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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, Sra. Presidenta, bona tarda, Toni Fuster substitueix
Salomé Cabrera, del Grup Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patricia Font substitueix Sílvia Tur.

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.
1982/20 i 14227/20

1) Proposició no de llei RGE núm. 1982/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat de
pensament i rebuig al vet parental.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1982/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, relativa a la garantia de la llibertat de
pensament i rebuig al vet parental.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Avui portem una PNL que,
malgrat està enregistrada el 2020, semblaria que és una PNL
que és extemporània, però no..., crec que té vigència perquè
aquesta setmana coneixíem com a Andalusia treballen per
seguir la implantació del vet parental sobre les activitats de
caràcter escolar i extraescolar, seguint amb la política del que
ja es va fer al Govern de Múrcia. I consideram que amb aquesta
acció l’únic que es fa és intentar d’alguna manera blanquejar
l’extrema dreta que, sota la cantarella aquesta de la llibertat de
triar de les famílies, al final el que es planteja és un control de
l’acció docent, limitació de la llibertat de càtedra i de la
transmissió de coneixements.

No obstant, crec que en aquesta comissió ha quedat molt
palès que la finalitat de l’escola i la finalitat de l’educació és
obrir portes al coneixement, és obrir portes a la diversitat, és
obrir portes a la igualtat d’oportunitats i és obrir portes, en
definitiva, a l’equitat. Per tant, crec que l’única manera d’obrir
portes és construir la part crítica, la part més personal i
individual de les persones, i això sols s’aconsegueix mitjançant
una acció docent encaminada a aconseguir que l’alumnat tengui
un coneixement ampli, divers, una capacitat crítica, una

capacitat d’anàlisi, poder diferenciar, poder destriar, poder tenir
opció pròpia en definitiva i un creixement individual del mateix
alumne.

Per altra banda, com a docent -i això ho parl també com a
docent-, consider que la llibertat de càtedra, reflectida a la
Constitució, és un dret fonamental i està precisament posat a la
Constitució com a dret fonamental per assegurar la
independència pedagògica de poder aconseguir els objectius
fixats a cada etapa, a cada nivell, a cada grup, a cada aula. Per
tant, tenim una doble necessitat: un dret de l’alumnat a conèixer
la realitat, tota la realitat és polièdrica, per tant, té diferents
caires i l’alumnat té dret a poder conèixer aquests diferents
caires, i, a més a més, tenim per l’altra costat la llibertat de
càtedra, el docent tria l’opció que considera més adient.

Per una altra banda, el Grup Parlamentari Socialista també
tenia molt clar, ha tengut molt clar sempre i crec que la
legislatura va quedar palès a través de la ponència d’anàlisi del
document Illes per un pacte, que l’autonomia dels centres
educatius és imprescindible; tothom considera que aquesta
autonomia és fonamental. Per tant, són els centres que, en virtut
d’aquesta autonomia, destrien les activitats a organitzar, les
activitats escolars, les activitats complementàries, etc.

Per tant, se suposa que parteixen els centres d’un projecte
educatiu i el que volen és donar el millor coneixement a
l’alumnat. Tots parteixen de la premissa que conèixer el
diferent, conèixer qualque cosa diferent del que tenim a casa
permet ajudar a empatitzar amb l’altre, facilita entendre a
l’altre, facilita evitar actituds de rebuig, actituds d’exclusió i,
per això, nosaltres treballam, des del Grup Parlamentari
Socialista, per una escola inclusiva i per una escola on ha de
caber tot i tots. 

Per part de la Constitució, també ve reflectit aquest dret i
presentam aquesta PNL perquè consideram que amb el vet
parental que es planteja ara es limita aquesta possibilitat. Els
alumnes a través del vet parental poden veure limitada poder
participar a aquelles activitats docents que es plantegen per part
del centre o per part del professorat, per tant, limita la
possibilitat d’assolir un coneixement més ample, més divers i
més complet. 

Des d’aquestes postures de la dreta, jo sé que ara parlarem
d’adoctrinament, al final intentar evitar que es conegui l’altre
és intentar adoctrinar. Per tant, portam aquesta PNL aquí
perquè deixa clara la necessitat d’una formació en igualtat, una
educació en la pluralitat, la independència i sobretot, sobretot,
la professionalitat del docent. El vet parental l’únic que fa és
posar en entredit la capacitat del docent de poder triar el que
considera més adient per a la seva activitat pedagògica, per
tant, posa en dubte la professionalitat del docent. 

I també consideram que amb aquesta PNL volem deixar
clara la necessitat de donar autonomia als centres i evitar
qualsevol ingerència partidista a aquests centres sostinguts amb
fons públics. Per tant, presentam aquesta proposició no de llei
amb els punts que tenen vostès i els demanaríem el seu suport.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202001982


EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 38 / 18 de febrer de 2021 603

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Casanova. Per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Desde este grupo parlamentario
creemos que es importante que la Constitución sea aplicada con
rigurosidad y siempre en un sentido favorable a las mayorías.
Ocurre que no siempre se ha hecho así, lo cierto es que
llevamos 45 años de democracia que  a veces ha sido para unos
pocos. 

La norma constitucional, que tuvo en su día un consenso
histórico, debería aplicarse con mirada amplia y con mirada
posibilitadora. El artículo 27 de la Constitución, que muchas
veces se ha puesto en tela de juicio, lo que defiende es la
educación y la libertad de enseñanza, y en las posteriores
interpretaciones que le ha dado el Tribunal Constitucional sigue
diciendo que la libertad de educación no es un pozo sin fondo
donde quepa meter a nuestro antojo todo lo posible a beneficio
individual. 

Se están dando casos en algunas comunidades autónomas
que nos someten a circunstancias muy peligrosas para el avance
del fanatismo, como está ocurriendo por ejemplo en Andalucía,
con la aprobación del pin parental, una medida que desde luego
está fuera de esta época y está bastante metida en el pasado. 

Es importante además que se sigan manteniendo, creemos,
por eso presentamos conjuntamente esta PNL, que se sigan
manteniendo los planes de igualdad, que se ajusten a las nuevas
generaciones, a las necesidades sociales, que se traduzca en que
hayan unas generaciones futuras donde, por ejemplo, la
violencia contra la mujer esté erradicada por completo y sin
ninguna duda. Donde las nuevas generaciones además sepan
como llevar una relación afectiva sana e igualitaria.

Nosotras entendemos la salud afectivo-sexual como que
debería ser una materia transversal, nos enriquece como país
que realmente es lo que..., enriquecernos como país es una
medida muy positiva para la población. Con estas medidas, con
este tipo de educación que intentamos que no se paralice y que
no siga siendo objeto de debate, se van a evitar embarazos no
deseados, se va a aprender las enfermedades qué son y cómo se
pueden transmitir las enfermedades de transmisión sexual. En
definitiva, crear lazos más sanos y beneficiosos para la
población y para el día a día.

Si enseñar a los estudiantes a tolerar es un problema, o es
origen de debate, desde luego no es un origen de debate que lo
haya incorporado Unidas Podemos, porque nosotras hemos
apostado por este camino desde nuestros orígenes como partido
político y además no vamos a ceder ni un milímetro, es más,
iremos a más, ya lo advertimos, iremos a más, porque
entendemos que comprender las diversidades sexuales e
identitarias es un impulso que está creando desde ya, una
sociedad más plural y más libre.

