llengua pròpia, que la majoria de nosaltres
vàrem aprendre a escriure quan ja érem grans.

El TIL de José Ramón Bauzá, que a més a més, era
“Bauzá”, no volia ser “Bauçà” de cap manera -cosa que
respectam- ho va capgirar absolutament tot. Nosaltres no estam
en contra de res, estam a favor de tot, però si estam a favor de
qualque cosa és de la identitat, de la justícia i de la dignitat que
tenim com a poble, i, sobretot, del més feble, del més petit,
d’aquell que pateix, d’aquell que realment té risc a desaparèixer
i, com vostès saben perfectament, no és el castellà, no és el
español, que tengui risc perquè és una llengua de les més
parlades a tot el món.

Bilingüisme, sí, però em sembla que aquesta..., la por que
tenim és que no caminam i vulguin caminar vostès cap a un
monolingüisme i no cap a un bilingüisme real, que és el que
tenim. És a dir, al castellà, l’aprenen, està a través de mitjans de
comunicació, està a xarxes i també és a l’escola, per tant, jo
crec que no hi ha cap perill per a la llengua castellana i els nins
són com a esponges, quan són petits, i fins els 6 anys són
capaços de mesclar 40 llengües i no els passa res, tot això és
cultura que poden adquirir per a quan són més grans. 

Per tant, nosaltres, ens sap greu però hi votarem en contra. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En el preàmbul d’aquesta
proposició no de llei, en l’exposició de motius, es fa referència
a l’experiència de l’any 2015 de posar una casella perquè els
pares triessin en quina llengua volien que fos el primer
aprenentatge dels seus fills i la veritat és que, sense que serveixi
de precedent, he de dir que estic absolutament d’acord amb el
que ha dit el Sr. Campos, que això no va servir per res, és a dir,
es va posar aquesta casella i prou!, va ser pura propaganda, no
va comportar una modificació en l’estructura i en l’organització
dels ensenyaments.

I no la va suposar perquè és impossible, Sra. Riera. Perquè
obligaria a posar en marxa una doble línia, com passa al País
Basc, com passa a la Comunitat Valenciana, i aquí del que es
tracta és que vostès diguin, alt i clar, si volen una doble línia
educativa: si volen que les famílies catalanoparlants eduquin els
seus fills només amb famílies catalanoparlants, i les famílies
castellanoparlants eduquin els seus fills només amb les famílies
castellanoparlants. Volen això, Sra. Riera? Posin-ho. Perquè,
si no, el que fan fent és pura propaganda, propaganda
absolutament buida de contingut. 

Contra el model de la doble línia, el consens històric en
aquesta comunitat autònoma, avui, malauradament, només
sostingut pels partits d’esquerres, és una educació conjunta de
les dues comunitats lingüístiques, perquè tenim un projecte de
país conjunt, no un projecte de dos països juxtaposats i de dues
societats que no es coneixen entre elles. Com molt bé ha dit el
Sr. Mas, jo també vull que els meus fills s’eduquin amb els fills
de les famílies castellanoparlants. Vostè vol que els fills de les
famílies castellanoparlants només s’eduquin amb els fills de les
famílies castellanoparlants? M’agradaria que vostè, que
Ciudadanos -a VOX ja no cal ni preguntar-li-ho perquè ja en sé
la resposta-, donessin una resposta sobre això.

Si no hi ha doble línia, l’única manera de garantir aquest
dret -que vostès invoquen tant- és l’atenció personalitzada. I
això és el que es fa. Bé, en el primer ensenyament no s’obliga
ningú a expressar-se en una llengua que no sigui la seva ni
s’obliga ningú a entendre una llengua que no és la seva. I els
mestres, els mestres d’Infantil, els mestres de Primària,
treballen personalitzadament amb tots i cadascun dels fillets.
Aquest és el nostre model: model d’integració social. I un
model que lluita contra l’existència de guetos lingüístics com
crec que ha dit el Sr. Mas.

Si vostè defensa el dret que els fillets de les Illes Balears
coneguin el castellà -també ha dit el català, però en aquest cas
evidentment la proposició no de llei va dirigida a garantir que
aprenguin el castellà-, escolti: estigui tranquil·la, pot estar molt
tranquil·la!, perquè si vostè em porta un nen que no sàpiga el
castellà a les Illes Balears, jo n’hi portaré cent que no saben el
català. Per tant, des d’aquest punt de vista, pot estar molt
tranquil·la. 
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El Sr. Mas que, com que és un home de consens, sempre
intenta fer un plantejament equitatiu, ha dit “no conec cap nen
que no parli igual el català o castellà”. Doncs amb això jo he de
dissentir amb vostè, Sr. Mas. Jo, de fillets que parlen malament
el català, n’he coneguts a cabassos, només a les escoles on han
anat els meus fills. I, en canvi, de fillet que no sigui
perfectament competent en castellà, d’aquest sí que no n’he
conegut cap.

Per tant, aquesta proposició no de llei és pura propaganda
i ens planteja -com deia la Sra. Santiago- un problema
totalment inexistent.

