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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la

sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions. D’acord, entenc que no. 

Compareixença del conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura, sol·licitada mitjançant els escrits  RGE

núm. 1777/21, del Govern de les Illes Balears, per informar

sobre les di re ctrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà; RGE núm. 1749/21, del Grup Parlamentari

Popular, pe r tal que expliqui les principals línies

programàtiques quant a Cultura que pensa desenvolupar

durant la present legislatura; i RGE núm. 1750/21, del Grup

Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies

programàtiques quant a Universitat que pensa desenvolupar

durant la present legislatura.

Passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la

compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i

Cultura, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1777/21, del

Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà; RGE núm.

1749/21, del Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les

p rincipals línies programàtiques quant a Cultura que pensa

desenvolupar durant la present legis latura, i RGE núm. 1750/21,

del Grup Parlamentari Popular per tal que expliqui les principals

línies programàt iques  quant  a Universitat que pensa

desenvolupar durant la present legislatura.

El desenvolup ament de la sessió s’ajustarà a les regles

establertes a l’article 192.3.a) del Reglament  del Parlament, és a

dir,  una exposició oral del conseller per un temps màxim de

trenta minuts; a cont inuació es  demanarà als grups

p arlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un temps

màxim de quaranta-cinc minut s  p er tal que els diputats i

diputades puguin p reparar la formulació de preguntes o

observacion s ;  s e gu idament  int ervendran els  grup s

parlamentaris d’acord amb la seva importància numèrica,

començant de major nombre de membres i finalitzant pel Grup

Mixt, el grup que pertany a la presidència del Govern

int ervendrà en segon lloc; els grups parlamentaris podran

formular preguntes o observacions durant un temps màxim de

quinze minuts, aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues

intervencions.

Per tal de dur a terme un diàleg interactiu a cada una

d’aquestes intervencions el diputat o diputada podrà sol·licit ar

la resposta del membre del Govern a mesura que li vagi

plantejant les preguntes i observacions, sempre que en cap cas

s’admetin interrupcions a la persona que es t igui en ús de la

paraula.

Assisteix el Sr. Miquel Company i Pons, conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura, acompanyat de la Sra.

Agustina Vilaret i González, secretària autonòmica de Cultura,

Universitat i Polít ica Lingüística; de la Sra. Yolanda Garví

Blázquez, secretària general; del Sr. Josep Lluís Pons i

Hinojosa, director general de Política Universitària i Recerca; de

la Sra. Beatriu Defior i Barcons, directora general de Política

Lingüística; del Sr. Mateu Alexandre Malondra i Flaquer,

director gerent de l’Ins t itut d’Estudis Baleàrics; del Sr. Pere

Malondra i Sánchez, director gerent de la Fundació Orquestra

Simfònica de les Illes  Balears; de la Sra. Cristina Victòria

Llambías i Cortés , directora gerent de l’Institut d’Indústries

Cult urals de les Illes Balears; de la Sra. Antònia Gabriela

Alomar i Mascaró, cap de Gabinet; de la Sra. Francina Marquès

i Oleo, interlocutora parlamentària; del Sr. Marcos Torío i

Magró, assessor; del Sr. Marcel Pich i Esteve, assessor, i del Sr.

Javier M at eo i Beltrán, responsable de comunicació.

Benvinguts i benvigudes a tots ells. 

Per tant, en aquests moments té la paraula el Sr. Conseller

per tal de fer l’exposició oral, per un temps màxim de t renta

minuts. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Bona t arda, senyors diputats,

senyores diputades. Comparesc avui aquí per primera vegada

davant d’aquesta cambra, d’aquesta comissió, per explicar i

donar a conèixer quins són els nous  rep t es i el full de ruta que

ens hem marcat pel que fa als aspectes concrets en matèria de

Cultura, Universitat, Recerca i Política Lingüística de la

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cult ura, ho faig a

petició pròpia, però també per donar resposta a les  iniciatives

presentades pel Grup Parlamentari Popular que ha demostrat

interès per la matèria, la qual cosa els hi vull agrair.

Assumesc el repte de dirigir aquesta nova conselleria des

de la responsabilitat i la voluntat de treballar per l’interès

general amb el propòsit d’ajudar a construir unes illes cada

vegada més jus t es , no només perquè és com ho pens

personalment i com ho visc políticament  s inó p erquè

precisament aquesta conselleria té els mecanismes per fer-ho

possible, a través de la cultura, com a eina capaç de transformar

les mirades, les persones i el món, i de la mà del coneixement

capaç de despertar la curiositat, la imaginació i la inesgotable

capacitat que té l’espècie humana per fer-se preguntes.

Alimentar l’esperit crític a través de la cultura i el

coneixement a la fi de generar ciut adans  i ciutadanes lliures és

també responsabilitat de l’administració, una p remissa que no

hauríem de p erdre mai de vista a les nostres polítiques

d’actuació. 

Tant a l’àmbit personal com al professional semp re he

defensat la cooperació com una eina enriquidora a l’hora de

treballar, per açò avui som aquí, no només  per explicar i retre

comptes sinó que també ho faig en disposició d’escolta per

recollir tot tipus de peticions  i establir sinergies per poder

cooperar conjuntament.

Estaré encantat de contestar totes les preguntes que em

formuleu, però primer permeteu-me explicar quin és el full de

ruta que ens hem marcat p el que fa l’àrea de cultura, universitat,

recerca i la política lingüística per a aquests pròxims dos anys

i mig. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101777
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101777
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101749
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101750
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Començaré per la cult ura. Tenir ocasió de ser avui aquí per

parlar de cultura i compartir les direct rius generals que

desenvoluparà la conselleria a l’àrea de Cultura és també una

molt bona oportunitat per donar suport al sector cultural i

alhora poder cont inuïtat al treball iniciat des de l’inici de

legislatura. El treball desenvolupat fins el moment respon a un

pla traçat ja des del pacte de reactivació de les Illes Balears amb

un eix propi dedicat a la cultura. Aques t  govern creu

profundament en el rol transformador de la cultura, entén la

cultura com un agent essencial per a les polítiques de cohesió

i inclusió i comp rèn la cultura com un motor de creació,

d’ocupació i de dinamització econòmica. Per açò, i en aquests

sentit, el Govern de les  Illes Balears treballa les polítiques

culturals des d’una òptica transversal i des d’una aliança amb

les polítiques socials que permeten avançar cap a una societat

més lliure, culta i connectada amb les seves arrels. 

Com bé sabeu, la declaració de l’estat  d’alarma i les

conseqüències de la COVID-19 a l’àmbit de la cultura va obligar

a reformular i replantejar les polítiques  cult urals per adaptar-les

a aquesta situació inèdita. El canvi de p aradigma exigia una

resp os ta adequada a les necessitats del sector cultural per

garantir la supervivència i la sost enibilitat dels treballadors i

treballadores de les expressions artístiques. 

Des d’un p rincipi el Govern ha donat suport al sector

cultural treballant en estratègies i accions que estiguess in a

l’alçada de les necessitats i el meu compromís és continuar fent

feina per la cultura, com no pot ser d’altra manera. Això

significa continuar amb les accions desenvolupades al pla de

xoc, avançar en les polít iques del pla de reactivació, apostar per

la digitalització del sector i la creació de nous  públics, seguir

amb la coordinació institucional i fer una aposta clara en

projectes finançats pels fons europeus. 

La situació excepcional de la pandèmia mundial ha fet

evident que la cultura ha estat fonamental per poder afrontar el

confinament, en molt s casos ha estat la millor i quasi bé l’única

manera de mantenir la interconnexió de la societat, d’omplir de

sentit els dies més durs del confinament, de donar ànims quan

més  falta ens feia, capaç de calmar l’angoixa de la situació

inèdita provocada. Sabem que aquesta situació ha tengut un

impacte econòmic esp ecialment significatiu al sector cultural

amb la seva paralització a l’inici de la declaració de l’estat

d’alarma i posterior posada en marxa. No obstant, excep t e les

primeres setmanes  de l’esclat de la pandèmia, els actes culturals

no s’han aturat. Cert és que la posada en marxa d’aquests  actes

ha anat lligat a un seguit de mesures sanitàries  amb la finalitat

de garantir la seguretat. 

Des de la Direcció General de Cultura en tot moment s’han

escoltat les diverses peticions i s’ha actuat d’enllaç amb Salut

p er establir protocols sanitaris que mantenguin l’equilibri ent re

el desenvolupament de l’activitat cultural i la seguretat

sanitària. Cada dues setmanes es revisen els  p rotocols sanitaris

i som, per exemple, pioners a Espanya a trobar la fórmula

perquè els locals  de música en viu puguin programar concerts

complint amb les normes establertes, actuacions que lliguen

amb el discurs del Govern que la cultura és segura. 

Per a aquest 2021 seguim fent passes per la cultura amb una

activitat cult ural que anirà lligada en tot moment amb el

protocol i les mesures sanitàries  establertes per la Conselleria

de Salut. De fet, ja treballam conjuntament amb Salut per

establir protocols actualitzats i de futur una volta estem a la

nova normalitat i acabi l’estat d’alarma. 

Com deia abans, per a aquest govern és prioritari preservar

la cultura davant l’evolució de la COVID-19 i establir acciones

que donin cobertura als drets culturals dels  ciutadans i

ciutadanes, a les indústries i als sectors creatius. Per això, i en

aquest sentit, el Govern declarà el passat  mes d’octubre la

cultura bé essencial i d’interès general, un compromís amb la

cultura, les persones, entit at s  i empreses que s’hi dediquen en

qualssevol de les seves manifestacions.

Des del primer moment vam tenir clar que tan important era

sostenir tot el teixit cultural a les  nostres illes com reactivar-lo

una vegada que puguem tornar a la normalitat. Vam posar a

disposició d’empreses, autònoms i associacions un fons d’1,1

milió d’euros per cobrir despeses estructurals i ens vàrem

preocupar que els  organitzadors de fires i festivals fonamentals

en la contractació poguessin rebre ajudes per les activitats que

la COVID els hagués obligat a ajornar i a cancel·lar. Vàrem

llançar també una convocatòria d’ajudes a projectes culturals,

que tornarem a publicar, amb resultats excel·lents entre el sector

perquè l’activitat no es paralitzés.

En aquesta planificació ens vàrem adonar que era

importantíssim obrir una via inèdita en el Govern, en aquest cas

a t ravés  de l’IEB a fi d’afavorir i destinar ajudes als creadors i

investigadors, d’aquesta forma incentivàvem tot el procés

creatiu: des de la idea a la producció. Ens satisfà la proposta

positiva a aquestes línies que ha permès als creadors treballar

en temps de pandèmia. La conselleria ha rebut projectes frescs,

interessants i innovadors, la prova evident que hem de seguir

apostant pel talent dels nostres creadors. 

Per altra banda, i potenciat per la situació de la COVID-19,

fou essencial per al sector cultural de les Illes Balears establir

enllaços amb el Ministeri de Cultura, en aquest sent it ,  la

Direcció General de la Cultura t reballà i treballa i seguirà

treballant com agent coordinador i fent de pont entre el sector

cultural i l’estat. Bon exemple d’açò és que gràcies a aquesta

predisposició d’enllaç i de coordinació de la direcció general el

sector cultural de les Illes Balears ha rebut ajudes per un valor

de 500.000 euros a través del Ministeri de Cultura, on s’han

pogut beneficiar la lírica, la música, les sales de música en viu,

les arts escèniques, les sales de teatre i circ i les sales de

cinema. Molts d’ells, a més, també han rebut  les nostres ajudes

estructurals.

A més, es va crear un canal directe per ajudar les  emp reses

del sect or cultural i creatiu a accedir als crèdits ISBA en

col·laboració amb la Societat de Garantia Recíproca estatal,

especialitzada en el sector cult ural, CREA. Per primera vegada

CREA ha fet extensives  aquestes línies de liquiditat a les

associacions sense ànim de lucre amb activitat econòmica, tal

i com demanava el sector.
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Segons les darreres xifres disponibles d’ISBA, s’han

autoritzat 76 operacions amb el sector cultural per una quantitat

total de 6 milions d’euros. Fins al moment , Cult ura ha publicat

més de 5 milions d’euros en ajudes, seguim i continuarem

treballant en aquest a línia, i ampliant les ajudes als joves

creadors, acompanyant-los  des  del principi i participant del seu

futur. En aquest sentit, la línia per a joves creadors se sumarà

a la que ja tenim en marxa per als creadors de carrera int ermèdia.

De manera paral·lela, fem feina p erquè les ajudes s’insereixin

en polítiques culturals, transversals, int errelacionades, pensam

que és important incidir en aquesta connexió per açò i per

exemple les línies ordinàries de l’IEB incorporaran puntuació

extra, incentius, per aquells agents cult urals que produeixin

algun dels projectes subvencionats a les nostres línies de

creació. Com deia al principi, seguirem apostant per les línies

d’ajudes en el Pla de reactivació de la cultura iniciat en el 2020

perquè va més enllà de les mesures d’urgència. 

En definitiva, seguim apos t ant per la cultura amb un

augment de les ajudes ordinàries a les que breument donarem

a conèixer. Alhora s’hi suma l’arribada dels  ajuts directes de

l’estat amb un paquet d’ajudes que és històrica i que suma un

total de 855,7 milions d’euros. Tot i que la quantia total que

rebrà cultura encara es desconeix, el més important és que el

sector cultural hi està inclòs. És més, el Govern de les Illes

Balears empatitza amb tot el sector cultural i coneix les

conseqüències  que ha provocat la pandèmia, per açò ja fa feina

perquè aquestes ajudes arribin a tothom.

A tot açò i ara que entram en una fase de la pandèmia en la

qual i per sort es retorna a la normalitat, gràcies que la

vacunació està més a prop que mai, continuarem fent costat al

sector amb ajudes extraordinàries. El Govern ja va injectar

liquiditat als ajuntament s i als consells insulars del fons mixt i

demanàrem expressament que tinguessin en compte la cultura.