Nosotras lo volvemos a repetir, nuestra libertad está muy
clara, queremos ser libres para pensar, libres para expresarnos,
libres para sentirnos y libres para amar. Esa es la libertad que
defiende Unidas Podemos y la igualdad entre todas las personas
para que la Constitución se cumpla para todos y todas por
igual, en una interpretación, vuelvo a repetir, rigurosa pero
extensiva y siempre mirando hacía el bien común.

También por supuesto que defendemos la profesionalidad
y la independencia del profesorado y nos parece que señalar
constantemente a nuestros docentes como autores de falacias,
como por ejemplo pueden decir los fanáticos, “el
adoctrinamiento” en todas las formas y las ocurrencias que se
les pasa por la cabeza, que se han tenido que escuchar en este
Parlamento es una broma muy pesada que se está convirtiendo
ya en una amenaza constante.

Creo que el Gobierno ha de facilitar las condiciones más
favorables para que puedan enseñar los profesores, con plena
libertad de cátedra, tal y como manda la Constitución, dentro
siempre por supuesto de los marcos legales. Cuando hay
partidos políticos que juzgan el modo de enseñanza, es que
estamos entrando en una etapa muy oscura, que ya pasó y
tuvimos que ver a maestros y a maestras detenidas bajo las
fuerzas de un régimen fanático. Queremos que se enseñe a
pensar, a ser críticas con la realidad, a no burlarse de la
historia, que se enseñe a tolerar, a mirar por el bien de los
compatriotas para que así no pueda darse una situación de
tiranía nunca más, y que de toda esa gran labor vocacional y
fundamental de los maestros y maestras, no tengan que
encontrarse por el camino a partidos políticos que los sitúan
como un problema o una amenaza.

En Unidas Podemos estamos convencidas de que la labor de
los docentes es impecable y pensamos precisamente que es a
ellos a quienes hay que defender de determinados partidos
políticos.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa 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:

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposició no de llei està
presentada de fa un any i 15 dies, ho dic perquè ja fa estona. És
clar, aquesta proposició no de llei la vàrem presentar davant
l’ofensiva que en aquell moment hi havia de l’extrema dreta,
amb la connivència i complicitat de la dreta clàssica i de la
nova dreta. És a dir, clar, fa més d’un any d’això, han passat
moltes coses, han passat moltes coses.

I ho vàrem fer i ho mantenim i creiem que és imprescindible
mantenir-ho, perquè quedi clar i perquè quedi constància a una
votació i en el Diari de Sessions de la casa, que aquells i
aquelles que representam la ciutadania del país, estam a favor
de l’educació, de l’educació de qualitat, de la comunitat docent,
de les famílies, de la comunitat educativa. En definitiva, estam
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al costat, darrera en el que ens necessitin i a favor de la bona
educació en el país.

Al cap i a la fi, deixar fer feina tranquils els professionals
docents en el si de la comunitat educativa, tenint en compte que
han de passar comptes amb el Consell escolar, amb els
inspectors educatius, amb el claustre, amb els equips directius,
amb les AMIPA i en darrera instància amb les famílies que
demanen tutories, almanco deixar-los fer feina tranquils i no els
posem una altra trava als docents, als professionals, als que han
estudiat, als que es preparen, als que van es van adaptant a les
noves tecnologies, als projectes, a tot el que els ve a sobre,
deixem-los fer feina tranquils, posem-nos al seu costat i no
davant, i que els quedi clar que nosaltres, que des del Parlament
de les Illes Balears, que els representants de la ciutadania de les
Illes Balears estam a favor, com deia, de la qualitat en
l’educació, estam al seu costat i sobretot i molt important,
estam a favor de l’alumnat. 

Al cap i a la fi, famílies, equips directius, claustres, docents,
inspectors i tot el que envolta el sistema educatiu, està pensat
per al bé de l’alumnat i és l’alumnat l’objectiu de tota quanta
feina fan tots aquests professionals i l’alumnat és l’objectiu de
tota quanta feina fa qualsevol família, entenem nosaltres.

Per tant, a partir d’aquí els mecanismes estan creats, no
posem més traves, que els docents ens sentin al seu costat, que
són bons professionals, que a més estan controlats ja per molts
de sistemes, ja ho he dit, inspecció educativa, claustres, equips
directius, famílies, AMIPA, etc., no posem més traves,
senzillament deixem que els professionals facin la seva feina,
que no parlam de futbol, on tots podem opinar si l’àrbitre ho ha
fet bé o malament, o si l’entrenador ho fa bé o malament,
parlam de l’educació dels al·lots, del futur del país.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat l’esmena RGE núm. 1822/21 i per a la seva defensa
té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, presidenta. Bé, bona tarda a tothom. Tot això de
parlar de drets i llibertats fonamentals està molt bé i,
precisament, per si volíem fer entre tots una iniciativa que
quedés exemplar i completa, hem presentat nosaltres aquesta
esmena, per afegir l’article 27.3, és a dir, l’apartat tercer
d’aquest article 27 que vostès presenten com excel·lent, per
afegir que els poders públics puguin garantir també els drets
dels pares i mares que els fills rebin la formació religiosa i
moral, que sigui d’acord amb les seves conviccions,
precisament en la mateixa línia que defensen vostès, que les
famílies, AMIPA i tota la societat participi en tot aquest
sistema educatiu, perquè no podem parlar de dret a l’educació,
ni de llibertat d’ensenyament sense posar el focus en els drets
de les famílies a triar el model educatiu que considerin més
adequat. 

No podem parlar de rigor si després seleccionam aquells
apartats que més ens agraden de la Constitució, de l’article 27,
i deixam a part aquells que de forma selectiva no ens cauen tan
bé ni ens fan tanta gràcia, perquè el que fem és una iniciativa
més parcial i sectària que de llibertat d’ensenyament. I perquè
així la llibertat es convertiria més en una llibertat, com els deia,
selectiva i traspassaria de forma abusiva el mandat
constitucional, que és per una banda la llibertat d’ensenyament
i per altra banda el dret dels pares de triar aquell model
educatiu que volen per als seus fills i poder ser copartíceps
d’aquesta educació i d’aquest ensenyament, com diuen sempre
vostès.

I dic tot això perquè aquesta esmena va precisament en la
línia de poder aconseguir que aquest sigui un bon moment per
rectificar aquell bloqueig davant aquestes llibertats que
tradicionalment fan vostès des de fa molt de temps. Basta
remuntar-nos a fa 15 dies, dia 4 de febrer, quan vostès varen
votar en contra d’una iniciativa del Partit Popular, que
precisament demanava el compliment de l’article 27 de la
Constitució que avui ens reclamen.