Ens parlen d’imposició, jo suposo que..., escolti, Partit
Popular i Ciudadanos voldran modificar l’article 2 de la
Constitució, perquè l’única imposició que hi ha al nostre
ordenament jurídic en matèria de llengües és a l’article 2 de la
Constitució que..., bé, ara no sé si dic bé el número em sembla
que és..., si dic bé l’article, l’article de la Constitució que obliga
a conèixer la llengua castellana. Llavors, una de dues, o vostès
estan a favor de retirar aquesta obligació o estan a favor
d’equiparar amb dignitat totes les llengües de l’Estat i que
aquesta obligació sigui bona per a tot.

Ah!, però no, no, quan la comunitat autònoma de Catalunya
va enviar el seu estatut d’autonomia i va dir que a Catalunya
també hi havia l’obligació de conèixer el català varen córrer a
impugnar aquest estatut davant del Tribunal Constitucional. Per
tant, no em vinguin amb l’equilibri i que vostès volen el mateix
per a tothom, perquè això, miri, Sra. Riera, li ho he de dir així:
això és mentida i queda perfectament demostrat amb els seus
fets.

La UNESCO, que també se l’ha posada molt a la boca,
quan parla de llengua materna, senyors del PP, es refereix a les
llengües minoritzades, a les llengües expulsades de l’àmbit
públic i que estan restringides a l’ús estrictament familiar. Són
aquestes llengües les que s’han de protegir i la UNESCO diu
que aquests fillets que parlen unes llengües que estan
absolutament bescantades de l’ús públic, que només s’utilitzen
en l’àmbit familiar han de rebre la dignitat de ser inclosos en el
sistema educatiu. 

Aplicar aquests principis de la UNESCO a la llengua
castellana, miri, és una manipulació que no té cap mena de
fonament.

Per tant, vostès el que fan és practicar un victimisme de la
llengua dominant perquè és evident quina és la llengua
dominant en l’àmbit públic, a les Illes Balears, i a tota Espanya
no cal ni dir-ho.

En definitiva, intenten fer passar la víctima per botxí, que
és un recurs molt típic de la dreta, dels sistemes totalitaris i dels
sistemes que senten odi per la diferència i per la pluralitat.

En resum, evidentment suposo que ja s’imaginen que
votarem en contra, només congratular-nos perquè si tant els
molesta vol dir que continuam anant per bon camí.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Socialista
farem un vot contrari a aquesta proposició, malgrat que aquesta
proposició citi no sé quantes vegades la llibertat, no ho sé,
moltes, el sentit de la proposició no llei i de la falta de llibertat
que denuncien no la compartim.

També a la proposició parlen de la tria de la llengua
vehicular i quan ha citat la Sra. Diputada Riera aquí mateix que
quan no... no apareix a la llei la qualifiquen de sectària, una llei
que va ser totalment consensuada, no com la seva llei que va
sortir aprovada per una majoria absoluta d’un únic partit que és
el seu.

La llengua, Sra. Riera, és un mitjà per comunicar-se i per
molt que l’emprin per fer política és açò, senzillament per
comunicar-se i aquest mitjà no pot ser subjectiu. Del que s’han
de preocupar és que l’alumnat adquireixi unes competències
lingüístiques com a mínim de les dues llengües cooficials i
d’almanco una llengua estrangera. Crec que aquesta hauria de
ser la seva proposta, açò també ho deuen defensar, entenc.

D’una manera molt diferent ho van defensar en el seu
moment amb el TIL perquè hi van haver de posar aquesta
vehicularitat que sí que va tenir un fot rebuig social i també de
la comunitat educativa al complet, com també la va tenir
l’espanyolització que volia fer el Sr. Ministre Wert a
Catalunya.

Hi va haver un temps que el Partit Popular defensava en
aquesta comunitat el Decret de mínims i la Llei de
normalització lingüística. D’on ve aquesta deriva que tenim en
aquests  moments?

Vostès diuen que hi ha una demanda social, però jo crec
que vostès l’empren per fer política de desgast segon el
moment i d’aproximació a VOX que potser els fa trontollar
amb les seves demandes.

Després, crec que hem de tenir en compte una altra part
d’aquesta suposada llibertat que tenen mal entesa i que és la de
l’autonomia de centres, l’autonomia de centres que tenen per
poder decidir el projecte educatiu i que ha de ser públic i que
ha d’incloure un projecte lingüístic i de modalitat lingüística.
Per tant, es pot triar en conseqüència.

M’agradaria recordar també que... amb transparència, que
és el 92% de les sol·licituds per als centres tenen com a
adquisició la primera tria. 

En resum, emprin la llengua per assegurar les competències
lingüístiques dels alumnes i mantinguin i defensin aquesta
llibertat de l’autonomia de centres.