Ara tornarem a fer el mateix amb els fons de 855 milions d’euros

que arribaran per a Balears des del Govern central, de fet, ahir

ens reunírem..., despús-ahir ens reunírem els represent ants del

sector i la presidenta per compartir com avança la concreció

d’aquestes ajudes  i perquè no quedi dubte que la cultura es

beneficiaria d’elles.

Així mateix, des de l’àmbit de la cultura no deixam de banda

l’es t ratègia de digitalització i foment de la tecnologia, apostam

per la consolidació i millora de la xarxa d’equipaments culturals.

La nostra aposta també està orientada al servei públic, amb un

creixement en el pressupost dels centres propis per a la

digitalització, per exemple: l’Arxiu del Regne de Mallorca, que

apuja un 14,63%; el MAEF, que apuja un 28,3%; Can Sales, que

apuja un 10,36%, i estrenarà enguany un s is t ema de

radiofreqüència que permetrà l’auto préstec als usuaris.

Pel que fa a l’aportació d’Es Baluard Museu, per al Govern

és importantíssim seguir treballant i generar projectes amb

altres organismes. El Govern ha incrementat la seva aportació

en un 16,7% passant de 600.000 euros a 700.000 euros. Exemple

d’açò fou per exemp le el llançament del projecte I-CorDes, un

projecte innovador de prop os t es escèniques, teòriques i

sonores. A aquests 700.000 s’hi han de sumar els 140.000 euros

per la compra d’art.

I, més enllà de les  actuacions directes per al sector,

n’existeixen d’altres que generen marcs  d’act uació amb

resultats no tan immediats però que ens proporcionen les eines

per crear indicadors, analitzar les tendències, identificar punts

d’actuació. Per açò seguim avançant en l’observat ori de la

cultura i amb la Llei de les  indústries culturals amb el

compliment del Pla de la cultura. En el corpus normatiu seguim

t reballant en l’última fase de la Llei d’arxius i per enguany

tendrem llest el Pla estratègic de salvaguarda del patrimoni

cultural de les Illes Balears en cas d’emergències.

I també seguirem treballant en l’impuls de la M enorca

Talaiòtica, la creació de la Capsa de Música -recentment

licit ada-, la modernització del MAEF, el Centre Internacional de

Fotografia Toni Catany i fent les primeres  p asses del museu de

Formentera. 

Ja per acabar en matèria cultural, us parlava al començament

que els t emp s  excepcionals que hem viscut requereixen, a més

de donar una resposta immediata, traçar objectius a llarg

termini. Des  d’aquesta conselleria que ara inclou els fons

europeus, la cultura és un dels eixos definits per Espanya en les

polítiques de fons europeus. Vull apostar pel seu valor

intangible perquè a través de la digitalització, l’educació i el

coneixement jugui un paper important en la diversificació i la

recuperació econòmica. Des de la conselleria treballam amb

projectes de fons  europeus, amb la cultura com a centre, els

tenim avançats i ben aviat es podran donar a conèixer. 

Passarem ara a les àrees de la secretaria autonòmica, el meu

company, la Secretària Autonòmica Agustina Vilaret .  Ja entrant

en matèria de política lingüística, des del Govern de les Illes

Balears es treballa des de la voluntat de màxim consens al

voltant de la política lingüística. I també de coordinació entre

les  diferents institucions i entitats cíviques, tota la feina a favor

de la llengua catalana, suma. Tothom hi pot aportar des de

l’entorn i de la manera que sigui més propera a cadascú.

La llengua ha de ser un valor transversal no partidis t a,

tothom és benvingut en la defensa de la recuperació de la

llengua pròpia de les Illes Balears. Des de la Direcció General de

Política Lingüística treballam amb dos  eixos que són

fonamentals: en primer lloc, els  drets lingüístics, que vetllen pel

benestar dels ciutadans perquè puguin triar lliurement  en quina

llengua oficial volen expressar-se sense que açò els comporti

cap greuge, i recordem que per triar lliurement s ’han de conèixer

les dues llengües amb un nivell igual i suficient i les

oportunitats d’ús d’una i de l’alt ra han de ser equiparables;

l’altre eix és la continuïtat de la comunitat lingüís t ica per

respecte i resp onsabilitat amb el patrimoni llegat per les

generacions anteriors cal dur a terme polítiques que assegurin

la transmissió i la cont inuïtat de la llengua catalana, és la nostra

aportació a la diversitat lingüística mundial. Per açò treballam

des de t res vies: els joves, que són el futur de la comunitat

lingüís tica; els nous parlants, de procedència geogràfica però

també lingüística; i aquells territoris  de les Illes Balears on cal
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treballar per assegurar la transmissió i continuïtat de la llengua

catalana.

Les principals actuacions  en les que treballam són els

dinamitzadors lingüístics t errit orials, que és un projecte

d’inversió per atendre a peu de carrer les necessitats de cada

lloc, i per açò evidentment també es fa un treball de coordinació

i col·laboració amb les diferents institucions i entit at s  de cada

illa i, d’altra banda, comptem amb l’Oficina de Defensa de Drets

Lingüístics. Faig un incís: aquesta oficina no és un objectiu,

sinó un instrument per donar resposta a una necessitat

det ectada, l’objectiu seria que aquesta oficina no fos

necessària però el Govern ha d’estar al costat dels ciutadans i

ciutadanes que no poden exercir lliurement els seus drets. Des

de l’entrada en funcionament de l’Oficina al desembre de 2020

s’han rebut ja 61 casos de reclamació. 

Alt ra actuació són les línies de subvenció. Per exemple, el

2021 hi haurà dues línies de subvenció que sumen un total de

860.000 euros : per una banda, les actuacions de foment de l’ús

de la llengua cat alana per ajuntaments i entitats sense ànim de

lucre, amb una p artida de 225.000 euros; i una línia per a mitjans

de comunicació, premsa diària, premsa local, premsa telemàt ica

esp ecialitzada, ràdios i televisions que compta amb un total de

635.000 euros. 

Les proves per obtenir els certificats oficials són una

actuació fonamental. La convocatòria del mes de gener va

comptar amb més de 8.000 persones inscrites a les sis localitats

diferents on s’obtenen els certificats. És important posar en

valor l’esforç que ha suposat convocar les proves en plena

pandèmia, l’organització i l’increment extraordinari de despesa

en 100.000 euros. La propera convocatòria prevista serà per al

mes de setembre. 

Per altra banda, campanyes de sensibilització, es preveuen

diferents campanyes publicitàries, campanyes on la princip al

seria una campany a genèrica i conjunta amb la resta

d’institucions i entitats amb el missatge que el català és la

llengua de tots, la pròpia del lloc, la que oferim als qui arriben

d’altres llocs, la que ens uneix i ens cohesiona com a territori.

Altra actuació són les diverses iniciatives p er incrementar

l’ús del cat alà entre els joves a les xarxes socials i en especial a

YouTube. I no podem oblidar les nostres  act uacions als mitjans

de comunicació mitjançant una subvenció nominativa a la UIB

que es va crear l’any  2020 i es manté el gabinet

d’assessorament lingüístic als mitjans de comunicació amb

l’object iu de donar suport a tots els mitjans de comunicació

públics i privats, orals i escrits i millorar la qualitat lingüística.

D’altra banda, la Direcció General de Política Lingüística té

prevista la signatura d’un conveni, un acord de col·laboració

amb la Universitat de les Illes Balears i IB3, per millorar la

qualitat lingüística i els  usos  lingüístics de la ràdio i la televisió

pública.

Finalment, la formació especialitzada amb el diploma

universitari de legislació lingüística i drets lingüístics de la UIB

i la cinquena jornada de dinamització lingüística adreçada als

tècnics de les diferents administracions, enguany dedicada als

nous parlants.

Ja per acabar em falta parlar de política universitària i

recerca. Com deia al principi de la meva intervenció, el

coneixement és una eina clau per poder tenir una societat

p ròsp era econòmicament i socialment cohesionada. És

especialment des d’aquesta mirada que regim les nostres

polítiques d’actuació. Aquest govern ha treballat de valent en

matèria universitària i seguirem treballant en aquesta línia, com

no pot ser d’altra manera, perquè la Universitat, la recerca, la

llengua i la cultura són pilars fonamentals d’aquesta societat.

Pel que fa a la p olít ica universitària, crec que en primer terme

és important tenir present  les competències que té cada

administració. Com vostès saben, la Universitat té la seva

aut onomia, reconeguda per la Constitució i per la normativa

vigent, la qual cosa li dóna una capacitat de decisió important

i significativa que respectam i valoram completament.

Abans d’entrar en temes concrets, crec que és de gran

importància fer menció i posar en valor la feina que s’ha

realitz at  des de la Universitat per part del professorat, per part

de l’alumnat, per part del personal d’administració i serveis, per

part de l’equip rectoral, dels degans i dels directors dels

departaments en els moments més difícils de la pandèmia i quan

les restriccions del confinament  per mor de la COVID-19 eren

molt es trictes per intentar i fer possible dur a terme la modalitat

d’ensenyança no presencial amb els màxims de recursos i la

màxima normalitat.

La conselleria cont inua desenvolup ant  accions

consolidades entre les quals podem destacar la cont inuació de

la política d’ajudes per a l’alumnat universitari de les  Illes

Balears les quals inclouen les ajudes de desplaçament, les de

mobilitat, les ajudes d’excel·lència i les ajudes de residència.

Seguim i feim una ap os t a per la millora de les infraestructures

universitàries, entre les quals podem destacar la construcció

del nou edifici int erdepartamental dels estudis en ciències de la

salut amb una invers ió de 6,9 milions d’euros. Continuam

treballant en un full de ruta per a la implementació de nous

es tudis universitaris i fent una avaluació contínua dels

existents. Aquest govern ha implementat el grau de Medicina,

el grau oficial en Direcció Hotelera, el doble grau de Turisme i

Economia. A més, la UIB ha fet una valoració econòmica a la fi

de dissenyar nous plans d’estudis i per t ant noves titulacions.

Milloram la vinculació entre la Universitat i la societat

mit jançant la convocatòria de les ajudes per a la realització

d’accions de dinamit z ació de la vida universitària. Treballam

també en la promoció d’una política d’incorp oració de

professorat universitari basat en el mèrit. 

F inalment, dins el marc de la definició del futur de la nostra

Universitat treballam conjuntament amb l'Euroregió Pirineus

Mediterrània en l’organització d’un seminari per definir com

han de ser les universitats en el futur de l’espai europeu

seguint les directrius de la Comissió Europea.
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Vull destacar també que la legislatura passada el Govern va

fer un esforç molt important amb l’objectiu de fer més

accessible els estudis universitaris amb una p olítica de baixada

de p reus de matrícules. El Govern aquesta legislatura segueix

amb aquest compromís, amb el compromís adquirit  a la

Conferència General de Política Universitari de baixar els preus

de la primera matrícula el nivell de..., la matrícula de 2010-2011,

així com equiparar el preu del crèdit de la primera mat rícula del

màster al de grau, que suposa una important reducció de preu. 

Quant a les polítiques de recerca, tot i que les Illes  Balears

-ho hem de reconèixer-, som a la cua de la despesa de recerca i

desenvolupament, amb un 0,4 del nostre PIB i un 1,25 del PIB

estatal, des del 2015 s’ha incrementat la inversió. S’ha revertit

la inèrcia negativa dels indicadors del Pla de la ciència. La

p articipació empresarial, és cert, encara és baixa, tot i que ha

passat de representar un 14% a un 35,5% del 2014 al 2019 sobre

la despesa total en R+D. Això és  gràcies a les convocatòries de

projectes i exempcions fiscals a la invers ió d’empreses

innovadores, a aquesta tendència s’hi suma el Govern en

l’aposta p er les  aportacions en la recerca i el desenvolupament.

El Govern ha passat d’aportar 31,7 milions  el 2015 a 34 milions

el 2019.

Promoure l’economia del coneixement i, per t ant , invertir en

la recerca significa fomentar la t ransformació del model

econòmic. Vol dir també fer camí cap a la diversificació

econòmica de les Illes Balears i a la fi fer-les més resilients. 

La situació inèdita que ha provocat la pandèmia ha posat de

manifes t  que socialment, políticament , cult uralment  i

científicament cal fer un pas qualitatiu en l’aposta de la recerca

i el desenvolupament. 

Les Illes Balears som la comunitat autònoma de l’Es t at que

més ha crescut en p ersonal dedicat a la recerca des de l’època

precrisi i la segona que més ha crescut en desp esa de recerca

i desenvolupament de l’Estat; exemple d’açò és l’augment

d’investigadors en els últims any s . Per exemple, el 2015 la xifra

era de 1.346 investigadors, en canvi el 2019 la xifra augmentà un

46% arribant a un total de 1.965 investigadors i investigadores.

Aquesta dada suposa un màxim històric per a les Illes Balears.

A més , s i a la xifra dels investigadors se li suma el personal

tècnic de suport a la investigació el total és de 2.793 persones

envers els 1.801 de 2015.

Altra dada esperançadora i que marca un canvi positiu de

la tendència és  que les Illes Balears són la comunitat autònoma

que més ha crescut en ocup ació de recerca i desenvolupament

amb un 52%, ens segueix per sota el País  Basc amb un 13,7%. 

Pel que fa a aquests dos anys i mig de legislatura, els

objectius princip als que ens hem marcat són l’aprovació i el

desenvolupament  de la Llei de la ciència que possibilitarà un

marc jurídic i normatiu estable per a la política científica, la qual

cercarà el marc normat iu de la llei estatal, com no pot ser d’altra

manera, i recollirà les singularitats del sist ema científic de les

Illes Balears. La finalitat és que ens  pugui servir per a la

cap t ació de t alent ,  d’investigadors  i inves t igadores

d’excel·lència. Per açò, i en aquest sentit, es crearà l’Institut  de

Recerca de les Illes Balears . Com deia, des de la conselleria

treballam en la Llei de la ciència i la voluntat és que pugui sortir

a exposició pública a partir d’aquest mes de maig. 