O n'hi ha prou a revisar els Diari de Sessions per veure on
queda la seva defensa de la llibertat, votant en contra de la
llibertat de llengua en el primer ensenyament, votant en contra
de la llibertat d’elecció de centre, votant en contra de la
llibertat de triar una educació diferenciada, votant en contra de
la llibertat de triar un centre d’educació especial, si és més
favorable que la inclusió en un centre ordinari per als fills,
discapacitats o que tenguin qualque discapacitat. Votant en
contra dels centres educatius de la concertada, que també
formen part de la xarxa pública. I així un llarg etc., de vots en
contra, que realment són vets seus parentals, en contra de la
llibertat dels pares.

Per tant, aquesta iniciativa que se suposa que rebutja vets
parentals i aposta per la llibertat educativa, és irònicament un
vet autèntic a la pròpia actitud que tenen vostès comissió rera
comissió.

I realment els he de dir que el Partit Popular, el nostre grup,
no està a favor dels vets parentals i així ho hem reflectit en
altres iniciatives que s’han dut aquí, però tampoc no hi estam
d’acord, perquè un vet parental seria eliminar una igualtat
d’oportunitats, però tampoc no estam d’acord amb la imposició
del model educatiu als pares, sinó en l’equilibri que hi ha
d’haver entre la llibertat d’ensenyament i el dret a triar aquell
model que ens agrada per als nostres fills.

També els he de dir que és irònic que ara esmentin la
ponència del pacte educatiu en què va participar activament el
Partit Popular, a més l’únic partit de l’oposició que hi va
participar, i ho dic perquè el seu conseller March menysprea
aquell informe que vàrem fer nosaltres durant mesos i mesos
amb més de 90 compareixences i ni tan sols ha tengut la...
iniciativa d’anomenar-lo o de fer-hi referència, al seu
avantprojecte de llei educativa que vol presentar o que està
presentant a nivell social, no als grups parlamentaris de
moment, sense parlar en cap moment d’aquest informe del
pacte educatiu que se suposa que aquesta cambra, que és la seu
on es fan les lleis, va elaborar durant tant de temps.
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En tot cas, totes aquestes reflexions tenguin en compte que
no són destructives, sinó constructives per fer constar un poc
també el punt de vista crític del meu partit, ja que parlam de
pensament crític.

I si accepten la nostra esmena, podríem posar-nos d’acord
la majoria de grups -supòs- amb defensar una llibertat
educativa equilibrada i no abusiva dels drets de pares i mares
i podríem tenir tal vegada, segurament, un suport majoritari a
aquesta proposició no de llei. Si no, senyors del progrés, passin
vostès el rodillo, continuïn parlant de llibertat, de rigor, però no
comptin amb el Partit Popular per fer el contrari.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Passem ara al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor de quasi tots
els punts d’aquesta proposició no de llei, manco algun en què
votarem abstenció.

Decirles, bueno, que esta proposición no de ley es
claramente que se... registró en este parlamento cuando VOX
puso sus proposiciones no de ley hablando del pin parental o
como el Partido Popular lo llama veto parental. 

Nosotros desde Ciudadanos pensamos que los padres tienen
derecho a decidir sobre la educación de sus hijos, por supuesto,
igual que los niños tienen derecho a una educación plural y en
valores también democráticos. Ambos casos son perfectamente
compatibles y en Ciudadanos trabajaremos para que esto sea
así. Es de sentido común que ni los padres pueden vetar los
contenidos curriculares y tampoco lo contrario, no pueden...
pueden obligar a alumnos a recibir contenidos que no figuren
en la Constitución.

Nosotros, desde Ciudadanos, siempre estaremos de acuerdo
en que..., no sé en qué punto... punto 2, punto 3, en que se
garantice esa pluralidad de pensamiento, que se enseñen los
principios de convivencia, respeto, tolerancia, sociedad
democrática tal y como se indica en este punto, tal y como
recomienda el Consejo de Europa.

Decirles que en ningún momento estamos a favor de ese
veto o pin parental que propone VOX en muchas comunidades
autónomas y a nivel nacional porque esto implicaría una
modificación y cambios legislativos que no vamos a apoyar,
pero también decirles que es -como le ha dicho la portavoz del
Partido Popular- un tanto de hipocresía por parte de los
partidos firmantes de esta propuesta y que sustentan el Govern
que..., un tanto de hipocresía cuando esa libertad educativa y
ese artículo 27 muchas veces se pisotea por parte del Govern en
los centros educativos de nuestras islas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Escuchando algunos
portavoces parece que la PNL es cosa nuestra, pero no, no lo
es, es cosa de los partidos de la izquierda o de la extrema
izquierda o de la ultra extrema izquierda o como quieran
ustedes llamarse, porque, claro, cuando el Sr. Casanova, la Sra.
Santiago, el Sr. Mas nos tachan a nosotros de extrema derecha,
pues, algo que realmente es tan falso como prácticamente lo
que dicen ustedes en la PNL. Entonces, estamos al mismo nivel
de falsedad. 

Venga, a ver si les entra en la cabeza que nosotros no somos
la extrema derecha; en cambio, ustedes sí que son la extrema
izquierda y lo han reflejado además en esta PNL.

Miren, lo que es curioso es que ustedes hablen de defender
la libertad, ¡ustedes!, los más liberticidas que puedan existir en
España, hablan de libertad cuando prohíben la libertad de
elección de centro, cuando prohíben la libertad lingüística, la
libertad de elección de lengua, ¡ustedes!

Y ustedes hacen cosas tan divertidas como -y me he
subrayado unos párrafos porque son de aurora boreal- dicen:
“No obstante, la construcción de un espíritu crítico se puede
impedir por una deficiente e incompleta formación por medio
de la repetición de falsedades, esto es lo que se puede llamar
adoctrinamiento, es decir, inculcar determinadas ideas o
creencias distorsionando la forma en que se recibe la realidad
y dirigiendo su pensamiento hacia una ideología o forma de
pensar determinada”, ¡que es lo que hacen ustedes actualmente
a través de sus falanges catalanistas y sectarias en la educación
pública balear! 

Justo esto es lo que está pasando ahora: el adoctrinamiento
en la escuela pública, gracias a la izquierda, la extrema
izquierda y la extrema ultra izquierda separatista.

Y dice, es que esto es muy bueno, permítanme:
“Lamentablemente la escuela se ha convertido en foco para la
derecha, intentando implantar un modelo conservador y parcial
que limita el currículum educativo a los contenidos que
consideran aptos, pero que excluyen realidades sociales y hasta
y todo históricas y buscan introducir un mayor centralismo y
control de la educación en los procesos educativos”.

Ustedes han visto Matrix o algo así, ¿dónde está pasando
esto? Si es justo lo contrario, son ustedes los que están
utilizando la educación para adoctrinar precisamente en valores
muy alejados de la democracia, que es lo que está pasando
ahora hoy en día. 

Lo que pedimos, yo creo que con la Constitución en la
mano y el puro sentido común, es que precisamente se respete
la libertad. ¿Se han leído el artículo 27.3, ese que ha
desaparecido de la PNL, donde dice: “los poderes públicos
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garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones”?