I per no anar en aquest sentit la proposició, com he dit
abans, farem un vot contrari. Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mascaró. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per un temps de cinc minuts, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar quiero agradecer
a los grupos que dan apoyo a nuestra iniciativa porque, aunque
no coincidamos, pues, muchas veces en la manera de llevar a
cabo el cumplimiento de estos principios constitucionales, sí
coincidimos en una cosa y es en la libertad que deben tener los
padres para poder elegir esa lengua de primera enseñanza de
sus hijos.

A los grupos que rechazan esta iniciativa, en primer lugar
manifestar la sorpresa no por el rechazo, sino la sorpresa un
poco por sus intervenciones. Da la sensación de que ustedes no
han escuchado el posicionamiento que hemos hecho desde el
Grupo Popular y venían con una intervención hecha de luchar
contra el castellano, la imposición del castellano y la
desaparición de lenguas minoritarias, cuando aquí de lo único
que se ha hablado es del equilibrio de las lenguas al finalizar el
aprendizaje y del derecho de los niños a tener la primera
enseñanza en su lengua materna, en ningún caso de imponer
castellano ni eliminar otras lenguas.

Es chocante que ustedes, que siempre hablan de libertad y
libertad para expresarse y libertad para pensar y libertad para
querer o libertad para morir, luego nieguen a las personas otro
derecho tan importante como es la libertad para que sus hijos
se eduquen empezando por su lengua materna.

También es chocante que muchos de los que rechazan y
hacen aspavientos a mi intervención sean precisamente algunos
de los que utilizan esa lengua no solamente en privado, sino
también en público de forma habitual, aunque luego pues
renieguen de ella.

Es una lástima también el desconocimiento que tienen de la
tramitación que se ha hecho de la LOMLOE. La LOMLOE ha
sido la primera de las leyes educativas que ha habido en este
país que se ha hecho sin consenso, con un debate a puerta
cerrada y sin intervenciones ni comparecencias de expertos ni
del sector educativo. La primera de ellas, porque en la LOMCE
o la LOMQE en català, habrá habido algunos acuerdos, otros
no, pero se hizo a puerta abierta y con comparecencias de
expertos. 

Además también pues quizás sería interesante que
escucharan las plataformas civiles, no políticas, no va de
politizar. Esto va de libertad en la calle, y esas plataformas
también están en la calle, 170.000 firmas en contra de la
imposición de la lengua vehicular en la enseñanza en contra de
la eliminación del castellano en la ley educativa y además
impugnando dicha ley ante el Tribunal Constitucional.

También hay que escuchar, no solamente a los que piensan
como nosotros, a los que piensan como los demás, Sr. Mas,
perquè jo també li puc dir alguna cita, en un estado
verdaderamente libre el pensamiento y la palabra, las palabras
también tienen que ser libres.

Otra cuestión, esto no va de ricos y pobres, esto va de
familias, esto va de niños, esto va de primera enseñanza, esto
va de equilibrio al finalizar la educación, pero esto va de
elección.

Y sí, Sr. Castells, sí lo establece la UNESCO y lo establece
por razones pedagógicas y por razones educativas, lo establece
en la Convención de Derechos del Niño y establece el derecho
a nivel pedagógico de poder empezar la enseñanza en la lengua
materna porque sí afecta a los resultados, se lo diría también a
los diputados del Partido Socialista que han dicho lo contrario,
afecta y muy mucho a los resultados educativos de los niños,
basta ver los resultados de Baleares y los resultados de otras
comunidades que tenemos lengua cooficial la dificultad que
hay muchas veces para alcanzar un nivel de enseñanza igual
que en otros territorios, por lo cual hay que hacer un esfuerzo
aun mucho mayor y facilitar que los niños inicien su
aprendizaje en la lengua que, por razones sentimentales o por
razones pedagógicas, les conviene empezar a aprender a leer y
a escribir.

Y no va, desde luego, de eliminar esa riqueza que sí
tenemos todos que defender y tenemos todos que aprenderla en
las aulas, pero no quita eso que uno pueda iniciar el primer
aprendizaje con la lengua materna si luego finaliza sus estudios
y su formación educativa con un equilibrio de las dos que es lo
que dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 165/2013, Sr.
Castells o Sr. Campos, no importa ir a otras comunidades
autónomas, basta que usted lea la sentencia que se dictó a favor
de la Ley 9/2012 en la que se establecía el equilibrio de
castellano y de catalán.

Por eso nosotros no queremos ni la imposición, por un lado,
como se hace por parte de partidos más intervencionistas que
ahora gobiernan o la imposición, por el otro, como les gustaría
más quizás a ustedes.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat passarem a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 9085/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció. 

Resultats?

6 vots a favor; 7 en contra.