D’altra banda, se seguirà treballant en l’execució del nou pla

de ciència i tecnologia i innovació, iniciat el 2018, i que fa una

p rojecció el 2022 amb l’objectiu de consolidar la trajectòria

ascendent iniciada. Pel que fa als objectius d’aquest pla

recordem que són la promoció del t alent ,  aconseguir

l’excel·lència invest igadora des de la cooperació i la

mult idiscip linariet at ,  imp ulsar la comp et it ivit at  del

desenvolupament econòmic d’empreses per així aconseguir

empreses més competitives a t ravés de la generació i

incorporació de coneixement, tecnologies i innovació, i establir

mesures d’acompanyament per fer arribar a tota la societat la

importància del coneixement científic i tecnològic.

A més, es  p reveu la posada en marxa, recepció i obertura del

comp lex científic de les Illes Balears al Parc Bit i, finalment , el

Pol Marí, al Moll Vell, una infraestructura que pretén promoure

la ciència i la tecnologia marina, es tract a d’una infraestructura

per al sistema d’observació costaner de les Illes Balears , el

SOCIB, i el Centre Oceanogràfic. 

Ja per acabar, a mode de conclusió, amb aquesta primera

intervenció he intentat desgranar les principals línies  d’acció de

la nostra conselleria p el que fa a l’àrea de Cultura, la Política

Lingüís t ica, la Universitat i la Recerca. La voluntat, com deia, és

donar continuïtat i seguir amb les feines ja iniciades a l’inici de

la legislatura, però també amb el propòsit i la intenció de traçar

i forjar nous camins.

Moltes gràcies per la vostra atenció i evidentment  es t ic a la

vostra disposició per escoltar propostes, crítiques i resoldre les

qüestions que em permeti aquesta breu experiència de dos

mesos que duc a la conselleria. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, conseller. Procedeix ara la suspens ió de la

sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que

els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de

preguntes o observacions, per a la qual cosa deman als

portaveus si volen una suspensió de la sessió o podem

continuar. Entenc que podem continuar, per assentiment.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit

p rocedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temp s

màxim de quinze minut s . Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Sr. Conseller i el

seu equip, benvinguts a aquesta comissió d’educació, cultura

i universitats i li desitjam molts d’encert s , sort a la seva feina

perquè serà la sort i els encerts per a tots.
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Compartesc la idea que diu vostè que ha comparegut a

petició del Partit Pop ular i també a iniciativa seva, li he de dir

que és el normal, que quan un conseller nou comenci, vengui,

tengui int erès  p er venir a explicar el seu projecte perquè

coneguem quines són les seves línies del que pensa fer, i més

en el seu cas que, com li vaig dir un dia, ni estava lligat al món

de la cultura ni tampoc no venia del món universitari, ni tenia

un especial coneixement de gestió de fons europeus, per la qual

cosa nosaltres  t eníem prou intriga per saber una mica com seria

el desplegament de la seva política.

Ens agradaria saber, perquè de les línies que vostè ha

explicat hi ha tota una sèrie de qüestions que s’ha botat i la

primera de totes és l’estructura que té vostè en aquesta

conselleria.

Vostè té una conselleria quot a de Menorca, ens fa la

sensació, que és el conseller quot a de Menorca, té una

conselleria "batiburrillo" de competències que no estan lligades

entre si ni tampoc amb vostè especialment i voldríem saber si té

qualque explicació per aquest conglomerat de competències

diverses, que no tenen gaire relació unes amb les  alt res, per

molt  que vostè vulgui lligar els fons europeus amb el fet que

vendran a la cultura, i la cultura perquè ajuda a la política

lingüística, la veritat és que semblen àrees soltes que a vostè

els han ajuntat perquè sobraven d’aquí i d’allà per comp ensar

altres conselleries. 

Bé, en tot cas, el primer que ens  interessaria és saber un poc

la situació de l’estructura administrativa de la seva conselleria.

El primer que vàrem conèixer quan vostè va començar a

funcionar és que la part  de direcció de fons europeus -que no

és la part d’avui- però en aques t a part és la que va sortir en

premsa per l’escàndol dels nomenaments a dit  no només del

p ersonal polític, sinó també del personal funcionari, és a dir

vostè va crear o ha creat una estructura de sis caps de

departament, la qual cosa és totalment inaudita perquè

l’administració pública està formada per caps de departament

dels que pengen, caps de servei, negociats, seccions i t ota una

sèrie de persones amb una adscripció a les places per concurs,

no per lliure designació. I el fet de fer caps de departament, a

vostè li ha permès nomenar a tothom en lliure designació, com

si fossin idò més càrrecs de confiança, la qual cosa ens sembla

realment prou incorrecta.

Ens agradaria saber per què ha fet aquesta actuació, si és

que no es fiava molt bé de la direcció que faria vostè i

necessit aven col·locar diferent s  cap s  de departament

“digitats”, sembla que l’administració digital que depèn de

vostès l’entén com “digitar” l’administ ració, i no és així,

l’administ ració és igualtat, mèrit, capacitat i confiar en els

funcionaris que estan capacit at s  i per un requisit adquireixen

les places, i p er això desenvolupen una política amb la seva

directriu però amb la màxima objectivitat possible, com

correspon a una comunitat. 

I voldríem saber si aquesta és la mat eixa línia que seguirà

vostè a cultura o que seguirà a universitat, és a dir té previst

modificar també l’estructura de cultura i d’universitat, per afegir

més assessors, per afegir més personal de lliure designació, per

afegir més càrrecs de confiança? Sí? No? O ja ha acabat la

modificació?

Voldríem saber qüestions de les àrees  que li corresponen i

que no ha tractat vostè. Vostè ha dit que la polít ica cultural era

una política transversal i això, que és un discurs que ha estat

molt guapo i que està molt bé, igual que està molt bé fer-se

fotos de reactivació amb la cultura, però la realitat és que el

sector, el que ha tret aquests darrers mesos, és un cartell gros

que posa “SOS Cultura”, i posa “SOS Cultura” perquè

considera que el sector està en una situació crítica. Si tenim en

compte que vostè és el quart conseller de Cultura que té la Sra.

Armengol després de Ruth Mateu, Fanny Tur, P ilar Costa i ara

vostè, que ha tengut un pressupost durant aquests  sis anys de

4.500 milions d’euros anuals, 1.500 milions  d’euros més del que

tenia el govern Popular, que tenguin la situació de la cultura

amb un parell de mesos de pandèmia amb “SOS Cultura”, és

que no ha estat la situació tan idíl·lica i potser ha faltat

implicació o han faltat aportacions. Voldríem saber què és el

que vostè considera que ha faltat fins ara, en aquests sis anys,

perquè qualque cosa deu haver faltat, no?, per canviar quatre

vegades de consellers i per tenir aquest cartell de “SOS

Cultura”.

I a més per rebutjar fins i tot iniciatives positives del Partit

Popular, la set mana passada supòs que devia saber, el

degueren informar que es va rebutjar una proposta de donar

trasllat i fer arribar la cultura a les escoles mit jançant la cultura

audiovisual, etc., i que els grups que donen suport al seu..., a

vostè com a conseller, el seu partit -lògicament- varen

considerar que no era necessari. Vostè no sé si considera que

és necessari, o no. 

T ambé dir-li que totes aquestes promeses de llei d’arxius ,

observatoris i estudis  són les mateixes que venen fent durant

sis anys aquests consellers  que ja li he anomenat, per la qual

cosa sembla que no avançam gaire en aquesta línia. 

Del t ema de la Universitat no ha tocat vostè unes qüestions

que voldria que em comentàs. Com està la inversió del Govern

a la Universitat? A partir de l’any 2014 va començar a millorar,

és ver que ja anteriorment la inversió no era bona, p erò

continuam per davall de la mitjana i voldríem saber en quina

situació es troba, si també continuam encara per davall de la

mitjana i pensa vostè fer qualque millora o únicament, idò,

continuar amb la t endència a implicar-se amb aquesta política

transversal, no?, amb la universitat. Perquè està molt bé tot això

que la universitat té autonomia però al final és resp onsabilitat

seva ap ortar fons a la Universitat i establir unes directrius

polítiques, si no, no seria vostè conseller d’universitat. 

Voldríem saber si pensa fer qualque cosa amb els contractes

precaris del professorat i si pensa fer qualque cosa amb la

residència universitària. Fa quatre anys que hi ha una llista

d’esp era anual de 200 i escaig aproximadament joves

universit aris que volen venir a la residència universitària per

poder estudiar, i fa quat re anys que sentim promeses que s’està

treballant, com diuen vos tès, “estam parlant, estam treballant”,

però no arribam a avançar res. Supòs que ja es deu haver reunit
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amb l’Ajuntament de Palma, sí, no, per tancar aquesta promesa,

no?, i oferir-nos qualque cosa. 

També l’anunci de la llei de la ciència és un anunci que

sentim jo crec que de..., quatre anys?, sis anys..., fa que el

sentim?, i vostè ha dit que aviat  estarà, voldríem saber quin és

el full de ruta, quan considera que entrarà dins el Parlament

perquè ha dit aviat però no he sentit -i si l’he sentit, perdoni’m

perquè no l’he entès- si ha donat una data més concreta. 

Del tema de la política lingüíst ica. Veiem de la seva

exposició que li ha traslladat la Sra. Vilaret talment  o que vostè

aposta totalment per aquesta política ideològica lingüística

d’Esquerra Republicana per Catalunya que té la Sra. Vilaret,

lògicament , perquè pertany a aquest partit i va introduir a

aquest sector del Govern com la cadira que se li va donar a

Esquerra Republicana per donar suport al Govern de la Sra.

Armengol, en el qual ella es troba molt  còmode, ja ho veiem, i

veiem que vostè també es troba molt còmode.

Per tant voldríem saber si pensa idò continuar amb aquesta

situació d’immersió, només li hem sent it  parlar de català com a

llengua de tots i no l’hem sentit parlar de l’equilibri de les dues

llengües, perquè la política lingüística supòs que deu ser un

equilibri de les dues llengües oficials d’aquesta comunitat i una

aposta per un bilingüisme cordial, o almanco aques t  hauria de

ser. Voldríem saber si aposta pel bilingüisme cordial o realment

manifesta aques t a voluntat d’una immersió en català al més pur

estil Celaá i Armengol. 

I en aquest sentit també idò si està d’acord amb les

conferències pedagògiques que va fer el Sr. Valtònyc per les

escoles o les classes de hip-hop en català que s’han fet fins

ara, el suport a Hasél que s’ha donat dins la universitat, és a dir

totes aquest es  p olít iques més radicals que han estat

promogudes per Esquerra Republicana de Catalunya.

I també voldríem saber què pensa fer amb els requisits del

cat alà, és a dir, si vostè aposta per la immersió supòs que el

requisit s’ha d’aplicar sí o sí dins l’administració, ho dic perquè

t enen suspès, per exemple, el requisit de català on fa falta, que

la realitat és que vostès aposten pel requisit però després el

lleven quan fa falta, per exemple les netejadores de les escoles,

el varen haver de suspendre fins i t ot  a les  llistes d’interins, o

per exemple dins el món sanitari, la qual cosa a nosaltres ens

sembla molt lògic, i voldríem saber si vostè pensa continuar

amb aquesta suspensió, perquè, és clar, és un poc incoherent

això que el català és la llengua de t ots i apostam pel català sí o

sí, però després l’eliminam dins l’administració en aquells llocs

on ens fa falta personal perquè no trobam el català.

I després, finalment, ja acabaré no vull ser molt extensa

perquè vostè tampoc ho ha es tat i no vull cansar tampoc amb

les meves preguntes.

Supòs que ja coneix t ot a l’estructura, em referesc

d’assessors, directors generals i els càrrecs que vos t è ha

nomenat a dit, no em referesc ja als departaments ni al personal

funcionari, sinó al personal eventual i polític que vos tè ha

renovat, que ja hi eren o que ha nomenat ara, a dit ,  no sé si

directament, o li han col·locat , però supòs que els coneix, i

voldria saber si vostè coneix i sap si s’ha vacunat qualcun

d’aquests irregularment, si vostè s’ha vacunat regularment o

irregularment i per què no contesta una petició que té del Grup

Parlamentari Popular dins la seva conselleria fa un mes i mig,

des del dia 3 de març, per la qual es demana si qualcun dels

polítics de la seva conselleria s’ha vacunat irregularment.

Perquè la veritat és que aquests dies es parla molt dels

rumors i els rumors els creen vostès amb els seus silencis.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, esper poder-li

contest ar totes les qüestions que ha fet, algunes han estat

preguntes, altres reflexions, alt res rumors, com diu vostè, bé,

intentaré ser el màxim d’esquifit possible i pràctic.

A veure, pel que fa a l’estructura, mantenim la que hi havia

en els diferents òrgans , a les diferents direccions generals, ni

més ni manco, per tant, crec que amb un canvi de conseller n’hi

ha prou i crec que si volem mantenir política cont inuis t a, de la

qual ara mateix en som el responsable, doncs no hi ha intenció

de fer canvis a l’es t ructura ni de crear problemes ni dinàmiques

en aquest sentit.

Després, en la qüestió que ha dit vostè que no pertoca, jo

crec que no pertoca avui, però, bé, ja que aprofita per passar el

seu missatge, a nivell de l’Oficina de Fons Europeus, els caps

de departament sempre a totes les legislatures, les de vostè

també, són personal de lliure designació i evidentment per sota

hi ha estructura, però l’oficina es crea, per tant, si es

necessiten, que es necess it arà segurament, necessitarem

funcionaris , però li vaig aquí un parèntesi, cap s  de

dep artament, que ha de ser personal funcionari, més faltaria, ja

li dic jo que poca gent conec aquí a Mallorca, per tant ,  no és

una qüestió de voler col·locar gent, per tant, el que farem és

que intentarem que siguin els millors i especialitzats en matèria

de fons europeus, així està establert en el decret.

I a la vegada vull dir-li que si es fa necessari, que

evidentment jo crec que sí que es farà necessari, davant

l’oportunitat històrica de la gestió dels fons europeus i dels

projectes europeus, aquesta oficina doncs  t indrà, com no pot

ser d’altra manera, en compliment normatiu, doncs  els

nomenaments dels caps de servei, del personal funcionari i de

l’estructura necessària pública que es requereixi, només faltaria!