Pues eso es lo que pretende el pin parental, eso es lo que
pretende. ¡Es que ustedes no saben lo que es el pin parental! Es
el derecho que tienen los padres a defender su derecho
constitucional a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores
en las materias extracurriculares -extracurriculares-, y en
aquellas materias que además están impartidas por los que no
son docentes del centro, por personas ajenas al centro. Eso es
lo que se hace, como los padres están ahora autorizando cuando
uno se va a de excursión. Es eso, es lo mismo. 

No intenten manipularlo todo. Nadie está diciendo: “mi
hijo, no quiero que haga matemáticas, que no la haga”. ¿De
dónde sacan eso?

Lo que estamos diciendo, y que es materia, sobre todo lo
que tiene que ver con la educación afectivo-sexual, con lo que
tiene que ver con la moral de las familias, que se tiene que
respetar, no porque lo diga VOX, sino que lo dice la
Constitución, y es un elemento que se aplica en todas las
democracias, no solo en España, en aquellas comunidades
autónomas donde la aplican gobiernos del Partido Popular y
Ciudadanos, que se ve que Ciudadanos no sabe que en
Andalucía y en Murcia lo están aplicando.

Se lleva a cabo en Andalucía, en Murcia, en Extremadura,
gobernando con el PSOE, también se lleva a cabo. ¿No se han
enterado? En Calvià hace cuatro meses que lanzaron unas
circulares a los padres a ver si autorizaban unas materias que se
hacían con la Universidad, de materia extracurricular. 

Pues, ¿qué pretende el pin parental? Que se salvaguarden
los derechos de las familias a educarlos según sus valores,
como dice la Constitución. Eso es libertad. 

Y ustedes, ¿qué están haciendo ahora con la educación aquí
en Baleares? Aparte de imponer un adoctrinamiento salvaje,
como he demostrado aquí en infinidad de ocasiones, imponen
hasta la imposición de la lengua catalana por encima de los
derechos de los padres a elegir. Y, claro, cuando la extrema
izquierda separatista habla de que esto es una vergüenza o el
pin parental, ¿pero qué van a decir los señores de MÉS, si son
los que defienden las charlas de un delincuente fugado de la
justicia como Valtònyc, charlas en el instituto de Santa
Margarita? 

¿Y a ustedes les parece normal que un delincuente
condenado y fugado ahora, cuando ya estaba condenado hiciera
charlas a alumnos menores de edad, sin que sus padres
pudieran elegir si querían ir o no? ¿A ustedes les parece bien?

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí”)

Bueno, pues me parece bien que lo digan, porque ustedes
están con eso, con los violentos, con los ultras, con los
radicales, ustedes son los ultras.

Entonces, lo que no es... a lo que no hay derecho es que su
pensamiento ultra se lo impongan a las familias que no quieren

que sus hijos vayan a escuchar a un señor que se alegra con las
bombas en los coches de la Guardia Civil. Es lógico que una
familia pueda elegir eso y eso es libertad, métanselo en la
cabeza, es libertad, algo de lo que ustedes están muy, muy
alejados.

Y respecto al pin parental, desde luego ustedes caen en la
manipulación más burda, como se ha demostrado en esta
proposición no de ley, que, evidentemente, hay algún punto que
se puede apoyar, como el que defiende la Constitución, pero los
demás desde luego son infumables, y lo que pretenden es seguir
en la línea del adoctrinamiento ideológico en todas sus facetas
en la educación y la educación tiene que estar fuera de las
manos de ustedes y de cualquiera que quiera adoctrinar a los
niños.

Muchas gracias

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi...

EL SR. MAS I TUGORES:

Presidenta, si em permet,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó?

EL SR. MAS I TUGORES:

Presidenta, si em permet, m’agradaria que el Sr. Campos
retiràs que nosaltres som “ultres”.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó, perdó, és ver jo tenc dret a torn. Perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuem, idò. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Nosaltres
entenem la data en què es va registrar aquesta proposició no de
llei, que va ser dia 29 de gener de l’any passat, en un any que
s’ha fet etern, i ara ha passat molt ràpid i han passat tantíssimes
coses que han fet que tot es torni relatiu a la nostra comunitat
i també a la nostra educació, però nosaltres la volem posar en
el context temporal que pertoca i la situam perfectament avui
dia, perquè creiem que malauradament és necessària.

Ja li diem, Sr. Casanova, i als diferents ponents i proposants
d’aquesta iniciativa parlamentària d’avui, que votarem a favor
de tots els punts.

És una llàstima que aquelles coses que recull la Constitució,
aquelles coses que ja teníem superades, ens les plantegem una
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i una altra i una altra vegada, és a dir que sempre els drets que
assolim es trobin en perill a la mínima de canvi. Per tant,
nosaltres pensam que la societat ha canviat, que hem
evolucionat, que el sistema educatiu també, encara que ha de
continuar evolucionant per adaptar-se a la realitat del nou
temps, però no a qualsevol preu, ni de qualsevol manera. Abans
l’educació es basava, i jo ho he viscut i crec que alguns dels
que són aquí també, en la repetició de continguts una vegada
rera l’altra, sense plantejar-se res i tampoc no ens educaven
perquè tenguéssim criteri, sinó perquè obeíssim. I jo crec que
una de les coses que vostè ha dit avui encertadament és el tema
aquest del criteri, que ells han de tenir un pensament crític i els
nostres infants han de saber exactament el que volen, més enllà
del que vulguin els seus pares, que tenen dret a tenir les
mateixes oportunitats que tenen la resta de companys d’escola.

Avui dia, ja s’ha dit aquí, la Constitució espanyola en el seu
article 27.1, garanteix la llibertat d’ensenyament i al 27.2
s’estableix l’objecte de l’educació, que no és altre que el ple
desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als
principis democràtics de convivència i als drets a les llibertats
fonamentals. Nosaltres volem, i ho torn repetir, crec que és
cabdal per a una societat saludable, futura i forta, que els
nostres fills pensin per ells mateixos, que aprenguin a raonar,
a treure les seves pròpies conclusions i no a memoritzar
continguts que una vegada s’han reproduït a l’examen,
desapareixen. A més, avui dia les noves tecnologies no val la
pena memoritzar certs continguts perquè els poden obtenir
fàcilment amb un clic i també a un món on veiem com les
notícies falses són per tot arreu, on la manipulació dels
algoritmes són per tot arreu. Per tant, el que volem són infants
que creixin amb criteri propi i sàpiguen discernir l’important,
el que és vera, del que no és important i que és mentida.

No ens serveix, per tant, el sistema educatiu de fa dècades,
com nosaltres diem donarem suport a tots els punts d’aquesta
proposició no de llei, tot i que sigui una reiteració del que ja
tenim legalment, però que tal vegada es vegi en perill. Però
també m’aniria bé que incorporessin el punt 3, que diu la Sra.
Riera del Partit Popular, és vera que la Constitució també ho
diu i si ens posam així, jo podria afegir el 4, el 5, el 6, el 7, el
8, hi ha un caramull de punts que la Constitució Espanyola
recull en el seu article 27.

Per tant, amb esmena del Partit Popular o sense, nosaltres
els donarem el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’educació ensenya com pensar,
si fa el contrari ensenya què pensar. Aquest pensament crític
permet a l’ésser humà comprendre el seu entorn, interactuar-hi
i prendre decisions, perquè tot incideix en com vivim en el
planeta, quin impacte hi tenim i en la gent que ens envolta.