(Se sent una veu de fons que diu: “5 vots a favor; 8 en
contra”)

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9085/20, relativa a la lliure elecció de la llengua
vehicular al primer ensenyament.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 9693/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al cost de la
insularitat i doble insularitat per a estudiants de les Illes
Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
cost de la insularitat i doble insularitat per a estudiants de les
Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sens dubte quan vostès
varen veure que hi havia aquesta proposició no de llei a l’ordre
del dia i la van llegir van pensar que quan la vaig escriure
estava imbuït d’un estrany optimisme perquè, quan la vaig
escriure encara pensava que hi hauria un factor d’insularitat,
que hi hauria un desenvolupament del règim especial de
Balears i vaig pensar, bé, que hi hagi les beques universitàries.
És clar, això es va presentar el mes de juny passat. No només
no hi ha beques universitàries en el règim especial de Balears
sinó que no hi ha ni règim especial de Balears. Bé, n’hi ha, però
com si no hi fos perquè, com saben, la dotació d’aquest règim
especial en els pressuposts de l’Estat de 2021 és zero, no
existeix.

Per tant, tot i així, amb aquesta durabilitat no avançarà el
meu optimisme i jo defensaré avui aquí també aquesta PNL. Els
demanaré si podem fer una modificació, que tots vostès hi han
d’estar d’acord, que és que quan al punt 2 parlam dels
pressuposts de l’Estat per a 2021 posem per a 2022, perquè al
final es tracta d’instar el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat, primer, que es posin d’acord a determinar l’import
d’aquest factor d’insularitat, que és el que diu el Reial Decret
Llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes
Balears, que l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’han de posar d’acord a determinar aquest factor d’insularitat,
i que a aquest muntant hi hagi una quantitat destinada
específicament a beques per a estudis universitaris.

Per què aquesta proposició no de llei? Doncs, aquesta
proposició no de llei ve perquè massa vegades, quan parlam del
règim especial i del factor d’insularitat, pensam en inversions,
pensam en la despesa de l’Estat en inversions. I jo vaig posar
de relleu que el decret llei estableix altres conceptes, que no
tenen res a veure amb les inversions, als quals pot anar dirigit
aquest import del factor d’insularitat. Concretament, a l’article
19, em sembla que és, tracta de la destinació del factor
d’insularitat, doncs, parla de molts conceptes, molts d’ells
realment tenen a veure amb les inversions, però n’hi ha, per
exemple, doncs, la lletra d), “beques a l’estudi i a la recerca en
tots els graus del sistema educatiu, especialment el tram
d’ajudes a la mobilitat”.

Quina és la situació actual de les beques universitaris? Bé,
per començar, són d’un import bastant reduït perquè, com els
dic aquí, parl d’una quantitat mitjana d’uns 600 euros per a tot
l’any, però, a més a més, aquest ajut és complementari, és a dir,
no només és molt petit sinó que és complementari d’aquells, de

tots aquells que són elegibles per rebre la beca general, és a dir,
la beca que cobreix els costs de la matrícula, manutenció; és a
dir, només tenen accés amb aquest petit suplement de 600 euros
famílies amb rendes baixes que són elegibles també per a la
beca bàsica del ministeri. Això què vol dir? Vol dir que per
començar, evidentment, aquests 600 euros que són per a
famílies que ja tenen moltes dificultats econòmiques per enviar
els seus fills a estudiar fora, amb la qual cosa aquests 600 euros
encara són més exigus, i que després, altres famílies, diguem,
no tan desfavorides que tenen una renda més mitjana es veuen
absolutament discriminades respectes de famílies de la mateixa
renda d’altres llocs de l’Estat que tenen la Universitat al costat
de casa. 

Per tant, nosaltres creiem que s’ha de repensar absolutament
aquest sistema de beques. Evidentment creiem que les famílies
amb menys renda han de tenir més accés a aquestes beques i
han de tenir unes beques més quantioses, però altres famílies
amb rendes d’un valor més mitjà també haurien de poder tenir
accés a un determinat nivell de suport per poder-se equiparar a
la resta de famílies del mateix nivell de renda de l’Estat.

Això encara més en la situació que vivim, evidentment, que
les famílies de les Illes Balears, tenint en compte que som una
comunitat autònoma especialment castigada pels efectes de la
crisi, doncs, realment podem enfrontar-nos a un panorama en
què sigui dificilíssim per a les famílies de les Illes Balears que
els seus fills vagin a estudiar..., és clar, més els d’Eivissa,
Formentera i Menorca puguin anar a estudiar a Mallorca i els
de totes les Illes puguin anar a estudiar a la península estudis
que no s’ofereixen a la UIB. 

Per tant, realment vàrem fer aquesta proposició no de llei
perquè pensam que estam, i així ens ho varen fer arribar
diverses organitzacions de joves, estam davant d’una situació
extremadament preocupant per als estudis universitaris. 

Concretament els explico la situació dels estudiants
universitaris de Menorca. Els estudiants universitaris de
Menorca molts d’ells fan feina a l’estiu, tradicionalment al
sector de l’hostaleria, per poder-se pagar els estudis durant tot
l’any. Clar, això enguany no hi ha hagut feina i és probable, bé,
tal com està en aquests moments el mercat de treball -acab tot
d’una, Sra. Presidenta-, és probable que continuïn tenint moltes
dificultats per poder tenir aquest complement que ajuda a les
seves famílies a finançar-los els estudis. 