Desp rés  crec que m’ha parlat del desencant que hi pugui

haver en el sector cultural amb el tema de les pancartes de SOS

Cultura, del qual a vostès, és clar, evidentment, açò p er a

vost ès  és un festival, home!, evidentment, entenc perfectament

que cultura, turisme, qualsevol sector t é el dret, la legitimitat i

més faltaria també que no es poguessin manifestar per donar a
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conèixer la seva s ituació, una situació complicadíssima, una

situació límit en molt s  casos , en els quals han patit totalment i

segurament s’haurien pogut fer millor les coses o s ’haurien

pogut  fer d’altra manera, segurament vostès ho haguessin fet

d’una altra manera segurament, jo crec que no haguessin bastat

les pancartes, però, de qualsevol manera sí que s’han fet totes

les  modificacions necessàries, s’han establert pressuposts

extraordinaris per intentar ajudar tot el sector, a la vista hi ha

aquests 5,5 milions d’euros , dels quals, evidentment, el que

reclama el sector cultural és poder fer feina; home! I és clar que

sí, igual que tothom i és el que ens agradaria, s i la situació

epidemiològica ho permet; que amb la situació que hem tengut

hem fet tots els possibles perquè l’activitat cultural no s’at urés,

però evidentment que s’ha hagut de redimens ionar, a mi és que

em sembla que de vegades, quan la sent, no sé si sap a quin

any vivim o si no sap que aquest any ha estat t ot alment

excepcional, em sembla una mica també irresponsable passar-hi

una mica per sobre d’aquesta qüestió.

És clar que ens  hagués encantat que hi hagués hagut un

cent per cent d’activitat a la cultura i en el cult ura i a qualsevol

alt re sect or, però la realitat és la que és, hem viscut una

pandèmia mundial en la qual no es podia garantir la salut de les

persones en concentracions massives, en espectacles i en

aquestes qüestions, i hem fet tot el que s’ha pogut perquè

aques t s  esp ectacles es poguessin dur endavant , amb

protocols , amb diferents accions. I a la vista està, no hi ha

hagut especialment brots en activitats culturals, els  teatres han

pogut funcionar, s’han pogut fer concerts, s’ha pogut fer

activitat cultural, evidentment adaptada a la realitat, que és

l’important.

Vos t è t ambé m’ha parlat, he intentat apuntar així un poc el

més imp ortant, que no preguntes com a tals, la política

lingüística, és clar, la política lingüística és un factor important

per a aquest govern, és clar que sí, i ho és per a t ot s  els

governs autonòmics, o ho hauria de ser, per mandat també

constitucional i normatiu la política lingüística de cada territori,

evident ment; i jo a la meva intervenció tal vegada no he estat

prou clar o no he manifestat prou la claredat de la feina per

l’equiparació, la igualtat, el treball de les dues llengües. Vostè

no em coneix massa, p erò li puc dir que no tenc cap problema

ni amb el cat alà, ni amb el castellà ni amb cap altra llengua, però

que sí que és un mandat d’aquest govern i és una línia de feina,

evidentment, fer p olítiques en matèria del català perquè la

llengua pròpia és la llengua cooficial d’aquesta comunitat. I ja

vaig dir també en seu parlamentària que s’enyorava també una

mica aquella visió que tenia el Partit Popular amb Gabriel

Cañellas en el seu moment, qui estava orgullós de la seva

llengua, i vostès sembla que només l’empren per confrontar.

Bàsicament li faré una aportació, no sé s i ho coneix, però el

seu partit, el Partit Popular, que governa pràcticament, no sé s i

amb majoria quas i absoluta o absoluta a Galícia, inverteix quatre

vegades més que aquest govern en política lingüística del

gallec, per t ant, és una qüestió totalment normalitzada,

totalment correcta. Euskadi es troba en 65 milions d’inversió;

Galícia es troba en 13 milions d’inversió; per tant, no sé si és

que els gallecs, el Partit Pop ular de Galícia no s’estima la seva

llengua pròpia o és que se l’estimen massa o no sé quin

problema hi veuen en nosaltres en aquest sentit . Per tant,

seguirem fent feina en la mateixa línia de donar sup ort  a la

llengua p ròpia i d’intentar apropar-la a la màxim ciutadania

possible.

Després ha parlat d’universitat, jo també li ho vaig comentar

i li record que la universitat, la inversió en universitat, la

dotació que s’ha fet amb el conveni, amb la nominativa, es

troba ara mateix aproximadament en 80 milions d’euros, és una

dotació important. Mai no és suficient, p er tant, sempre

treballarem perquè aques t a dotació augmenti, evidentment hi

ha hagut  un augment importantíssim dels 50 milions d’euros del

2015 als 80 d’aquest moment.

Per suposat que defensarem i t reballarem perquè la política

universitària i la Universitat, en concret, de les Illes Balears

pugui tenir el màxim de recursos possible i en açò evidentment

fem feina, tant amb l’equip rectoral actual com amb el p roper

quan surti de les eleccions, des  del primer dia a disposició i a

treballar conjuntament per millorar la Universitat de les Illes

Balears.

En matèria de la res idència universitària, és un dels

p rojectes que tenim totalment en discussió, amb treball conjunt

amb l’actual equip rectoral i esperam que el nou equip rectoral

també impulsi i treballem conjunt ament per a aquesta residència

universitària. I després, evidentment, amb l’Ajuntament de

Palma treballam, amb les converses que tenen tant l’ajuntament

amb la Universitat i nosaltres, des de la part col·laborativa de

moment, en aquest moment per fer-ho possible.

En la llei de la ciència, li he dit que passaria ara el mes de

maig a exposició pública, si no m’equivoc, i cap a finals després

de l’estiu intentarem que entri al Parlament, per tant, és una llei

que es veurà impulsada d’una manera clara en aquest any 2021.

I després m’ha fet referència al personal que t enc a la

conselleria, si s’ha vacunat o no s’ha vacunat, m’ha de

disculp ar p erquè aquesta petició, que té entrada des del dia 3

de març jo no la conec, però no hi haurà cap problema a poder-

la-hi contestar; jo li contest ara, jo desconec, i no li diré cap

mentida en aquest sent it, si algú de la conselleria s’ha vacunat

o no s’ha vacunat, jo açò no li diré, jo no faré com vos t ès  que

tenen una idea i van a capolar aquella idea, s igui certa o no

sigui certa, com veiem que ara resulta que els autors dels

rumors som nosaltres, açò ja és increïble.

I el que sí li p uc dir, li puc confirmar, li puc assegurar, li puc

prometre i li p uc jurar, si fa falta, si se sent més còmode, és que

jo no m’he vacunat de la COVID, de l’hep atitis quan era petit i

de tètanus, que ferides amb cavalls n’he tengudes prou.

Per tant, crec que he passat una miqueta per totes les

qüestions que m’ha demanat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Riera, li queden 4 minuts i 40

segons, no sé si vol continuar o passar al següent torn.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Vull continuar. Gràcies, Sr. Conseller. Bé, pel que hem entès

vostè no farà cap modificació d’estructura dins cultura, ni

universitat, secretaria autonòmica, recerca, etc., li he de dir que

estarem pendents de la plantilla, d’ass ignació d’assessors i

això, perquè tothom arriba dient  que racionalitzarà i

modernitzarà l’administració, però la veritat és que t enen vostès

un 40% més d’estructura del que hi havia a principis del seu

govern, i esper que en aquest cas doncs vostè no quedi també

com a un mentider, com hi han quedat altres consellers.

En tot cas , vull dir-li que una oficina, i aquí també obriria un

parèntesi, com deia vostè, no és la matèria, però que una oficina

que tengui 6 caps de departament, que no tenen perquè ser de

lliure designació, li dic que la Llei de funció públic ho p ermet

però no obliga, precisament que els faci de lliure designació té

qualque cosa de sospita. I sobretot perquè 6 cap s  de

departament són molt s  més dels que tenen altres direccions

generals, conselleries, etc.

En relació amb la cultura, vostè m’ha dit, bé, m’ha parlat

d’una quantitat de doblers que invertien a nivell autonòmic i

estatal, jo li he de dir que jo no li parlava de doblers, li parlava

de ges t ió, li parlava d’implicació, li parlava d’interès; la Sra.

Solivellas, quan va ent rar, no fa molt, va dir que hi havia molta

paperassa de cultura i que s’havia de posar una mica al dia i la

realitat és que han passat una sèrie de mesos i el sect or cultura

es troba amb un cartell de SOS Cultura, i jo només li demanava

si cons iderava que hi havia prou implicació o pensa millorar

qualque cosa de la gestió, no d’incrementar doblers i repart ir

doblers via subvencions, sinó també millores que poguessin

recollir a un pla de cultura, aquests plans de cultura que

presenten i després els tenen sempre treballant.

També en relació amb la llengua, només li demanava si

apostava pel bilingüisme cordial pel qual apostam nosalt res ,

per l’equilibri de les dues llengües. He entès que sí, no li

demanava si hi posa doblers o no hi p osa doblers, només

faltaria que no posassin per la llengua pròpia amb la quantitat

de doblers que t enen en el Govern, ben igual que fan altres

comunitats, però també pel bilingüisme i l’equilibri de les

llengües.

I no m’ha contestat si continuarà fent, en tot cas,

excepcions al català com a requisit en aquelles places  quan ho

necess it en, perquè aposten per un requisit de català, però

després ho lleven allà on no fa falta, els  seus assessors

evidentment no en tenen, o al personal eventual o a t ot es

aquelles places o borses d’interins, per exemple, netejadores,

p erquè, si no, no tenim netejadores, personal sanitari, que ens

sembla correcte, perquè si no, no tenim personal sanitari,  i

l’únic que no poden fer és p romocionar, però poden accedir;

que ja ens sembla bé, però és una incoherència per part seva i

voldria saber per què tenen aquesta incoherència.

Quant a la Universitat, no m’ha dit  si la inversió continua

per sota de la mitjana, per favor si m’ho podria dir.

La residència m’ha dit que continuam treballant ,  el mateix

que venen dient fa quatre anys. Ens podria dir quan hi haurà

més places universitàries, per favor, p erdó, places a la

residència perquè la gent pugui accedir a una plaça i pugui

venir a estudiar a la universitat, si volen p romocionar els

estudiants universitaris. Quan té previst acabar de treballar amb

l’Ajuntament de Palma?

I després vostè diu que ja coneix el seu personal, ens ha fet

una broma amb les seves vacunes, no ens sembla el moment de

fer cap broma precisament per respecte a la gent que es troba

dins aquesta pandèmia, patint per la pandèmia i espera una

vacuna gent vulnerable i major, que vostè faci la broma que

s’ha vacunat del t èt anus, quan, a més, precisament són

vacunes que s’han reduït en un 40% p erquè no hi ha

assistència pediàtrica pels retalls que han aplicat a causa de la

pandèmia, amb la qual cosa la broma no tenia cap gràcia.

I supòs que en vista que ara ja sap que té fa un mes i mig

aquest paper dins el seu gabinet, que, p er un mandat

p arlamentari té l’obligació de contestar en aquest Parlament, en

virtut de l’article 40 de l’Estatut, esperam que aviat, demà,

passat demà, en un parell de dies, supòs que tothom sap  si

s’han vacunat regularment o irregularment  i ens podrà

contestar.

I ben igual que vostè ha dit que no s’ha vacunat , ho podria

considerar la resta dels seus companys del Consell de Govern,

demà, o el dilluns qual els vegi al Consell de Govern que surtin,

talment, li diguin no ens vacunat irregularment o sí ens hem

vacunat i hem passat davant per aquesta raó o aquesta altra,

p erquè la gent sospita que hi ha qualque situació irregular per

mor dels seus silencis, i són aquest s  silencis els que generen

els rumors de la ciutadania.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Riera, li repetiré un

poquet el que ja he comentat, evidentment.

Hi ha tornat amb el tema de la lliure designació dels  càrrecs

de l’oficina, em sap greu que sigui dins aquesta comissió que

vostè aprofiti per fer aquestes preguntes, però, és clar, tampoc

no li vull deixar de contestar perquè s i no després semblarà que

ocult informació, segons vostès.

És cert que no obliga a agafar càrrecs de lliure designació,

però el moment que ens trobam, el moment històric que ens

trobam i de necessitat imperiosa que ens  t robam, és evident

que fa necessari prendre decisions excepcionals i, per tant, el

que volem d’alguna manera és que hi hagi personal funcionarial

que estigui totalment capacit at  que accedeixi evidentment a

aquestes places. I és la manera de fer-ho, igualment  que a totes
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les conselleries, personal de lliure designació a caps de

departament i després evidentment desenvolupament de les

estructures necessàries per desenvolupar.

Després m’ha comentat la gestió en la cultura. Jo crec que

de gestió en fem prou, què en podríem fer més i que la podríem

fer millor? És clar que sí, evidentment, jo no som mai

conformista amb la feina, però mantenim un contacte estret,

estable i cont inu amb el sector cultural, que hi haurà gent que

estarà més contenta, gent que no hi es t arà tant, evidentment,

que tenen tot el dret a manifestar-se, jo crec que açò és evident,

però crec que la feina que s’ha fet des de la Direcció General de

Cultura, la Pres idència, perdó, la Conselleria de Presidència i

Cultura anterior i que fem en aquest moment, doncs

evidentment dona resposta a les inquietuds del sector. I ara

evidentment esperam, el més  aviat  p oss ible, aquesta

transferència d’ajuts per p art del ministeri per tal d’ajudar

encara més les indústries, les associacions i els autònoms

culturals. També una resposta prou diferent del que es va fer a

l’anterior crisi.

M ’ha parlat de les incoherències amb la llengua. És clar,  és

que per a vostè sembla que tot és blanc o negre, i evident ment

dificultats en té tothom i prendrem les decisions que siguin més

correctes o que més  ens ajudin a tirar endavant la gestió de la

comunitat autònoma, només faltaria. Per tant, no ho veig una

incoherència, ho veig una qüestió de possibilitat a cada

moment i així seguirem.