L’educació s’ha de basar en la convivència, el respecte, el
pensament crític i el desenvolupament ple de la personalitat. És
per açò que nosaltres pensam que el pin parental atempta contra
el dret a l’educació, a la informació, vulnera l’interès superior
del menor, dificulta el total desenvolupament de l’alumne i la
convivència, l’educació en el respecte i facilita el discurs de
l’odi.

Nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa, perquè
pensam que s’ha d’educar sense por i fomentant que els
alumnes construeixin el seu propi criteri, més enllà de la família
i l’escola.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pregunt si fem una suspensió per deu
minuts, o podem continuar? Podem continuar, d’acord.

Doncs ara els grups proposants poden fixar la posició,
assenyalar si accepten l’esmena per un temps de cinc minuts.
Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies. Bé, en primer jo voldria aclarir aquí un
parell de coses. Primer, aquesta proposició no de llei està
posada amb un pensament, amb un model educatiu que es basa
en capacitats i competències i no en coneixements, sobretot en
capacitats i competències, i això enganxa amb el concepte de
criteri de què parlava la Sra. Pons, que crec que molt ben
encertat, en un moment d’infotoxicació de la societat, els
alumnes des de ben petits estan sotmesos a un bombardeig
d’informació i han de ser capaços de tenir criteri per poder ser
autocriticants i destriar el que poden. L’única manera de poder
destriar és veure moltes coses i tenir la capacitat de poder-ho
fer. Això, aquesta capacitat i aquest criteri i aquest sentiment
crític sols s’assumeix quan es coneix la diversitat, si sols
coneixes una cosa, tota la resta es rebutja i això no és criteri,
això és simplement exclusió.

Per altra banda, jo volia parlar-li de l’article 27, és clar que
cita sols el punt 1 i 2, perquè parlem precisament de la llibertat
d’aprenentatge i de la llibertat d’ensenyament, parlam de la
relació docent-dissent que s’exerceix dins l’escola, no parlam
de l’educació en general, del model educatiu, no.

I jo li volia dir que una diari que es diu La Opinión de
Múrcia publica: “la Sala de lo Contencioso-Administrativo
suspende la resolución autonómica que establece el veto
parental, pues considera un perjuicio identificable la
posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad
obligatoria y evaluable, por no autorizarlo sus progenitores”.
Això és el pin parental, per tant, no em vingui amb cuentos que
fins i tot un tribunal diu que el pin parental és lesiu. Per tant, jo
crec que és més que evident.

I després quan diuen que... -Sra. Riera, jo ho sent molt, però
vostè diu “nosaltres estem en contra del pin parental”-, la
setmana passada hi han un diari que és La Voz de Córdoba que
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diu: “La Junta de Andalucía y VOX acuerdan impulsar la
implantación del pin parental”.

Per cert, Sra. Guasp, el conseller d’Educació, Sr. Imbroda,
crec que és de Ciudadanos.

Per tant, jo crec que queda més que patent que allà on la
dreta i l’extremadreta, per molt que diguin, VOX és
extremadreta, governen s’impulsa el pin parental, que després
PP i Ciudadanos intenten dissimular, però al final on està
implantat? A Múrcia que governen amb el suport de VOX i ara
a Andalusia que governa amb el suport de VOX.

Per tant, està clar que l’intent de limitar la possibilitat de
l’alumnat de tenir un coneixement crític, s’imposa a
determinades comunitats autònomes, on, per l’acció de VOX
es limita un dret que fins ara no estava limitat. Per tant, jo crec
que queda més que evident.

Per això que li dic, no acceptarem l’esmena perquè no
parlem de l’article 27, sinó que parlem de l’article 27.1 i 2 de
l’article de llibertat de càtedra, que crec que és importantíssim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula la Sra. Santiago per
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Nosotras vamos a reiterar que nuestro
modelo de libertad tiene que ser amplio y no se puede quedar
reducir a la perpetuación de los privilegios. Nosotras
consideramos que libertad es solamente libertad cuando es para
todos y para todas, y cuando se habla de adoctrinamiento se
hace porque no les gusta la gente que pueda pensar en
castellano y en catalán. Adoctrinar para ustedes es que se
respecten todas las identidades sexuales, adoctrinar para
ustedes es que las mujeres ocupemos el espacio que merecemos
y además por fin lo hagamos ya sin pedir permiso, ni por favor.
Adoctrinar para ustedes es que a los niños se les diga que todos
y todas somos iguales con independencia de la renta, con
independencia de nuestra identidad sexual o con independencia
del lugar en el que fortuitamente hayamos nacido. Para ustedes
adoctrinar es que a los niños se les diga que las mujeres no
somos territorio ni objeto de conquista.

Sin embargo, bien que hablan ustedes de libertad para
referirse al derecho a recibir una educación religiosa; bien que
hablan ustedes de libertad para referirse a su privilegio de
poder escoger un colegio porque haya niños con el mismo nivel
de renta que ustedes.

No hacen, sin embargo, los fanáticos ninguna propuesta,
ninguna, que apunte a la renuncia de los privilegios a favor de
todas las personas sin distinciones, ni una propuesta.

Ustedes mienten, son los profesionales del bulo, son los
profesionales de la falacia, de la palabra barata, del insulto, del
enaltecimiento del odio y del miedo, han puesto aquí de moda

en este país las fake news, ustedes. La utilización de la palabra
libertad es una broma pesada entre quienes niegan precisamente
la división de clases. La utilización de la palabra libertad para
el beneficio individual es una broma pesada. 

Sus políticas neoliberales no están a favor de que el
sostenimiento de la población lo mantenga el estado, no están
a favor de que la población tenga que ser protegida con
políticas públicas. Ustedes piensan en el beneficio privado,
nosotras en el beneficio compartido. Esa es la diferencia.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula el Sr. Mas, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, poca cosa més a afegir al que han dit els companys del
PSOE i de Podemos.

Ja ho he dit abans, nosaltres aquest plantejament i aquesta
proposició no de llei la presentam a proposta... per ajudar, per
posicionar-nos, perquè el Parlament es posicioni a favor de
l’educació, de la bona educació, de la qualitat en l’educació i
a favor, al costat de tota la comunitat educativa que inclou
docents, famílies i tot el que envolta la comunitat educativa.

Al marge d’això, a la primera intervenció el Sr. Campos ha
dit que la gent, les persones de MÉS per Mallorca érem
“ultres”, i li demanam que ho retiri perquè això res a veure no
té..., és a dir, la paraula “ultra” té una connotació ideològica
que res a veure no té amb la ideologia ni de MÉS per Mallorca
ni de la meva persona.

Li deman que retiri aquesta expressió que no té res a veure,
ja dic, ni amb les persones de MÉS per Mallorca ni amb la seva
ideologia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara per al·lusions i sense entrar en debat
entre diputats perquè no es pot fer a la comissió, només pregunt
al Sr. Campos si retira o no el que comenta el Sr. Mas, digui
“sí” o “no”.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, gràcies. Bé, entenc, ara passarem a votar, però
entenc que el Grup Ciudadanos ha demanat votació separada?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, presidenta, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

També volia comentar que en el nombre de punts hi ha una
errada ortogràfica perquè, si s’hi fixen, hi ha sis punts i no set.