Per tot açò, presentam aquesta proposició no de llei amb els
dos punts i simplement, doncs, si cap grup no hi té cap
objecció, demanaria que es pogués modificar la data de
pressuposts generals de l’Estat per 2021 per la de pressuposts
generals de l’Estat per 2022. Així mantendríem en vigor
aquesta sol·licitud tant al Govern de les Illes Balears com al
Govern de l’Estat per atendre aquesta problemàtica.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Passem ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Be, Sr. Castells, nosaltres, des del
Grup Parlamentari Popular, donarem suport evidentment. En
primer lloc, acceptam el canvi de 2021 a 2022 que requereix
unanimitat, per part nostra no hi ha cap problema, només
faltaria, tenint en compte, a més, la dinàmica parlamentària i la
dinàmica del Govern en relació amb el REB. Només faltaria
que no canviàssim aquesta data les vegades que facin falta. A
més, donarem suport a aquesta iniciativa perquè qualsevol cosa
que vagi a ajudar o a millorar les possibilitats universitàries que
puguin tenir els nostres joves tenint en compte, a més, que la
nostra comunitat autònoma és d’aquelles que té unes xifres
també a nivell universitari que no són de les més plausibles, per
exemple, són de les que més joves abandonen els estudis al
primer any o, a més, de més joves que se’n van fora de la seva
comunitat a estudiar, fins i tot tenint estudis aquí a la
Universitat de les Illes Balears, si qualsevol iniciativa pot
ajudar a facilitar l’accés a aquesta universitat, encara que sigui
fora, als nostres joves, nosaltres li donarem suport.

Sí li he de dir que desconfiam una mica que realment
aquesta iniciativa arribi a cap port, tenint en compte que aquest
REB no fantasma, que fa tants d’anys que s’ha de firmar, no
hem vist durant cinc anys de legislatura, on hi ha hagut doblers,
l’únic que hem vist és que l’any 2016 la Sra. Armengol va
rebutjar i es va carregar aquell REB que s’havia aprovat el
març de 2015, per part d’un govern del Partit Popular, que
suposava 90 milions d’euros més per a aquestes illes, que ja ens
hagués anat beníssim que arribassin aquests doblers, perquè va
considerar que serien insuficients. Va rebutjar també aquell
REB, que és l’únic que coneixem fins ara, que va voler signar
el Sr. Montoro, perquè també li semblava insuficients i ens va
prometre any rere any al debat de la comunitat i a totes les
seves intervencions que el REB arribaria l’any 2019 amb
Sánchez perquè “con Sánchez nos iba a ir muchísimo mejor”.
Realment, que ara, a un moment de crisi econòmica i en plena
pandèmia encara vulguem insistir amb el REB i incrementar el
seu contingut, em sembla que no té moltes possibilitats d’èxit.

En tot cas, sí li he de dir que nosaltres, evidentment, li
donarem suport. Hem donat suport a qualsevol iniciativa que
s’ha fet en matèria de règim fiscal especial per a Balears. Hem
donat suport i hem donat propostes positives en aquesta línia.
Hem ajudat, a més, que s’aconseguís que tengués aquesta
estabilitat l’únic que fins ara s’ha aprovat del REB, que és la
pota que fa referència al descompte de residents, el 75% de
descompte que va ser a més aprovat i establert per un govern
del Partit Popular, pel Sr. Rajoy, i a més anunciat aquí a les
Illes Balears.

I evidentment, donarem suport a totes aquestes iniciatives
que puguin recordar a la Sra. Armengol i al Sr. Sánchez que
continuam fent potadetes, les que podem, per aconseguir un
REB, que mai no hi arriba, i a aconseguir totes aquelles
millores que els nostres joves universitaris puguin tenir gràcies
a ell.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Nosotras también vamos a votar a favor
y además nos alegramos de que se haya propuesto esta
iniciativa y queremos agradecer y transmitir desde aquí a MÉS
per Menorca que siempre es muy sensible a las circunstancias
de las islas más pequeñas.

En este momento de especial cuidado creo que es muy
oportuno mirar por... sobre todo por garantizar la igualdad de
oportunidades. 

Los datos en Ibiza después de la pandemia... bueno, durante
esta pandemia son verdaderamente dramáticos, hay familias
enteras que están viviendo un drama sin precedentes y eso hace
peligrar el futuro de muchísimos estudiantes que van a... bueno,
pues que han visto mermados los ingresos familiares y que
ahora ya no están tan seguros si se van a poder o no ir a
estudiar fuera.

Creo que hacemos bien, hay que apoyarlos con consciencia,
vivimos en islas y no es fácil, no és fácil movernos de un sitio
a otro, no es fácil llenar el carro de la compra, la vida es muy
cara comparada con la península, y cuando una pandemia asola
el resorte más importante de nuestra economía que es el
turismo creo que hay que estar donde toca y es comprendiendo
las circunstancias especiales de nuestro territorio, ayudando
con todos nuestros recursos a la población.