Amb el tema de la residència, ja li he dit que fem feina tant

amb la UIB com també col·laborant i parlant amb l’Ajuntament

de Palma per dur endavant  aquest conveni. El procés d’elecció

rectoral també surt evidentment a cada reunió i, per tant, s’ha

d’esperar també a traslladar després totes aques t es qüestions.

Miram també amb fons europeus, tant amb el React-EU com

amb diferents  fons  la p ossibilitat de finançar aquesta

residència, perquè per a nosaltres és una prioritat. I per tant

crec que també podrem donar resposta aviat a aquesta qüestió.

I a mi em sap greu, i em vull disculpar p úblicament si el

comentari que he fet en qüestió de les vacunes ha pogut sonar

a broma, per suposat que no era la meva intenció fer cap broma

amb el procés de vacunació; ara bé, Sra. Riera, del que no és  el

moment és de fer demagògia, rumors, política bruta, barroera,

fastigosa, el que fa el Partit Popular en aquest moment amb la

qüestió de les vacunes dels alts càrrecs; sembla que no tenen

res més a parlar que d’açò i de fer...

EL SR. PRESIDENT:

No s’interrompin.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

... i tirar fal·làcies enmig del carrer perquè sup òs  que és perquè

deuen haver de tapar les seves vergonyes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, no és el seu torn de paraula. Gràcies, Sr.

Conseller.

La diputada ha esgotat el temps, per tant, passarem al

següent Grup Parlamentari Unidas Podemos i per a la seva

intervenció té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Hola, buenas tardes, Sr. Conseller, bienvenido. Voy a hacer

un poco, voy a seguir su esquema de intervención y empez aré

por Cultura.

Bueno, la realidad que nos ha tocado vivir, es cierto, como

usted ha dicho que hay que replantearse todo  el sect or cultural

y todas las políticas que se van a plant ear en el ámbito de la

cultura, no solo en cultura, nosotras pensamos que hay que

replant earse todo el orden establecido porque la situación

económica y la situación social ha quedado tan debilitada que

cabe empezar de cero con otras prioridades.

En Unidas Podemos lo tenemos bastante claro, sí al turismo

de calidad, pero sí también a la diversificación económica.

¿Ha reparado la conselleria en la promoción de la cultura en

Baleares como un camino seguro y garantizado hacia la

diversificación económica? Queremos saber en caso afirmativo

con qué líneas concret as  y con qué medidas plantea hacerlo a

p art ir de ahora, sabiendo todas las dificultades que existen y

las  medidas restrictivas sanitarias, pero estamos de acuerdo en

que t iene que existir un plan general cultural para el fomento y

la innovación en este tema para Baleares.

Sería interesante explorar nuevos mercados culturales para

potenciar, y permítame que haga referencia al lugar del que

provengo y al lugar al que me debo, para solicitarle un especial

cuidado e implicación en la isla de Ibiza para fomentar

precisamente ese turismo cultural. Creemos que hay que darle

una vuelta a la imagen de Ibiza, el gobierno insular anterior

formado p or el Partido Socialista y Unidas Podemos ya

comenzó a fomentar otro tip o de turismo deportivo, turismo

cultural,  de nuevos talentos, pero sigue sin ser suficiente. La

imagen de Ibiza está muy dañada por el turismo de borrachera,

por el turismo de fiesta que ha sido p ermitido gobierno tras

gobierno tras gobierno desde hace muchos años. 

Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero ¿tienen ustedes

en cuenta la problemática especial de la is la y la necesidad de

fomentar desde las  p olíticas públicas la cultura ibicenca y

también el fortalecimiento del tejido artístico en la isla?

¿Tienen pensado algun plan de rescate a Ibiza del desastre

en el ámbito cultural, para salvarla del desastre al que la han

sometido las políticas neoliberales anteriores?

Desde Unidas Podemos creemos que no basta con

mant ener, sino que hay que ampliar el horizonte cultural con

políticas activas que posibiliten el despliegue cultural y que
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provoquen cambios que sean irreversibles en la sociedad

balear, gobierne quien gobierne detrás de nosotras.

Creatividad, necesitamos creatividad en las políticas para

seguir manteniendo las medidas  de seguridad, pero también

acoger al mundo artís t ico, dignificar las profesiones y cuidar al

tejido cultural humano.

¿Están ustedes al tanto de las reivindicaciones del sector

cultural, de la problemática y  de t odos los problemas a los que

se están enfrentando debido a la pandemia? ¿Han mantenido

ustedes un diálogo desde que han llegado a la conselleria con

el sector de la cultura, con los profesionales de la cultura y han

podido responder a sus peticiones? Sr. Conseller, esa gente es

garantía de futuro y de progreso, bajo ningún pretexto se les

puede dejar caer.

Respecto a la cultura infantil y juvenil también nos

preocupa a Unidas Podemos y  s i bien es cierto que hay que

hacer frente a una reformulación y al replanteamiento de las

políticas de cultura también tenemos p resente, y usted lo ha

mencionado, a los nuevos talentos, a los jóvenes talentos.

¿Hay  p ensadas algunas líneas concretas para impulsar y

favorecer el empleo y posibilitar un futuro a las personas

jóvenes en los sectores culturales? Y no solo eso, ¿se ha

pensado alguna línea política para impulsar la imagen de

Baleares como tierra acogedora de cultura, tanto a nivel

nacional como internacional, para las personas jóvenes?

Respecto a la política lingüística nosotras ..., me voy a

centrar concretamente en una iniciativa que se aprobó en el

pleno por... unanimidad creo que fue, sobre la lengua de

signos, la Oficina de Derechos de Política Lingüística tendría

que acoger la lengua de signos . Nosotras sabemos que usted

ha mantenido, o su equipo, una reunión con la Federación de

Personas Sordas, nos gustaría saber cómo va a ponerse en

marcha esta iniciativa que fue aprobada en p leno, a través de

qué herramientas van a poder las personas sordas ejercer sus

derechos, reclamar sus derechos y cómo van a plantearse las

diferentes políticas en este sentido.

Respecto a la política universitaria, somos conscientes

evidentemente de que esta legis latura no ha sido fácil, pero

desde aquí, desde la Comisión de Educación, el Partido

Socialista, Unidas  Podemos y MÉS presentamos una iniciativa

para rebajar los  p recios de las matrículas, para exentar del pago

segundas mat riculaciones , queremos preguntarle, porque

debido a que la situación económica va a seguir siendo la

misma, si también va a seguir el Govern ayudando en las

próximas matriculaciones y en el próximo curso, si va a seguir

ayudando al pago, a hacer frent e a los pagos universitarios y

a los gastos universitarios, y si progresivament e se está

llegando a la gratuidad de la enseñanza también universitaria.

Sé que hay mucha competencia estatal aquí, pero sabemos

que algo se puede ap os tar en los próximos presupuestos para

facilitar la vida a los estudiantes.

¿Van ustedes a estar en esta línea de procurar la igualdad de

oportunidades hayas nacido... para que, hay as  nacido en el

barrio en el que hay as nacido, tengas las mismas posibilidades

de estudio universitario? 

Desde Unidas  Podemos creemos que es importante tener en

cuenta el factor de la insularidad de las islas de Ibiz a, M enorca

y Formentera y también la situación económica generalizada en

las islas tras la COVID-19. Las familias han sido duramente

afect adas por la falta de empleo y esto se está traduciendo en

una p érdida de p os ibilidades de continuar es t udios

universitarios o de iniciarlos para muchos jóvenes.

¿Tienen en cuenta la posibilidad de territorializar las ayudas

en función de la caída del PIB por islas o en función de la

situación económica que existe en las is las  o en función de la

dependencia del turismo y, por lo tanto, de la situación

dramática que se está viviendo en la mayoría de las familias, por

ejemplo, en la isla de Ibiza, que es una s it uación generalizada de

crisis económica?

¿Tienen ustedes pensado implementar alguna medida que

aporte equidad entre la capacidad adquisitiva por isla y la

lejanía de la universidad desde la casa particular por ejemplo?

Llevamos mucho t iempo además, Sr. Conseller, ya dos

legislaturas  desde que entramos en el Parlamento, exigiendo

poner en marcha cuanto antes la creación de la nueva

residencia universitaria para est udiantes de las Islas Baleares.

Es muy importante t anto para Formentera, Menorca e Ibiza y

también para la gente de la part  forana de Mallorca que exista

la p os ibilidad de que se puedan quedar aquí los estudiantes a

un precio asequible, debido a que la vivienda es algo

prácticamente imposible. ¿Para cuándo está prevista la puesta

en marcha de la residencia? ¿Pueden darnos alguna fecha

concret a, algún plazo? ¿Cree que será posible hacerlo en esta

legislatura? Hay unos acuerdos que cumplir, ¿Cree usted que

van a cumplirse en este sentido?

Desde Unidas Podemos pensamos  que la UIB debe ser

referente para todos los estudiantes de Baleares y puede que

lo sea p ara los estudiantes de Mallorca, pero no ocurre así con

la gente de Ibiz a, Menorca y Formentera, concretamente en

Ibiza hay una gran mayoría de personas que terminan yéndose

a estudiar a la península y  eso es un talento en potencia que

estamos perdiendo.

¿Tienen ustedes pensado poner en marcha alguna campaña

de información, publicidad, acerca de la Universidad de las

Islas Baleares  p ara institutos de las islas que fomente el interés

por ingresar en la Universidad de las Islas Baleares?

Creemos que hacer de la UIB una universidad cercana,

accesible, equitativa y un ejemplo de calidad educativa va a

asegurar que nuestros estudiantes se queden aquí, que se

formen aquí y que puedan poner en práct ica aquí sus

conocimientos para el beneficio de todos y de todas las

personas que forman parte de la sociedad balear y también para

el impulso y para la garantía de una buena salud económica en

las Islas Baleares.
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Por último, respect o a la ley de ciencia, queremos saber si

está usted dispuesto a llegar a un consenso. ¿Cómo va hacer la

tramitación? Se va a escuchar, supongo, que a todos los

grup os parlamentarios. ¿Están ustedes en la misma línea que en

la ley de educación, que el conseller ha mantenido en todo

momento un contacto con todas las entidades y también se va

a buscar el consenso? Creemos desde Unidas Podemos que

una ley fuerte y sostenible en el tiempo, que se apruebe por un

amplio consenso es necesaria, pero sin relajarnos en ser

ambiciosos en el contenido de esa ley, tiene que servir de

ejemplo y de motor para el futuro.

Sin más, Sr. Conseller, desde Unidas Podemos le deseamos

muchos aciertos para la ciudadanía de las Islas Baleares.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, president.  Muchas gracias, Sra. Diputada,

son muchos los temas que me ha preguntado, espero poderle

contestar a todos y si no lo hago ruego que me disculpe y en

cualquier caso, pues, en el momento que tenga más información

y más conocimiento, debido al poco tiempo que llevo en la

conselleria, pues evidentemente se lo haré llegar y lo podremos

comentar.

Ha empezado hablando de la diversificación económica y de

la importancia de la cultura en materia de turismo. Para nosotros

es importantísimo, lo he manifes t ado ya en diversas ocasiones,

creo que es una oportunidad ahora mismo, tanto con la llegada

de los fondos europeos, de los Next Generation, pero también

por la óp t ica que se está trabajando desde diferentes sectores,

tanto el público como el p rivado, en este sentido, cada vez son

más los agent es  económicos, sociales y públicos que apuestan

por la calidad versus la cantidad y, por tanto se hacen

necesarios evidentemente unos planes estrat égicos turísticos

culturales, de inversión cultural para atraer a este tipo de

turismo que beneficia a todas las islas y que, especialmente,

pues aquellas islas más especializadas en turismo de ocio, p ues

puedan tener una op ortunidad con el patrimonio riquísimo y

cultural que tienen.

Por tanto, evidentement e tanto dentro del departamento de

Cultura como en el departamento de Fondos  Europeos esa es

una de las líneas que vamos a t rabajar. Además ya hemos

iniciado los contactos dentro del equipo de gobierno con

Turismo para poder trabajar en este sentido.

Es más, hoy mismo se ha inaugurado una conferencia, un

ciclo de conferencias del Institut d’Estudis Baleàrics en la cual

se habla sobre turismo, sobre turismo cultural, sobre la

vinculación entre las dos, con bastante éxito de participación

y a la que no he podido asistir esta tarde.

Ha hablado t ambién de... bueno, en este sentido del turismo

cultural y de las infraestruct uras , tuve la oportunidad de visitar

Ibiza la semana pasada, que no había visitado nunca y me

encantó, p ude visitar el MAEF y hablar con todos sus

trabajadores, evidentemente se hace necesaria una apuesta

clara y potente por las inversiones que se hagan en las

infraestructuras dependient ement e evident emente con las

propias, por supuesto, pero también la implicación del

ministerio y de los consejos insulares, la coordinación de los

consejos insulares que son principalmente los que tienen las

competencias en estas áreas, p ara poder desarrollar políticas

culturales y evidentemente de la mano del Govern que, aunque

no tengamos en este sentido competencia, sí que podemos

coordinar y dinamizar ayudas para que puedan llevarlo

adelante.

En el sentido de la apuesta por la producción creativa y la

investigación cultural, se ha referido a si vamos a apoyar es t a

línea de trabajo, evidentemente que sí, no es que la vayamos a

apoyar es que la vamos a seguir apoyando, t enemos una

convocatoria este año 2020 inédit a de 690.000 euros en este

sentido, la producción creativa. Estas ayudas llegan... además

lo importante es que llegan directamente a los  creadores, sin

intermediarios y, por tanto, se hacen a través de convocatorias

públicas, con total transparencia y competitividad dentro de las

bases para poder ser beneficiarios.

Además, marcamos incentivos, creo que esto es muy

import ant e también, en las líneas ordinarias del IEB, del Institut

d’Estudis Baleàrics, para que las producciones tengan esta

visión innovadora, creativa y moderna, de cada vez más, para

que... bueno, podamos..., aparte de crear contenido cultural

innovador t ambién los creadores se impliquen y trabajen en

este sentido. Y evidentemente qué no decir del reciente,

cuando digo “reciente” llevamos dos años , del Instituto de

Industrias Culturales de les Illes  Balears  que es la apuesta de

este govern para t rat ar el desarrollo de la industria cultural en

todos los ámbitos en Baleares. Evidentemente nos  queda

mucho camino por recorrer en es t e sentido, en el ICIB, como

digo llevamos dos años, pero soy optimista en que estos dos

últimos años que nos quedan también vamos a p oder

estructurar mucho mejor el funcionamiento de las ayudas, de

las bases, de las competencias, de la transparencia y de la

claridad en el trabajo, entre el IEB y el ICIB para que los

creadores culturales nos tengan como aliados, evidentemente,

como un punto importante de apoyo para sus creaciones, sin

ninguna duda.