Idò votarem punt per punt i al punt 1, com ha dit el Sr.
Casanova, no s’incorporarà l’esmena d’addició.

Comencem per la votació del punt primer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretari.

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passem al segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretari.

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passarem a la votació del tercer punt .

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passarem a la votació del quart punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passarem a la votació del cinquè punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I el darrer punt, el punt 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 1982/20, relativa a la garantia de la llibertat
de pensament i rebuig al vet parental.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14227/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
protecció sanitària a les escoletes respecte dels grups amb
major vulnerabilitat davant la pandèmia de la COVID-19.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de protecció sanitària a les escoles respecte dels
grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la
COVID-19.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdó, gràcies, presidenta. Bé, el Grupo Parlamentario
Popular hemos presentado esta iniciativa dentro del conjunto de
iniciativas constructivas y propositivas que hemos presentado
durante todo este año, para ayudar a encarrilar una gestión de
una pandemia que consideramos que, en todo momento, se ha
dejado guiar por la improvisación y la falta de liderazgo, tanto
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por parte del Sr. Sánchez, cuando tenía la gestión en sus manos
con una falta total y absoluta de coordinación de la gestión a las
comunidades autónomas, como por parte de la Sra. Armengol,
cuando pasamos de ser los que teníamos la mejor situación y
las mejores cifras dentro de la crisis sanitaria, a ser los que la
teníamos peor, situación que aun colea por el tema de las
vacunas, la falta de vacunas, las sobrantes vacunas VIP y, pues,
los datos con poca transparencia que se van dando a la
ciudadanía.

Pero, como decía, esta es una de las iniciativas positivas y
constructivas que presentamos y va encaminada a mejorar la
protección y el conocimiento del virus entre la ciudadanía, en
concreto, en este caso hace referencia a aquella población que
se encuentra en una situación más vulnerable, bien porque tiene
una determinada enfermedad o bien, por ejemplo, porque se
encuentra dentro de grupos de riesgo como son niños con
alguna discapacidad física o psíquica.

Y lo que proponemos es, por una parte, que se lleve a cabo
un refuerzo de las medidas de protección sanitaria en las
escuelas respecto a estos grupos de mayor vulnerabilidad ante
la pandemia, como es, por ejemplo, personal educativo que
tiene alguna enfermedad de riesgo, personas
inmunodeprimidas, con afecciones tumorales, cardiacas,
pulmonares o renales, diabetes entre otras o, por ejemplo, los
niños que están afectados, como decía antes, por alguna
discapacidad física, psíquica, sensorial, visceral, intelectual o
múltiple, o aquellas personas, docentes o no docentes, que
acompañan a estos niños en sus centros de educación especial
o en su tratamiento personalizado en los centros ordinarios.

Por ello, lo que proponemos es no solamente este refuerzo
de medidas, sino también un incremento de las pruebas PCR de
detección del virus entre ellos, eliminando el concepto al inicio
al curso, si fuera posible y se aceptara de forma unánime por
parte de los grupos miembros de la comisión, ya que cuando
presentamos esta iniciativa era el mes de septiembre, y
lamentablemente pues estamos en el mes de febrero, cuando la
llevamos a debate.

Por lo tanto, lo que solicitamos sería efectuar pruebas PCR
a todos los grupos de riesgo escolar, esto es menores con
discapacidad y personal educativo con alguna enfermedad de
riesgo potencial y todo el personal de los centros de educación
especial y -como decía antes- aquellos centros ordinarios donde
haya la inclusión de niños con riesgo. Y, a la vez, además de
hacer las pruebas PCR que se hiciera un seguimiento y una
evaluación periódica a este personal de riesgo mediante la
realización de tests de anticuerpos, así, de forma periódica,
pues durante todo el curso.

Pensamos que es una iniciativa positiva. Si ustedes quieren
apostar por la protección sanitaria, si quieren apostar por estos
grupos más vulnerables, si realmente no quieren dejar a nadie
atrás y poner los recursos allí donde haga falta, les solicitamos
que den apoyo a esta iniciativa para que se pueda llevar a cabo
esta actuación, quizás con una mayor intensidad y rapidez
gracias al mandato parlamentario que mandaríamos a la
Conselleria de Salud.

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, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, gracias, presidenta. Nosotras entendemos la
preocupación del Partido Popular, también la compartimos.

Supongo que por eso estamos de acuerdo con que la
conselleria haya hecho una inversión de más de 2 millones de
euros que ha destinado a mascarillas higiénicas para el
profesorado, para personal no docente, alumnado, batas
sanitarias, geles hidroalcohólicos.

A partir de estos datos, que son ciertos, que son fácilmente
contrastables, además tenemos otros datos, como que, por
ejemplo, los colegios no han sido los focos de contagio en parte
debido al esfuerzo que han hecho los profesores y profesoras
por cumplir exhaustivamente las medidas sanitarias, también
por la responsabilidad asombrosa que han tenido los
estudiantes para ser conscientes del problema sanitario que
había y actuar en consecuencia.

Entonces, siendo esta la realidad además... es sabido que
semanalmente se hacen PCR a centros como medida de
prevención y, además, los datos dicen que hasta ahora de todos
los cribajes que se han hecho el 94,7% ha dado negativo.

Bueno, también es conocido que desde el minuto uno del
curso se aprobaron medidas excepcionales de prevención,
contención del virus que implicaba la coordinación entre la
Conselleria de Salud y la Conselleria de Educación, que se han
aprobado 11 protocolos para garantizar el derecho a la
educación, a la seguridad de estudiantes y de profesorado. 

A partir de aquí no creemos que haya ninguna duda que,
ante la situación de caos social generalizado que ha traído la
pandemia, se ha actuado en lo educativo de manera eficiente,
organizada y previsora. Los resultados lo avalan, y que no han
sido un foco de contagio las escuelas, como todo el mundo
pensaba y apuntaba... que todos los datos apuntaban que lo iban
a ser y al final no ha sido un foco de contagio.

Aparte de todo esto el personal docente está incluido desde
ya, se comentó así por la consellera el otro día, en el grupo de
vacunación prioritaria junto con las fuerzas y cuerpos de
seguridad, y en cuanto lleguen las vacunas correspondientes
vamos a ser los primeros en que... alentemos de la necesidad de
que se vacune cuanto antes a todo el profesorado, así como a
las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque entendemos la
importancia de este tema y entendemos que este sector está
mucho más expuesto al virus y, por lo tanto, tienen que ser
prioritarios.

Aun así, nos consta que ya se está preparando un plan de
vacunación, un calendario de todo el personal docente para que
los posibles errores que hubiera habido en el pasado no vuelvan
a repetirse. Estamos previendo, hay un plan que se está
poniendo en marcha y todo parece apuntar que finalmente van
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a ser efectivamente el profesorado y las fuerzas y cuerpos de
seguridad los que primero se vacunen.