Considero fundamental el poner los recursos públicos al
servicio de las mayorías, es la única respuesta adecuada que
puede dar un gobierno y muy especialmente en estos tiempos.

Estamos de acuerdo en que la insularidad se ha convertido,
bueno, se convierte en un problema más grave del que es
cuando hay falta de recursos. La doble insularidad se acucia
aun más en tiempos de crisis.

Si un gobierno no está para solventar las desigualdades y
ofrecer que las condiciones necesarias para el acceso a la
educación directa o indirectamente sean iguales para todo el
mundo, entonces el gobierno estará para lo contrario: para
ahondar en las desigualdades. Creo que este govern no es
precisamente de estos últimos.

Nosotras apoyaremos esta iniciativa. Confiamos en que las
negociaciones del REB se luchen por estas islas y estamos de
acuerdo en que ese dinero tiene que llegar y más aun teniendo
presente la época que va a venir ahora de crisis económica y
social. 

Por esa razón votaremos que sí. Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, presidenta. Vull dir al Sr. Castells que el Grup
Ciutadans votarà a favor d’aquesta proposició no de llei. 

Des del meu grup parlamentari sempre hem donat i
donarem suport a totes les iniciatives que demanin el
desenvolupament del règim especials de les Illes Balears, així
com la necessitat de compensar els costs addicionals afegits
derivats de la insularitat i la doble i triple insularitat per
garantir la igualtat d’oportunitats i la igualtat de condicions dels
estudiants de totes les nostres illes.

El portaveu proponent ha explicat perfectament la situació
del greuge comparatiu que viuen els estudiants de les illes
menors de desplaçar-se a Mallorca per estudiar una carrera a la
UIB.

Com ha explicat el Sr. Castells, arribam tard, els
pressupostos generals de l’Estat no han donat a les Illes Balears
el tracte just que ens mereixem, un any més vull afegir. Un any
més el Govern d’Espanya no ha tengut en compte una dotació
suficient del factor de la insularitat. Vull recordar també a la
Sra. Riera que així duim anys i anys, també per part de governs
del Partit Popular.

També recordar a la Sra. Santiago que, bé, que és el seu
partit el que governa a Espanya i que ha deixat de banda i ha
donat l’esquena una altra vegada a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Nosaltres com no pot ser d’altra
manera votarem a favor d’aquesta iniciativa. Evidentment
acceptam el canvi que ens planteja i que encertadament
proposa.

És clar, el REIB existeix i té rang de llei, el problema és que
l’actual govern de l’Estat ha fet el mateix que han fet tots els
governs de l’Estat al llarg de la història governi qui governi, i
només han governat dos partits, que és menysprear el Govern
de les Illes Balears, menysprear la gent de les Illes Balears;
només és que aquesta vegada, com que té rang de llei, podem
dur el debat de la inconstitucionalitat dels pressuposts al
Parlament de les Illes Balears. Aquesta és la diferència amb els
altres REIB, que aquest existeix i té rang de llei.

Per tant, a partir d’aquí s’obri una via, s’obri una via que és
molt interessant i que ja debatrem al seu moment perquè, és
clar, la Sra. Riera ha dit: “mai no arriba” quan diu “mai” vol dir
fins i tot quan vostès han governant. Per tant, mai és mai, fins
i tot quan vostès governen. El menyspreu és per igual dels dos
partits que han governat.

A partir d’aquí, sense més... votarem a favor de la proposta
de MÉS per Menorca com dic com no podria ser d’altra
manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Empezando por decirle que por
nuestra parte aceptamos la sugerencia de cambio al año 2022,
y le animamos a que también incluya el 2023 así como va esto.

Nosotros le apoyaremos, por supuesto, pero hay algo que
me sorprende mucho y es escuchar a la Sra. Santiago de
Podemos, supongo que ahora escucharemos al representante
socialista que también apoyará esta proposición no de ley,
incluso escuchar al representante de MÉS decir que están todos
muy indignados porque no se cumple el régimen fiscal para
Baleares y que no se está poniendo en la práctica lo que aquí se
solicita en esta PNL cuando ya se podría haber hecho; no lo sé,
es que a lo mejor se olvidan de que son ustedes los que están,
en cuanto a Podemos y al Partido Socialista, en el Gobierno de
la nación, incluso MÉS, ya su victimismo habitual ya aquí
tampoco cuela porque Esquerra Republicana de Cataluña, que
si no voy equivocado forma parte de MÉS, está sosteniendo
también al gobierno de Sánchez y de Iglesias.

Lo digo porque ya que ustedes están sosteniendo a ese
gobierno de la nación que nos maltrata constantemente hagan
algo, no sé, levántense de la silla, retírenle el apoyo, pero venir
aquí a contar estas historias cuando son ustedes los que están
gobernando, pues la verdad es que yo creo que... no sé, no se
lo debe creer nadie.

En definitiva, Sr. Castells, nosotros apoyaremos esta PNL.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també, Sr. Castells,
donarem suport a aquesta iniciativa. Estic d’acord, ens passa
poques vegades, amb el Sr. Campos que jo faria una
actualització anual a 2022, 2023 i bé, i ja veurem què passa a
la següent legislatura.