Después me ha comentado también si somos sensibles a la

necesidad de ayudas a las familias de todas las rentas,

evidentemente, primeramente con los colectivos vulnerables y

rentas medias y bajas, desde la política universitaria hemos

trabajado con la UIB, hemos ayudado a que la UIB tenga la

financiación necesaria para ayudar a estas familias. Se ha

ayudado, que nosotros sepamos, así nos lo han hecho llegar,

a todas las familias que lo han solicitado y, además, estamos

trabajando con el ministerio, con el ministro específicamente,

del Gobierno de España, en la equiparación de los precios,

como he dicho antes, de los grados y los másters, lo que va a

suponer una reducción de estos precios.
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Evidentemente, sensibles también con las cuestiones de las

segundas y terceras matrículas por cuestiones de colectivos

vulnerables, de desigualdad, de diferentes cuest iones. Es un

tema en el que estamos trabajando y he puesto especial

at ención y  en breve también podremos tener algunas

propuestas en este sentido, específicament e, como digo muy

enfocadas  hacia los  colectivos vulnerables, trabajadores,

estudiantes trabajadores, mujeres víctimas de violencia de

género, mujeres t rabajadoras, madres solteras, etc. Por tanto,

seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo en este sentido.

Por el t ema de la residencia, he contestado también a la Sra.

Riera, es un proyecto imp ortantísimo, estamos trabajando para

que se pueda financiar a través de la UIB también con el fondo

React-EU. Para nosotros sería una muy buena apuesta, una

muy buena noticia porque tendríamos la financiación y, de

alguna manera, asegurados los  plazos para ejecutarla, pero no

le puedo dar un plazo, sería por mi p arte... creo que de alguna

manera ahora mismo irresponsable y no quiero decir una cosa

para que luego no se pueda cumplir, pero, evidentemente,

créame que igual que todos y todas estamos totalmente

interesados  en ponerla en marcha lo antes posible, y

evidentement e t ambién como p uede entender por mi

p rocedencia de M enorca, conociendo a muchís imos

estudiantes menorquines que tienen esta necesidad y, por

tanto, tenemos que apoyar en este sentido esta residencia.

Por último, la ley de la ciencia, vamos a trabajar con el

máximo consenso, es una ley que todos ustedes saben que ya

lleva también años de debat e y de cuestión para ponerla en

marcha. No solo vamos a trabajar con todos los partidos

políticos para que sea una ley participada, consensuada y con

un amplio apoyo, eso es lo que esperamos de todos los

partidos de esta cámara, pero también con el sector y con los

agentes interesados p ara que p uedan hacer todas sus

aportaciones incluso antes de la publicación y de la aprobación

en el BOIB, antes, para que haya ya una redacción más definida

y las aport aciones  de todos los agentes para que sea una ley

rica y útil, que creo que es importantísimo para esta comunidad,

y más si queremos que la ciencia, la innovación y la

investigación sean una parte importante de esta diversificación

económica. Muchas gracias, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies , Sr. Conseller. Sra. Diputada, li queden cinc minuts,

no sé si vol continuar o guardar-los per a un segon torn.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Voy a comentarle al Sr. Conseller, le vuelvo a rep etir el tema

de la política lingüística, la lengua de signos en la Oficina de

Derechos Lingüísticos, cómo va a ponerse en marcha la

iniciativa que fue aprobada en el pleno y solamente eso.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies. Discúlp eme que es verdad, me lo había

dejado. Estamos, aunque suene a tópico, es t amos trabajando

en ello, la aprobación fue reciente; ya nos hemos reunido con

diferentes agentes sociales en este sent ido y  el departamento

está buscando la mejor fórmula para implementarlo y  aportar la

mejor solución.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol continuar?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haremos más intervenciones, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Passam el torn al Grup Parlamentari

Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. M’agradaria donar-li la benvinguda

una altra vegada, ja ho he fet en privat ,  i també a la tribuna de

l’hemicicle, té encomanada unes competències, sobretot la de

fons europeus, que per a mi és molt  imp ortant en aquest

moment, no? I sí que li volia també agrair la comp areixença

d’avui explicant-nos les línies estratègiques de la seva

conselleria.

Si bé és cert que aquesta remodelació quan es va fer per a

nosaltres va ser massa apressada, no sé si responia a un

moment de crisi institucional que tenia, que vivia el Govern,

creiem que va ser una oportunitat p erduda, sincerament li he de

dir, conseller.

Jo, la seva conselleria, la competència de fons europeus

estic completament d’acord, i a mi m’hagués agradat que

hagués es tat acompanyada de les competències de model

econòmic i d’innovació, de totes les àrees  d’innovació que té

el Govern encomanades . Ara mateix, ho hem posat moltes

vegades de manifest aquesta legislatura, estan comp letament

dispersades per moltes competències, per moltes  conselleries

-perdó-, que, a més, estan liderades per partits diferents i que

tenen un punt de vista molt diferent. Per t ant ,  a mi em sembla

una op ort unitat perduda que els fons europeus no estigui

relacionat i estigui a la mateixa conselleria que model econòmic

i innovació, són les competències que jo li encomanaria,

conseller.

I dit això, idò t ambé he de dir que per a Ciutadans no està

justificat que la competència d’universitat i cultura estiguin en

aquesta competència pel que li acab de dir, però li donam un

vot de confiança i esperam que aquest finançament europ eu

idò també es vegi reflectit en l’àmbit educatiu de la universitat

ampliant i augmentant aques ta inversió, que és francament

inacceptable del PIB, que és entorn del 0,4%, vostè ho ha

reconegut avui i li agraesc, nosaltres ja ho hem posat també de

manifest a altres compareixences, demanam que s’augment i i
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s’arribi fins  al 2% del pressupost la inversió d’aquest Govern

en investigació, innovació i desenvolupament. 

És impossible augmentar la competitivitat de les nostres

illes, avançar en aquesta transformació de la que vostè ens ha

parlat, i que nosaltres hi estam d’acord, i afrontar els reptes del

segle XXI amb una inversió del PIB del 0,4% en R+D+I. Ens

preocupa la fuga de talent per aquesta manca d’inversió i de

recursos i no podem consentir que els  nostres talents se’n

vagin, fugin de les nostres illes cercant noves oportunitats i

nous horitzons fora d’aquestes illes.

Des de Ciutadans hem presentat moltes iniciatives en

aquest parlament, el 8 d’abril es  va aprovar per unanimitat una

PNL de Ciutadans en la que instàvem el Govern perquè faci una

aposta clara per la creació, l’atracció i la retenció de talent i li

demanam que aquest mandat el compleixi l’abans possible.

Creiem que innovació -li he dit- és una competència que està

molt diversificada en moltes conselleries i era l’oportunitat que

estàs i anàs de la mà dels fons de la Unió Europea.

Sí que li dic -i ja ho vàrem manifestar- que sí que era molt

positiu que el Govern donàs prioritat als fons europ eus , li hem

donat  el suport des del principi, des del meu grup parlamentari

en aquest àmbit i sap vostè perfect ament que va ser gràcies a

una proposició no de llei de Ciutadans que s’ha creat l’Oficina

Tècnica p er gestionar, per coordinar els projectes europeus i

sobret ot el Pla estratègic que en el marc... Una cosa és el Pla

estratègic en el marc del Pacte de reactivació, que molts ho

atorrollen i ho emboliquen, i després l’Oficina Tècnica que

comptarà -i esper que compti- amb els que tenguin la millor

capacit at ,  i en això sí que des de Ciutadans estarem molt

vigilants d’aquest aspecte de la contractació. I també estam

molt sensibilitzat s  que l’agilitat en aquests moments en els fons

europ eus, la gestió dels fons europeus és la clau i és pel que

tots hauríem de vetllar i d’estar preocupats per això. 

Amb relació al sector cultural sí que li he de dir que aques t

Govern mostra que no és una prioritat, que l’han mogut  ja de la

legislatura passada, després en aquesta va començar amb

presidència, ara idò recala a la seva conselleria, i jo sí que des

de Ciutadans li he de demanar que el Govern ha d’apostar per

ajudar a impulsar la cultura i el sector cultural de les Illes

Balears, un dels sect ors més damnificats per aquesta pandèmia.

També hem presentat propostes en aquest sentit d’augmentar

ajudes als agents culturals, creatius, als joves talents . I acollim

amb satisfacció les línies  noves que ha dit que es posaran en

marxa, també les línies de crèdit ISBA i estarem idò vigilants

també que aquestes ajudes  nacionals que han de venir amb el

paquet d’ajudes  directes es destinin també al sector cultural tan

damnificat ,  i li demanam que aquestes ajudes també arribin als

espais privats d’oci cultural.

I esperam conèixer aquests projectes europeus els quals

vostè esmentava, que en unes setmanes ens donarà els detalls

dels projectes europeus envers la cultura que seran finançats

per aquests fons de la Unió Europea. 

Amb relació a la Secretaria Autonòmica, li dic si no ho sap

però, bé, des del principi de legislatura pensam que aquesta

estructura del Govern està completament sobredimensionada

i les dues figures noves que es  varen crear de les secretaries

autonòmiques nosalt res  les  veiem completament..., que

s’haurien d’haver suprimit, n’hi ha prou amb un director

general, no amb una secretaria autonòmica per sobre.

Amb relació a l’Oficina de Drets Lingüístics, no és tampoc

una novetat, des  de Ciutadans ja en el debat dels pressuposts

volíem eliminar a través  d’esmenes el finançament que es

donava, és vera i reconeixem que no és un ens, no s’ha creat un

ens a part com es va vendre en el principi que es faria, no és un

ens del sector instrumental, perquè m’entenguin nou, no?, són

unes competències que s’han donat de dins de l’Oficina, però

creiem que al final és un copia y pega de l’Oficina de Garanties

Lingüístiques de Catalunya i és una concessió que fa el Part it

Socialista, una concessió ideològica que fa als seus socis que,

enmig d’una pandèmia, idò estan més preocupats en assenyalar

i en perseguir la societat balear per la llengua que parlin, en lloc

del que vertaderament és prioritari per a la societat balear. 

També ha parlat de la immersió. Per a nosaltres el model

d’immersió que tenen basat en l’amenaça o, al final, sembla que

persegueix el monolingüisme; és un model per a nosaltres dels

anys noranta que en el segle XXI idò no és el model de societat

oberta i plural que volem des del Grup Parlamentari de

Ciutadans.

En relació amb la política lingüís t ica nosaltres seguirem

exigint que s’acompleixi amb l’Es tatut d’Autonomia, que es

fomentin les modalitats lingüístiques, que des de l’Institut

d’Es t udis Balears es donin subvencions per a les associacions,

fundacions que fomenten les modalitats lingüístiques pròpies

de les nostres illes: el mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i el

forment erenc. Li volia demanar si aquestes línies de

subvencions es posaran en marxa o seguiran donant l’esquena

a les modalitats lingüístiques de les nostres illes. La llengua no

hauria d’utilitzar-se com una eina política ni de confrontació,

estam completament d’acord, i nosaltres des de Ciutadans no

estam en cont ra de cap llengua, estam en contra del que vostès

fan que és eliminar o voler eliminar el castellà de l’ús normal, és

a dir, vehicular, i en contra d’arraconar les modalitats  i el

bilingüisme que tant enriqueix a la nostra comunitat aut ònoma.

Per a mi i per al meu partit és una sort, és una riquesa tenir

dues llengües, dues llengües oficials reconegudes per la

Constitució i pel nostre Estatut, i s’ha de veure com a una

riquesa lingüís tica i cultural i no ha de restar, com molts de

vostès pretenen.

Per acabar, el tema d’Universitat, jo sí que li demanaria que,

i esper i estic convençuda que no es parapetarà rera de

l’autonomia universitària, perquè de vegades hem escoltat el

conseller Martí March, que té tots els meus respectes, però que

s’ha parapetat massa en l’autonomia universitària, i li record

que el Govern té les funcions d’ordenació, de gestió del

sistema universitari, de les infraestructures universitàries i les

relacions  amb la comunitat universitària, que ja ho ha dit la

portaveu de Podem, que per a nosaltres és important que

continuï aquestes relacions.
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I sí li he de dir si té previst o si s’han fet les gestions

oportunes amb el Govern central p er augmentar la inversió de

la nostra Universitat, que està completament  infrafinançada, ho

hem posat de manifest des del principi de legislatura, per sota

de 6.000 euros per alumne aquesta inversió, quan la mitjana

d’Espanya és de 7.000 euros  per alumne; i al País Basc quasi al

voltant de 9.000 euros. Volem saber s i s ’ha exigit o es millorarà

o quines previsions de millora d’aquest finançament.

També tenia apuntat el tema de la res idència, que ja hi ha fet

menció. Vull recordar-li que en el 2019 es  varen quedar fora, en

llista d’espera, 210 alumnes de Menorca, d’Eivissa, de

Formentera i p er a nosaltres sí que és una prioritat. Esper que

trobin aquest finançament del programa React-EU que jo crec

que sí que es podria utilitzar p er a aquesta infraestructura de la

residència.

També ens  p reocupa l’abandonament del sistema

universitari, les Illes Balears són a la cua, només ens  supera

Canàries en abandonament del sistema universitari,  i ens

agradaria saber què fa aquest govern per disminuir aquest

abandonament dels nostres joves  i que es desenganxin del

sistema universitari.

Li he dir una altra vegada, les seves competències  són molt

importants, conseller, esp er que siguin una prioritat per al seu

gove r n . Educació, Innovació, Invest igació, Cult ura

constitueixen el pilar bàsic sobre el qual la nostra societat

balear ha de construir el seu present  i el seu futur i té una

encomana molt important. Té el vot de confiança, conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sra. Guasp.