Es normal que ustedes se preocupen por la salud. Nosotras
también compartimos ese mismo sentimiento y, además,
hacemos lo posible para que todos los recursos de la
administración autonómica se pongan al servicio del bienestar
general sin distinciones y así debe ser.

Por eso, además de mostrar la preocupación estamos
evidenciando que para que la población esté segura y para que
la población pueda disponer de una calidad de vida sana la
administración tiene que poner todos los recursos y promover
todas las herramientas necesarias para que nadie tenga que
padecer las consecuencias de una crisis que en otras épocas o
con otros gobiernos posiblemente hubiera sido más cruenta,
mucho más injusta si la hubieran gestionado, evidentemente,
políticas neoliberales que se rinden al beneficio individual y no
al bienestar colectivo.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Lo primero de todo, desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos agradecer la labor tanto de los
docentes como de los equipos directivos de toda la escuela, de
todos los colegios de nuestras islas. Es de agradecer todo el
trabajo que están haciendo en el sentido que comentaba la
portavoz que me ha precedido, de Unidas Podemos, que el foco
en los colegios está siendo mínimo y, por tanto, es de agradecer
todo este trabajo que hacen cada día nuestros docentes y
equipos directivos de nuestras islas.

En primer lugar me sumo a esa necesidad ahora mismo que
lo prioritario es la vacunación de los docentes, un colectivo que
debe ser prioritario. Desde Ciudadanos se ha defendido
también en el Congreso de los Diputados que debía ser uno de
los colectivos prioritarios en la campaña de vacunación, así
como los menores vulnerables, también consideramos que
deberían ser vacunados de manera prioritaria.

Es cierto que está proposición no de ley -como ha dicho la
Sra. Riera- es de fecha 14 de septiembre, por tanto,
consideramos que ahora mismo, pues, llega tarde.

Es verdad que se circunscribe a los menores con
discapacidad y personal educativo con enfermedad de riesgo,
no a todos los docentes a hacer PCR, y es cierto también que el
servicio de EduCOVID que se puso en marcha por la
conselleria ha agilizado muchísimo la realización de pruebas,
de PCR, y nos consta, porque así nos lo han hecho llegar
muchos docentes y equipos directivos que el servicio está
funcionando bastante bien y que se ha acelerado el tipo de
pruebas.

Sin embargo, apoyaremos esta iniciativa del Partido
Popular aunque, pues, llega tarde.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Si l’anterior proposició no de llei era
de fa més d’un any, aquesta és de principi de curs, és del mes
de setembre. És clar..., de mitjan setembre, és clar, parla de
“pruebas PCR al inicio de curso”, jo crec que és una iniciativa
feta, malgrat l’exposició que fa la portaveu, la Sra. Riera, que
sempre, ja li ho vaig dir l’altre dia, sembla un lateral d’aquells
que pega coces a tot el que es mou, pega coces, i és clar, fa
una..., ella expressa que la proposició no de llei és en positiu i
és per millorar i no sé què; ho expressa, però abans de dir això
ja ha rebut tot quan se li ha posat davant. És a dir que
l’expressió d’aquesta positivitat de la proposta, que jo la veig,
l’hauria de també d’expressar ella.

Al marge d’això, també és cert que ens han explicat moltes
vegades els professionals de salut que les PCR serveixen per
fer una foto estàtica del moment, però no ens serveixen per,
realment, prevenir res. Per tant, crec que el plantejament hauria
de ser, i a les alçades en què estam, que som al mes de febrer,
que arribin les vacunes ja per vacunar personal docent i les
persones de risc que passin pels centres docents, com ha
apuntat la Sra. Santiago.

Crec que hauríem d’anar per aquí i crec..., bé, crec i ho
sabem, que tant la Conselleria d’Educació com el ministeri i la
Conselleria de Salut van per aquí i així ho varen anunciar l’altre
dia.

Per tant, com que la proposta queda desquadrada, queda
fora de lloc en el temps que estam quan ja es planteja la
vacunació, entenem que és una proposta que no té sentit
discutir-la ni votar-la així com estan les coses ara i en el dia en
què es trobam i en el moment en què ens trobam. Per tant,
nosaltres hi votarem en contra perquè és que no té... no té
sentit; tenia sentit dia 14 de setembre, i hauríem hagut de fer un
pensament a l’hora de votar-la, però a dia d’avui no té... no hi
ha perquè.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos el
contenido de la iniciativa, nos parece, aunque fuera presentada
a principio de curso, que se dan circunstancias muy similares
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y además todo lo que propone es en beneficio de los alumnos,
con lo cual votaremos a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Nosaltres no entrarem en si està caducada o no està caducada
aquesta proposició no de llei, pensam que està feta amb bona
intenció. Creiem que, de moment, és cert que s’acompleixen
aquelles qüestions que s’havien de complir, però, per si de cas,
aquí hi ha un mandat del Parlament, si és que s’aprova, de les
Illes Balears cap a l’executiu.

De totes maneres nosaltres pensam que aquestes persones
que són nins afectats, com posa la proposició no de llei, per
alguna discapacitat física, psíquica, sensorial, visceral,
intel·lectual o múltiple el que realment necessita aquest
personal i aquestes persones és el que vàrem demanar al
conseller aquest dimarts passat i és el que hem demanat en una
proposició no de llei que encara no s’ha debatut, és a dir que
tenguin el personal específic que necessiten per poder tenir
l’educació que necessiten, que hi ha molts de centres que s’han
quedat sense aquest personal específic i de suport.

He de dir també que lamentam i molt, i per tant, ja anunciï
que demanarem la compareixença del conseller en comissió
perquè ens expliqui exactament si ha reforçat o no, que la
resposta és no, aquest personal específic, aquests tècnics
d’audiovisuals, aquestes persones que fan feina amb aquests
infants, perquè es tuda el seu futur, cada dia que perden és un
més perdut i he de dir també que aquells que han aconseguit
amb molt d’esforç i el suport d’aquests professionals, haver
superat l’etapa d’ensenyament obligatori, l’ESO, tirant la
tovallola pel que fa a batxiller, perquè quan ja és ensenyament
no obligatori, estan dins ca seva esperant a complir els 18 anys.

Per tant, crec que això és el que ens fa més mal de tot, però
en qualsevol cas veig una bona intenció en aquesta proposició
no de llei i, per tant, votaré que sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta iniciativa es va registrar
el mes de setembre, per la qual cosa entenem la preocupació
del moment. Ara bé, jo sincerament no acab d’entendre
l’eficàcia de fer una prova PCR a l’inici del curs i després fer
tests anticossos com a eina de control, i ho dic perquè, jo he
provat d’explicar-ho moltes vegades en aquest Parlament i
repetiré una frase que ha dit el Sr. Mas, és que la PCR és una
foto del moment, sabem que en aquest moment, en aquest

precís instant no estic contagiada, però açò no vol dir que en
tres dies no pugui estar contagiada.