Estic d’acord també que aquí hi ha diputats del Partit
Socialista i també de Podemos que crec que el que han de fer,
ho he dit moltíssimes vegades en sessions plenàries, és pitjar
una mica més els seus companys de Madrid, és a dir que són els
que al final poden decidir les coses i també als vuit diputats que
tenim al Congrés que també s’haguessin pogut plantar, lo digo,
Sr. Campos, porque usted es muy valiente para animar a los
otros, però també els vuit diputats que tenim al Congrés
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s’haguessin pogut plantar i aconseguir alguna cosa més per a
aquesta terra, almanco, no ho sé, que se’ns sentís la veu perquè
no se’ns sent en absolut.

Dit això, el que passa és un exemple més de la importància
que als pressuposts generals de l’Estat s’inclogui el factor
d’insularitat, una dotació econòmica que compensi d’una
vegada el fet insular perquè és que és com a de broma, que en
seguim parlant any rere any i això no canvia mai ni té pinta de
canviar.

Ara l’excusa és la pandèmia que hi ha, una pandèmia
mundial, no és que digui que sigui només, dic que és una
excusa perquè és igual, és a dir, quan no hi havia res també hi
havia motius; ara tal vegada n’hi ha, però miri, ens continuam
queixant perquè la situació és desesperada, més a la nostra
comunitat autònoma.

Com saben, hem presentat juntament amb MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca una petició de ple perquè es voti,
s’estudiï i es debati un recurs d’inconstitucionalitat contra els
pressuposts generals de l’Estat, precisament ens queixam
d’això, que tenim un règim especial -com bé ha dit el Sr. Mas-,
el tenim, però aquest règim especial una vegada més arriba buit
de contingut perquè és que no está ni se le espera ni sabem què
passarà l’any que ve.

Per tant, aquest règim especial recordaran que diu per
exemple: “artículo 19, destino del factor de insularidad,
apartado d), becas al estudio y a la investigación de todos los
grados del sistema educativo especialmente en el tramo de
ayudas a la movilidad”, és a dir, que el règim especial ja ho
diu, el paper tot ho aguanta, però el contingut econòmic no
arriba.

Per tant, per suposat votarem que sí, el Grup Parlamentari
El Pi, a aquesta proposició que avui ens presenta MÉS per
Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, presidenta, bona tarda a totes i a tots, senyores i
senyors diputades. Sr. Castells, ja li anunciï també, com ha (...)
el Sr. Campos a la seva intervenció, que evidentment li
donarem suport a aquesta iniciativa. 

S’ha parlat poc de la matèria de beques. Permeti’m que
també en parli, a nosaltres sempre ens trobarà en la defensa de
les beques universitàries com a eina d’equitat i com a garantia
que tothom, independentment del seu origen socioeconòmic
pugui tenir les mateixes oportunitats d’accedir als estudis
universitaris i no només això, sinó també amb les mateixes
condicions, això és important perquè moltes vegades se’ns
oblida.

No puc deixar de posar en valor totes les passes que s’han
fet des del Govern de les Illes Balears i des del Govern de
l’Estat en aquesta matèria en els darrers anys, vull recordar la
baixada de taxes universitàries; vull recordar també la política
del Ministeri d’Universitats respecte de la reforma del sistema
de beques la qual ha permès que, per a l’any actual, el curs
acadèmic 2020-2021 hagi suposat un increment de les beques
de més d’un 22% i de 400 milions d’euros, aquesta recuperació
de les beques com a dret subjectiu que el Partit Popular es va
carregar l’any 2012.

A més, hem de celebrar, que no ho hem comentat, però crec
que és prou important, l’anunci del Ministeri d’Universitats de
fa pocs dies, de cara a l’aprovació del Decret (...) per al curs
2021-2022 en què novament s’incrementa la partida de beques
universitàries en 128 milions d’euros més. I, a més a més, s’ha
anunciat una qüestió, que en aquest parlament de les Illes
Balears ja vàrem debatre i vàrem aprovar, entre moltes altres
qüestions, que era una demanda, respecte de la reforma, que és
molt important, de la reforma del procediment administratiu de
les beques i és perquè les beques es resolguin abans que s’iniciï
el curs, de manera que els i les estudiants puguin saber si
tendran o no tendran beca abans de començar el curs acadèmic.

I tot açò és suficient? No, en absolut, en absolut, no serà
suficient, insisteix, fins a garantir aquesta igualtat
d’oportunitats i de condicions. I evidentment, la insularitat, i
sobretot la doble i triple insularitat, és una llosa molt pesada
que aguanten moltíssimes famílies i per açò hem de continuar
treballant i avançant en aquest sentit, i si em permet també no
només en açò, sinó també en l’augment d’ofertes de les
titulacions universitàries a les Illes, per donar l’oportunitat
també als joves que ho vulguin poder quedar a casa seva. 