També li diré, igual que a la companya diputada, que són molts

de temes i perdoni’m, disculpi’m si hi ha alguna qüestió que no

li puc respondre, o si de cas després en el segon torn la hi p uc

respondre si la sé.

Bé, no valoraré la seva valoració, evidentment és t ot alment

respect able i legítima que no comparteix la fusió d’aquesta

conselleria a nivell de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Nosaltres creiem que és una qüestió d’oportunitat també de

crear les sinergies  necessàries entre elles per tal d’impulsar les

dues qüestions, tant la Universitat, la cultura, el coneixement i

la recerca crec que va totalment lligat de la mà dels paràmetres

que marca la Unió Europa per establir projectes de finançament

del fons React-EU. Per tant, crec que evidentment per a uns

seria més d’acord posar-ho..., no sé, amb Transport s, amb

Educació, amb Presidència, tal, però evidentment de moment

fins a finals de legislatura la creació del Consell de Govern és

així.

Ha parlat de la part de la ciència, de la llei de la ciència, però

precisament la ciència,  que sí que està reconegut evidentment

i tots ho sabem que som a la cua, precisament la llei de la

ciència es t ableix, la proposta és establir un compromís

pressupostari anual per tal d’avançar a superar i a corregir

aquesta dinàmica que..., bé, dinàmica, o aquesta posició que té

la inversió de la comunitat autònoma en matèria de ciència. Per

tant, esperam que amb l’aprovació d’aquesta llei doncs..., i

també evidentment esperam que el seu grup li doni suport i

puguem treballar conjuntament, només faltaria, p uguem assolir

aquests objectius.

Després també ha comentat el tema de l’Oficina de Drets

Lingüístics, que proposaven eliminar. Crec que és  una oficina

que respon també a garantir els dret s  dels ciutadans i donar-los

resposta d’algunes qüestions que en aquest moment  poden ser

un greuge, com és el tema de la llengua. La mostra hi és, que en

menys de quatre mesos aproximadament ha rebut ja 61

reclamacions per alguna problemàtica o discriminació. Per tant,

bé, de moment, ja dic, els objectius seria no tenir aques ta

oficina, però ment re sigui necessari la tindrem i la mantindrem

per donar compliment  t ambé al mandat  es tatutari i

constitucional de protecció de les  llengües, de normalització en

aquest cas  de la llengua catalana que, a part de ser oficial, és la

llengua pròpia. Crec que amb açò ja li contest un poc t ot  el marc

de la política lingüística en aquest sentit.

Bé, fer-li un apunt, que la política d’immersió lingüística està

demostrat amb estudis que reforça la utilització i el coneixement

de les dues llengües . Per tant, no és una qüestió de dir, si

apostes per la immersió lingüística minves en el coneixement de

la llengua castellana perquè està demostrat que no és així. En

qualsevol cas, podem fer, podem comentar-ho també amb

aquests estudis en posterioritat.

Ha comentat  t ambé la part de..., -ara em sap greu perquè

no..., ah!, sí, disculpin-, la part d’Universitat. Sí, a veure, sí,

perdonau, perdoni que estava amb les notes, són moltes coses.

Hem tingut oportunitat de parlar amb el minis tre a nivell de

preus, el que comentaven abans, de l’equiparació de preus de

graus i màsters, ara resta pendent  una reunió bilateral per

coment ar t ot es les qüestions que afecten la comunitat

autònoma de les Illes  Balears, la tindrem esper que..., esper que

la t inguem prest, ens ha..., hem iniciat els contactes per tenir-la

evidentment i poder.. ., bé, doncs açò, evidentment corregir,

no?, intenta corregir per part de l’Estat aquestes xifres. 

La qüestió de l’abandonament del sistema universitari, és

clar que ens preocupa moltíssim, són unes xifres que també

responen al model econòmic de les Illes Balears i, per tant, amb

aquesta aposta clara de diversificació econòmica i d’ap os t a pel

coneixement, la recerca i la política univers it ària de

diversificació d’estudis i de diferents qüest ions, esperam que

sigui un element importantíssim per combatre aquesta qüestió

i, a la vegada, si l’abandonament es produeix per raons

econòmiques, doncs, òbviament, com a equip progressista

intentar corregir aquestes situacions. Per açò cada vegada

augmentam i milloram el sistema de beques que ens pertoca i

cada vegada reclamam les que no són competència nostra. 
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Crec que com a pregunt es  he passat un poquet per tots els

temes que m’ha demanat. Si hi ha alguna p regunta en concret

que no li he contestat, que segurament que n’hi ha alguna,

estaré encantat, si puc, de respondre-li.

Moltes gràcies, Sra. Diputada i president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Li queda un minut  i mig, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. No, no en faré ús, ha quedat tot aclarit

també per les respostes que ha fet abans a altres portaveus.

Gràcies, conseller. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Pel Grup Parlament ari MÉS per Mallorca

té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Abans de fer la intervenció

permet i’m que, com que no he arribat d’hora, he arribat tard, i

al capítol de s i es produeixen substitucions no hi era, jo

substituesc Joan Mas, més conegut com “Collet”.

EL SR. PRESIDENT:

Beníssim. Gràcies.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. Després d’aquesta remodelació del Govern

entenem que aquesta compareixença era necessària i per tant

t ambé ent enem que vostè és un conseller nou i com que és un

conseller nou no el renyarem molt ,  el renyarem un poc, i més en

una qüestió que a mi m’ha com escarrufat. Jo ent enc que el

conseller, que és el responsable de política lingüística, per tant,

de normalització lingüística, per tant, de normalitzar sobretot la

nostra llengua, p er tant, d’entendre que és una llengua que està

minoritzada i que, per tant,  fan falta tot un conjunt de..., bé,

primer de t ot  de complir la llei, el Decret 49/2018, que vostè

utilitzi una altra llengua p er dirigir-se a diputats d’aquesta

cambra, en seu parlamentària crec que vostè hauria de ser

escrupolós amb el compliment d’aquest decret que li feia

referència jo abans, especialment per un tema que sigui

p urament  comp et encial. Crec que és important, sense

desmerèixer res més.

Fixi’s en una qüestió, quan determinats grups polít ics , quan

fins i tot alguns d’ells diuen que no ha de ser un ins t rument

polític, bé, a bones hores! A bones hores! Bé, en tot cas , fixi’s

que sempre quan parlam de requisits lingüístics, sempre parlam

del català, no parlam mai del cas t ellà. No, és que hem de

menester bons tècnics, bons tècnics que parlin castellà, p erquè

aquest no es  qüestionarà mai. Per ventura estaria bé i dir, ens

els carregam tots, tots els requisits, i si han de ser bons

profess ionals, que siguin bons professionals, doncs que

venguin d’Alemanya, de Bèlgica, d’Holanda, del Marroc, de

Lituània, d’allà on sigui. Però curiosament això no es produeix.

Bé, en tot cas crec que seríem a temps de parlar-ne durant

moltíssimes hores i amb determinades qües t ions tanmateix no

ens posaríem d’acord. En tot cas, crec que en això hem de ser

escrupolosos en el compliment de la normativa que t enim a dia

d’avui.

Bé, entenem per tant, que aquesta compareixença era

necessària, és vera que vostè gestiona tota una sèrie de

competències que són molt importants, que són molt sensibles

per a una consciència de país i molt especialment per a un repte

que tenim a dia d’avui, com és tot el tema de la gestió dels fons

europeus, que sense cap dubt e suposa un dels reptes més

importants, després de la crisi social i sobret ot  econòmica que

ens ha generat aquesta pandèmia, p erquè formaran part

d’aquest procés de reactivació econòmica, però també i

especialment d’aquest procés de diversificació econòmica que

bona falta ens fa.

Quant a política lingüística, li volem donar l’enhorabona a

tota la direcció general, ja que amb pocs recursos, tant humans

com econòmics, donen resposta a totes les necessitats que van

sortint. I des del nostre grup però lluitarem en el si del pacte,

per tal que sigui aquesta reforçada. Necessitam promocionar i

prestigiar la nost ra llengua i a dia d’avui amb el pressupost de

la direcció general, tot i que tota la direcció general hi p osa tot

de la seva part, encara no n’hi ha prou, si volem. Però com deia

abans, volem promocionar i prestigiar la llengua dels  nostres

pares i també dels nostres padrins.

I al marge d’això, estam molt contents que a la fi estigui en

marxa l’Oficina de Drets Lingüístics que, sense cap dubt e, és

un bon instrument més que necessari, per garantir els drets

lingüístics, que al cap i a la fi són drets també fonamentals que

tenen els nostres ciutadans i ciutadanes.

Pel que fa a la Universit at, sabem que en pocs mesos hi

haurà eleccions al Rectorat de la Universitat de les Illes Balears

i, sigui quin sigui el resultat d’aquestes eleccions, entenem que

la UIB és i ha de ser un dels motors import ant s  que impulsi el

país, ja no només en la sort ida de la crisi, sinó sobretot també

de cap a un model d’equilibri social i també evidentment

econòmic. Per això és molt important que hi hagi ent esa entre el

Govern i la Universitat de les  Illes Balears i que aquesta estigui

suficientment finançada. Per la qual cosa, t ot  i evidentment

coneixent les dificultats de finançament estructurals que t enim

com a conjunt de les Illes Balears, com a comunitat autònoma

de les Illes Balears i, p er tant, aquest dèficit estructural també

que afecta a tots i cada una de les entitat s  i administracions que

integren el mapa de la nostra comunitat autònoma.
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Sabem, perquè vostè ho ha dit, que està en marxa un estudi

per a noves titulacions de graus  i màsters. L’enhorabona per

iniciar clarament una política universitària que intenta donar

resposta als grans reptes de futur de la nostra societ at  i que és

important que en aquest estudi hi part icip in també els

principals actors socioeconòmics de la nostra illa, com així

pensam que vostè també ho té previst.

Quant a recerca, l’altre dia vàrem poder llegir als mitjans,

que tant a l’anterior legislat ura com en aquesta, gràcies a les

polítiques públiques d’aques t  Govern, s ’ha capgirat la

tendència negativa d’inversió i dedicació i ens trobam amb les

xifres històriques tant en despesa, com també en personal

dedicat a la recerca. Ens agradaria saber quin increment s’ha

produït en general a les diferents convocatòries.

També ens agradaria saber com tenim la llei de la ciència i si

donarà resposta a l’informe fet pel COSCE sobre la reforma de

la Llei de la ciència estatal, el qual demana un augment

evidentment del finançament en R+D, at racció i retenció de

talent i simplificació, evidentment, administrativa.

L’altre sector que vostè gestiona i que depèn d’aques t a

comissió, és la de cultura. Totes i tots crec que som molt

conscients que és un sector especialment castigat per la crisi

econòmica derivada de la pandèmia, ja que, fins i tot es tractava

d’un col·lectiu històricament precaritzat i que evidentment amb

la crisi econòmica hem afegit al banyat, per això entenem que

són fonamentals i molt important totes quantes  ajudes siguin

possibles i que es posin a disposició d’aquest sector. Hi ha una

convocatòria que és  T alentIB, que ve funcionant des de l’any

2016, es tracta d’un programa que vol dinamitzar teatres i en

aquest sent it  estimula la programació d’espectacles entre illes,

o a altres illes. I m’agradaria saber si es té prevista la

convocatòria d’aquest programa o projecte.

Ens preocupen també les ajudes  de promoció exterior i

m’agradaria també si les trauran o en quin moment es troben.

Res més conseller, agrair la seva presència aquí, també la del

seu equip i ens  té evidentment a la seva disposició per millorar

la qualitat  de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Molt es  gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Ensenyat.

Disculpi, prenc nota de l’aportació que m’ha fet en l’ús de la

llengua, que és qüestió de la recent  incorporació i d’ús

d’aquesta cambra, però en tot cas en prenc nota.

Bé, compartesc la majoria evidentment de les aport acions i

reflexions que ha fet vostè. Passaré directament a la part de

qüestions que ha demanat que li pugui aclarir. 

M’ha demanat, si no vaig equivocat, quin increment s’ha

produït a nivell de ciència, d’ap ortació de ciència. Les Illes

Balears  en aquest moment destinen 134,2 milions d’euros a la

investigació científica dins el 2019, açò inclou diferents

conselleries. Per posar un exemple el 2015 estava al voltant de

31 milions, aproximadament, i, per tant, suposa un increment

d’alguna manera de 34, -no sé si ho dic bé ara-, exactament,

nosaltres vam aportar 34,5 milions de la nostra conselleria. En

principi és la resposta que tenc.

Després la qüestió de la llei de la ciència, que vostè també

me demanava. Sí, he fet en la meva intervenció..., he comentat

que està previst que el mes de maig puguem dur a exposició

pública la Llei de la ciència i p er tant, durant aquest 2021 ja

p ugui entrar dins el tràmit parlamentari. Ens trobam a la fase

final..., final no, però a mitjans del procediment, per tal de

treballar amb els grups polítics, de p assar la llei als grups

polítics d’aquesta cambra i també als agents interessats, per tal

de fer aportacions, enriquir i trobar un consens cap aquesta llei

tan esperada, que ho sé, que sigui útil i pugui veure la llum.

Després p er la qüestió que m’ha demanat del TalentIB. Fer-li

el comentari que evidentment estam pensant treballar amb

aquesta convocatòria precisament amb aquesta nova visió de

convocatòria per igualtat d’oportunitats i transparència.

I després ajudes a la promoció exterior. De la promoció

exterior, evidentment també donarem resposta a aquesta

necessitat, estan a punt de sortir, per tant abans de l’estiu

esperem que ja puguin ser publicades.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No, vistes les hores, no en faré ús. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, gràcies. Passarem al Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Buenas tardes a los miembros de esta

comisión y al consejero y a su equipo, que comparecen para

presentarnos las líneas generales de esta consejería de nueva

creación.

Poco queda ya por decir después de la int ervención de

otros diputados de otros grupos que ya le han preguntado por

casi todos los temas  que p ueden ser de interés para los

ciudadanos de Baleares. 