Que quedi clar que és evident que s’ha de protegir als
alumnes i als docents i especialment aquells que són
vulnerables, crec que no cal remarcar-ho. Ara bé, jo crec en
aquest cas és moltíssim més important en tot cas que s’acceleri
aquesta vacunació, precisament dels docents i d’aquests
alumnes, perquè és la millor manera de protegir-los en realitat,
més que no efectuant contínuament aquestes proves. Torn
insistir, els científics ja ho diuen, les PCR tenen efecte i tenen
sentit quan hi ha brots de contagis, però fer-lo perquè sí, vull
dir tot i entendre l’objectiu d’aquesta proposició no de llei, no
crec que siguin la solució les PCR.

Jo, tal i com està redactada aquesta proposició no de llei, la
votaré en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Mascaró, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies presidenta. Bé, com han indicat diferents
companys, la proposta que tenim avui és una proposta molt
similar a una que vam debatre a finals de novembre, de fet
estava registrada en la mateixa data que la d’avui, el 14 de
setembre i en part canvia només el subjecte d’acció, que en
aquella anterior proposició es demanava sobre la necessitat de
fer proves PCR a tot el personal docent. I en aquella comissió
que vam debatre, ja es va manifestar en aquell moment que era
una proposició que semblava orientada a l’inici de curs i que ja
es veia, era una proposta descontextualitzada de la realitat que
teníem del moment de debatre aquella proposta. I amb un cert
caràcter, també com hem dit, alarmista en el redactat.

Crec que amb aquestes propostes que es registren, amb una
sèrie d’accions que requereixen una immediatesa i que en el
transcurs normal de l’activitat parlamentària, no és possible
debatre-les, quan s’arriben a debatre, fa que les puguem valorar
ja amb els fets que hagin pogut ocórrer. I els fets que ens
trobam en aquest moment és que les escoles, els índex de
positivitat van lligats a una relació molt semblant a la que el
virus té a la resta de la societat. De fet, són més segures i en
poden ser un clar exemple de bona pràctica. Ho són per la
planificació que s’hi ha fet, per les mesures sanitàries que s’hi
han posat, els equips de protecció, l’abastiment de mascaretes,
gels, els mesuradors d’aire, la ventilació, els diferents protocols
i programes d’actuació d’abans de l’inici de curs com
l’EduCOVID. Igualment partint d’una planificació amb els
plans de contingència, que inclouen situacions de vulnerabilitat
social per exemple, d’especial vulnerabilitat per a la salut,
situacions d’especial necessitat i persones amb discapacitat o
amb necessitats educatives especials.

Com deia, tot aquest seguit de fets fan que les escoles
siguin, gràcies al comportament dels docents, de l’alumnat i el
reforç de tota la comunitat educativa, les escoles eren i són
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segures. També m’agradaria recordar el sentit de fer les PCR,
ja que com ha dit la companya de MÉS per Menorca, és una
prova diagnòstica que només ens diu com ens trobam el dia de
la prova i que a vegades sembla que el Partit Popular confon en
un sentit que pot tenir més semblant a un cribratge, que s’ha de
fer en situacions ben definides, ben concretes, on la positivitat
és molt gran o hi pot haver una falta de control. I per tant, no és
la situació que tenim a les escoles en aquest moment. I en
aquest sentit m’agradaria recordar com a l’inici de curs es va
fer una avaluació de risc als docents, amb el servei de risc
laboral que es va implantar per la conselleria i que si es trobava
convenient es feien les substitucions oportunes dels docents.

Per tant i en resum, creiem que el temps ens situa els centres
educatius en un escenari de seguretat, amb un baix índex de
positivitat a les escoles i instituts i que aquest fet el que ens diu
és que les mesures preventives funcionen i que, per tant,
l’anterior PNL i aquesta tenen una bona intenció, però tenen
una part d’alarmisme i de propostes que no acaben de ser del
tot coherents i per açò farem un vot contrari.

Gràcies.

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, presidenta. Agradecer, en primer lugar, a los
grupos que van a dar apoyo a esta propuesta positiva, y
solicitarle al resto de grupos que, además de venir a la comisión
con el voto preconcebido a las iniciativas del Partido Popular,
tuvieran la deferencia de escuchar las argumentaciones que se
hacen y de leerse las propuestas completas. Leerse las
propuestas completas, porque más allá de iniciativa del Partido
Popular, hay dos párrafos, uno primero en el que hace
referencia a hacer pruebas PCR a inicio de curso, del que les he
comentado que solicitaba in voce, retirar a inicio de curso
porque sería positivo hacer esa prueba ahora mismo, teniendo
en cuenta que son grupos vulnerables de nuestra sociedad, y en
segundo lugar porque además les he dicho que en todo caso
votaríamos los párrafos por separado, porque el segundo
párrafo hace referencia a un control continuo y periódico que
hay ir haciendo en estos centros.

También que escucharan a las autoridades sanitarias, que
diferencian la PCR que se hace para comprobar si una persona
se encuentra enferma con la COVID y los tests masivos se
hacen para todo un grupo de población, o un determinado
grupo de riesgo para ver si tienen, independientemente de que
no tengan síntomas, si tienen anticuerpos o tienen la
enfermedad y son asintomáticos y que sería positivo en estos
grupos de riego, donde hay niños vulnerables y profesores con
alguna enfermedad que puede verse agravada por las
circunstancias.

También les tengo que decir que es una lástima que
justifiquen la negativa de proteger a estos grupos, haciendo
referencia a la tradicional cantinela de los datos escolares. Solo
con que haya un niño vulnerable a quien se pueda controlar, la

iniciativa sería positiva, solo con que hubiera un niño
vulnerable que se pudiera contagiar, su rechazo sería negativo.

También es una lástima que se amparen en futuras vacunas
que no sabemos cuándo llegarán, también es una lástima
además que las dosis sobrantes no se hubiera podido repartir en
estos grupos de riesgo y se hubiera localizado antes a cargos
socialistas, esos cargos socialistas de los que ustedes pedían la
dimisión hace una semana, y que parece ser que ahora se han
olvidado, ya que están distraídos con otros fuegos y altercados.

En todo caso, les tengo que decir que es una lástima que no
den apoyo a una propuesta que no es política, que es positiva,
que es social, que es humana, que es escolar y deseamos, como
les decía antes, que por su negativa no haya solamente un solo
niño dentro de ese pequeño porcentaje del que ustedes
presumen que hay de contagio en los colegios que se pudiese
contagiar por la falta de éste y de control en los mismos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Entenc que es demana una modificació
del segon paràgraf, de treure les paraules “al inicio de curso”.
O sigui quedaria: “para ellos se efectuarán pruebas PCR a
todos estos grupos”, correcte? Algú s’oposa a aquesta
modificació?

Doncs aquesta modificació quedaria incorporada al segon
paràgraf i algú vol votar per separat els punts 1 i 2? O no és
necessari...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Ho deman jo. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Molt bé. Doncs, farem dues votacions. Bé, acabat
el debat, passam a votar la proposició no de llei RGE núm.
14227/20.

Primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots en contra i 6 a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar el segon punt, -cap abstenció, d’acord.

Vots a favor del segon punt?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor i 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. En conseqüència, queda rebutjada la Proposició
no de llei RGE núm. 14227/20, relativa a mesures de protecció
i sanitàries a les escoles, respecte dels grups de major
vulnerabilitat davant la pandèmia de la COVID-19.

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