Per tant, com li he dit, donarem suport a aquesta iniciativa.
El primer punt és inqüestionable, és el mateix Reial Decret
4/2019, vostè ho ha dit i la Sra. Pons ho acaba de reflectir
també, que recull com a un dels objectius del factor
d’insularitat precisament la política de beques i en especial la
que permet compensar la mobilitat.

I respecte del segon punt, necessitam aquests recursos de
l’Estat, aquesta comunitat autònoma ho mereix i ho
continuarem defensant a Madrid perquè no ens conformam. I
evidentment ens sembla bé la modificació que fa respecte de
l’any 2022, és una qüestió de forma.

L’educació, per acabar, ho hem dit moltes vegades, no pot
suposar, no pot ser una carrera d’obstacles i carrerons sense
sortida, sobretot per als fills i filles de les famílies més humils
d’aquesta terra; menys encara després de l’emergència social i
laboral que vivim provocada per la crisi de la COVID.

Res més i moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Té la paraula el grup proposant, Sr.
Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies a tots els
portaveus pel suport que han manifestat a la nostra proposició
no de llei, gràcies a tots, i també gràcies perquè entenc que els
hem fet passar una certa incomoditat en aquest cas als
portaveus del PSOE i d’Unidas Podemos amb aquesta crítica
als pressuposts, i jo sé que el seu posicionament aquí personal
per part de vostès i per part dels seus partits a les Illes Balears
és totalment sincer, i que d’alguna manera entenguin aquesta
pressió que els fem, diguem que és bé, perquè vostès tinguin
més arguments també a l’hora de negociar amb els seus
correligionaris a nivell de l’Estat, de dir: escolteu, no podem
permetre tornar a un altre pressupost en què aquest factor
d’insularitat no hi sigui, no?

Nosaltres, evidentment, insistirem al Govern de les Illes
Balears perquè iniciï aquestes negociacions, tot i que
evidentment nosaltres hem de reivindicar l’efectivitat d’aquesta
norma, aquest decret llei a ningú no se li escapa que l’exercici
passat ha estat un any complicat per iniciar una negociació
d’aquest tipus, no? Esperem que el 2020, durant el 2021, perdó,
aquesta excusa ja ni tan sols hi sigui i, per tant, cada vegada
sigui més inexcusable que aquest factor d’insularitat estigui
inclòs en els pressuposts.

Faré un parell de consideracions sobre un parell de temes
que ha tret el Sr. Fernández sobre l’increment de les beques.
Està molt bé l’increment global de les beques, però tot el que
sigui global a nivell de l’Estat a les Illes ens n’arriba sempre
molt poc, eh? Per tant, no vull treure-li valor, entenc que vostè
és el trumfo que té per lluir, però és molt important, per això
nosaltres hi hem volgut fer èmfasi amb aquesta proposició no
de llei, que el factor d’insularitat del règim especial de Balears
contempli una part diferencial de beques per als estudiants de
les Illes Balears, perquè si ens hem de quedar amb la part
alíquota que ens toca de les de l’Estat sempre seran insuficients
per a nosaltres, per molt que augmenti aquest import.

Per tant, és molt important que hi hagi un tram específic per
ajudar a la mobilitat dels estudiants universitaris que estigui
dintre del règim especial de Balears.

Després també pel que ha dit de l’increment de l’oferta,
sàpiga, Sr. Fernández, que des del punt de vista de Menorca, i
supòs que des del d’Eivissa igual, a nosaltres això no ens acaba
de convèncer, perquè increment de l’oferta vol dir o crear-la de
qualitat en el campus de la UIB, cosa que em sembla molt bé
que hi sigui, o fer un succedani, que sé que està fet amb la
màxima bona intenció, però que no dóna els resultats de nivell
de qualitat acadèmica que té un campus convencional.

Per tant, nosaltres l’increment de l’oferta és...,  al final com
l’acabam veient? Com a una destinació de recursos molt
important que al final acaba beneficiant d’una forma molt
diferencial sobretot els ciutadans i les famílies de Mallorca. Per
tant, nosaltres creiem, per la realitat insular que tenim, que és
molt més just dedicar recursos a becar els estudiants per poder
anar on vulguin, ja sigui a Mallorca, evidentment, només
faltaria, o a altres llocs de la península, que dedicar recursos a
incrementar l’oferta, perquè d’alguna manera és com a un pou

sense fons que no arriba a tots els ciutadans de les Illes Balears
com hauria d’arribar.

En definitiva, i per acabar, és obvi que el REIB és un
element molt important de la política a les Illes Balears i amb
aquesta proposició no de llei el que hem volgut és cridar
l’atenció sobre el fet que quan es negociï s’ha de tenir en
compte que les beques universitàries també hi han de ser.

I els agraeixo a tots vostès el suport a aquest intent.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. En conseqüència, per assentiment,
queda aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE
núm. 9693/20, relativa al cost de la insularitat i doble insularitat
per a estudiants de les Illes Balears. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bona tarda.
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