En cuanto a la estructura de su consejería, nuestra opinión

es  que no tiene sentido la creación de esta nueva consejería,
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directamente, nosotros y a p lanteamos en el debate de los

presupuestos de la comunidad autónoma que en la actual

situación socio-económica provocada por la gestión de la

pandemia lo que había que hacer era reducir estructura

administrativa y no engordarla, que es lo que ha hecho el

gobierno socio-comunista-separatista encabezado por la Sra.

Armengol.

Los fondos europeos. Los fondos europeos tendrían que

haber llegado a la Consejería de Hacienda y desde allí

destinarlos a las consejerías que estaban gestionando los

diferentes sectores a los que deban llegar estas ayudas, pero,

claro, eso habría imp licado dejar la mayor parte de los fondos

en manos de la consejería del Sr. Yllanes , muy probablemente,

que es de Podemos, y a la Sra. Armengol -que no tiene un p elo

de tont a- pues se ha sacado de la manga su consejería para que

sea una consejería gestionada por el PSOE, que es su partido

político, quien se ponga las medallas , as í, del reparto de las

ayudas. Si no es por eso, no se entiende.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No se entiende que tenga que haber una consejería con la

excusa de los fondos europeos.

Us t edes  son especialistas en aprovechar cualquier

acontecimiento o cualquier imprevisto para seguir engordando

la administración pública. Además, mantienen el número de

consejerías para disimular, pero aumentan la estructura de

gente colocada a dedo en los segundos niveles. Les ha salido

redondo. Para disimular un poco le han asignado también

Universidad y Cultura, pero no cuela.

Por supuesto, consideramos que la Dirección General de

Política Lingüís t ica ya no es que lleve a cabo políticas

discriminatorias con buena parte de la población -la que no

habla catalán-, que lo hace, pero es que nosotros vamos más

allá, nosotros creemos que esta dirección general directamente

debería desaparecer, precisamente porque lo único que hace es

intentar avanzar en la catalanización de estas islas a costa de

discriminar a la otra lengua oficial, que es la lengua oficial del

Estado que es el español o el castellano, llamada español en el

resto del mundo, y  castellano solo aquí en España, y, encima,

nos cuesta un dinero a todos, a todos los ciudadanos, que

ahora mismo es más valioso que nunca, dado el estado ruinoso

en el que se encuent ra el tejido productivo y empresarial de

Baleares, que es la región más afectada de España y de Europa

en cuanto a la caída del Producto Interior Bruto, con unos

efectos devastadores en el empleo y en la economía de las

familias.

Y es curioso porque ustedes, los que están en los partidos

de izquierdas, se autoproclaman abanderados de la cultura

pero, en cambio luego, a la hora de la verdad, todo queda en

palabras. Nosot ros presentamos una iniciativa para impulsar el

cine y ayudar así a las salas de cine, que es t án sufriendo de

forma muy dura la gestión de esta pandemia, hasta el punto de

que su situación económica y  su viabilidad de ha visto

seriamente agravada con unas pérdidas en taquilla de 446

millones de euros en 2020, lo que supone un descenso del 72%

de la facturación y un auténtico descalabro.

En Baleares , las salas de cine advirtieron en octubre de 2020

que su situación era de extrema gravedad, has t a el punto de

que el reto ya no era reabrir las  salas, ni recuperar la

normalidad, sino simplemente sobrevivir. Nosotros creemos

que el cine es  una herramienta pedagógica útil y poderosa que

además contribuye a desarrollar el pensamient o crítico y por

eso prop us imos en este parlamento instar al gobierno al que

usted pertenece a desarrollar un plan para introducir el cine

como una herramienta complementaria en la educación, de

modo que las salas de cine formasen p arte de dicho plan,

mediante ses iones  programadas para escolares de modo que se

cont ribuy a a paliar el descenso de recaudación de taquilla. Y

para nuestra sorpresa y perplejidad, los grupos p olít icos que le

están sosteniendo a usted en el gobierno y el resto de sus

comp añeros , pues votaron en contra. Entiendo, por tanto, que

estará usted también en contra porque su propio partido, el

PSOE, junt o a Podemos y MÉS per Mallorca, además del Grupo

Mixto, que es más de lo mismo, votaron en contra. 

También otra iniciativa de nuestro grupo que pretendía dar

apoyo y fomento al sector literario de Baleares, con motivo de

la crisis ocasionada por esta gestión de la p andemia, también

fue rechazada; la producción lit eraria creo que es indiscutible

que proporciona riqueza cultural además de beneficiar a

numerosos sectores productivos implicados: desde el escritor

hasta los agentes literarios, editores, correctores , traductores,

imprentas, distribuidoras, diseñadores gráficos , ilustradores,

transportistas, comerciales, libreros..., en fin, muchísima gente

se ve beneficiada por es t e sector. Y nosotros, bueno, pues

propusimos un plan de apoyo y fomento al sect or literario,

ahora más necesario que nunca, un plan que consistía en

fomentar la producción literaria mediante el establecimiento de

premios literarios públicos por part e de diferentes instituciones

públicas de Baleares pero, claro, como proponíamos que fuesen

convocados para las dos  lenguas oficiales, pues ya no les

interesaba a ustedes  y  ent onces también votaron en contra.

También propusimos  ayudas públicas para las producciones

lit erarias en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Más de lo

mismo, fue rechazado.

¿Entonces qué pasa, que los escritores, los actores, los

músicos de Baleares tienen que escribir,  act uar o cantar en

catalán para ser ayudados? ¿En castellano o en cualquier otra

lengua no vale? ¿Va a seguir us t ed discriminando a la cultura

que no sea en catalán? Porque ya sabemos  que el Gobierno

balear tiene elaborado un catálogo de grupos musicales que

cantan en catalán, y  se permite publicarlo en la página web para

recomendar a las administraciones públicas  que contraten a

esos grupos cuando tengan que hacer festivales o conciertos,

y no a otros. Y luego, claro, nos encontramos  ahí a Valtònyc y

a este tipo de gente, afín al separatismo y al pancatalanismo

cultural que es en lo que consiste realment e su idea del

foment o de la cultura, exactamente fomento de su ideología

sectaria y excluyente para avanzar en su agenda pancatalanista. 

Por tanto, si me puede aport ar algún atisbo de esperanza de

que su consejería va a acabar con es t a tendencia de
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discriminación lingüística e ideológica con la excusa de la

cultura, pues no solo yo sino muchos ciudadanos de estas

islas estarán aliviados y agradecidos. A lo mejor, tal vez, haya

merecido la pena la creación de su consejería pero permítame

que sea escéptica. 

Por t ant o, le resumo mis preguntas que son muy concretas,

¿qué ayudas va a dar a los sectores culturales: cine, lit erat ura

y  resto de manifestaciones culturales? ¿Va a dejar de

discriminar a aquellos que no manifiesten la cultura en lengua

catalana? ¿Va a dejar de ser sectario con una buena p arte de la

población de estas islas? Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

 Sí, moltes  gràcies, president. Gràcies, Sra. Ribas. Ara

intentaré corregir perquè no em tornin renyar.

A veure, Sra. Ribas. És clar, jo crec que, independentment

del que hagi dit, del que pogués dir, del que pogués gestionar,

al final el seu mít ing, relat, no?, ja es podia esperar perquè al

final vostès tenen una fixació amb tot el que no hi estan

d’acord i acusen i fomenten aquest odi que em té t ot alment

regirat en aquesta cambra, però...

Jo seré prou breu, és curiós , aquesta vanaglòria del suport

al sector del cinema. Evidentment, nosaltres li hem donat t ot  el

suport poss ible i a més hem creat... ara en tenim l’oportunitat,

cosa que vostès una vegada més han desaprofitat, en votar en

contra de totes les ajudes que arribaran a Balears per als

sectors econòmics en els quals hi ha el sector del cinema. On és

aquesta coherència? A mi em sembla prou increïble que vengui

aquí ara vostè a donar lliçons d’igualt at  i de defensa d’alguns

sectors quan les seves actuacions demostren el que realment

els fa nosa, el que realment odien i, per tant, veuen la vida des

d’una òptica minoritària i d’alguna manera de confrontació

contínua en la qual no entraré.

A la pregunta directa que diu si seguiré discriminant...,

vostè m’ha anomenat “sectari”, et c.,  idò evidentment jo no

consider que aquesta direcció general ni aquesta conselleria ni

aquest govern ni aques t a comunitat autònoma discrimini ningú.

Em reafirm en la potestat constitucional de normativa i de la

comissió fins  i tot d’àmbit europeu de la defensa de les

llengües pròpies de cada territ ori. A vostès el que passa és que

els fa nosa tot, els fa nosa la conselleria, els fa nosa el català,

els fan nosa les persones que l’habiten, idò vostès el que han

de fer és guanyar eleccions, però de moment totes aquestes

qüestions que nosalt res creiem que són positives per a la

ciutadania idò les seguirem defensant des del respecte, des de

la humilitat i des de l’ànim de millora constant. 

Si no li agrada evidentment vostè té tot el dret de replicar,

ara bé, li agrairia que en el cas... en aquest cas  deixés de

senyalar i d’insultar perquè açò evidentment recorda altres

temps que no agraden ningú, esper.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, me gustaría que me contestase

algo de lo que le he preguntado.

En primer lugar, ya que lo ha int roducido usted, pues mire,

nosotros no es t amos de acuerdo en cómo se ha tramitado el

reparto de los fondos europeos, evidentemente que no estamos

de acuerdo, y p recisamente porque dejan fuera numerosos

sectores  económicos que se han visto seriamente afectados por

la nefasta gestión de esta pandemia que han llevado a cabo

tanto el Gobierno de la Nación como este gobierno autonómico.

Esto para empezar.

Después me gust aría que me contestase algo de lo que le he

pedido. Le he preguntado qué tipo de ayudas va usted a

establecer para salvar al sector cultural de estas islas y no me

ha contestado, no me ha aportado ningún dato sobre esto.

Luego me dice usted que ustedes no discriminan, que

nosotros somos los del odio, pero vamos a ver, ¿a us t ed le

parece normal que en la página web de un gobierno

aut onómico se recomiende a las administraciones públicas

contratar con dinero público solamente a cantantes que cantan

en cat alán? ¿A usted esto le parece que no es discriminar? ¿Y

que pasa con la gente de Baleares  que quiere cantar en

castellano o en inglés  o en alemán o en arameo? ¿Esta gente no

tiene derecho a ser contratada también por las administraciones

públicas, por los municipios? 

Vamos, creo yo que si alguien odia aquí algo son ustedes

que odian todo lo que suena a cast ellano. ¿Por qué? Pues

porque odian esta lengua, que me parece algo que se lo

tendrían que hacer mirar, y ¿por qué la odian? Pues porque para

ustedes  es un elemento que unifica a la nación española y

como ustedes buscan un elemento cultural identitario que no

tenga nada que ver con el resto de España y que sea algo que

se pueda encuadrar dentro de lo ustedes denominan Països

Catalans, pues por eso tienen es te afán por ensalzar la lengua

catalana y discriminar todo lo que venga en castellano.

Por tanto, mire, usted podrá pensar que yo fomento el

discurso del odio, pero yo lo que fomento es el discurso de la

libert ad y  que cada uno pueda hablar y expresarse como quiera

y que no esté condicionado a tener que ser.. . , si quiere actuar

o hacer una obra de teatro, que no esté condicionado a que

tenga que ser catalanohablante, que lo pueda hacer también si

es castellanohablante, y que no esté discriminado porque el

catalanohablante va a tener ayudas públicas y él, que habla

cast ellano, no. Y exactamente igual con un cantante o con un

escritor.
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Por tanto, no sé, le vuelvo a reiterar si me puede usted, por

favor, responder a mis preguntas, pues se lo agradeceré. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes  gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Ribas, jo és que...,

és clar, m’ha fet  preguntes del que ja havia explicat, però bé, és

igual, li ho tornaré repetir.

Les ajudes que pensa donar aquest equip de govern jo ja li

he dit que... he dit que havíem t ret  ajudes per valor de més de

5 milions d’euros, 5,5 milions d’euros, de les  quals n’hi ha una

part molt important que són noves, estructurals donades

d’aquesta suposada, com vostè anomena... no sé ni com ho ha

dit, d’aquesta fatal gestió que hem fet de la pandèmia, s’ha fet

el millor p ossible evidentment, segurament sempre es pot fer

millor i sempre hi ha part de millora en tot a la gestió, però s’ha

fet de la millor manera possible.

Per a les ajudes als exhibidors de cinema, les ajudes

concedides han pogut entrar dins les ajudes que ha t ret la

Direcció General de Cultura i hi ha hagut ajudes  COVID també

de l’Institut de Cinematografia i Arts Cinematogràfiques del

Ministeri de Cultura.

En aquest sent it, les ajudes, per molt que vostè repeteixi

aquest mantra de les ajudes  es t ruct urals, no miren la llengua en

la qual es demana l’ajuda ni les empreses que demanen l’ajuda,

no és una qüestió que es tengui en compte en aquest cas.

Després ja de tot el tema de la defensa que vostès fan de la

suposada llibertat, etc., com que no hi estic absolut ament

d’acord i podríem es t ar aquí discutint moltíssima estona i per

respecte també als altres diputats, no faré més  ús  de la meva

paraula en aquest cas.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. T é la paraula la Sra. Ribas, li queden

tres minuts i mig, si en vol fer ús, sinó p assaríem al següent

torn.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No, no intervendré más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. En el torn del Grup Parlament ari El Pi

Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i seny ors  diputats, Sr.

Conseller, benvingut, vostè i tot l’equip, algunes cares

conegudes de les nostres anteriors vides, en qualsevol cas

quan m’arriba el torn ja pràcticament  s’ha dit tot, però també

tenc dret a reivindicar i a demanar el que pensam.

Bé, volem pensar que el fet de la creació, que també ens va

xocar al principi quan vàrem veure fons europeus , universitat

i cultura, o cultura i universitat, aquesta combinació ens va

xocar una mica, però volem ent endre que això pot ajudar

precisament que hi hagi un imp uls molt necessari de l’àmbit de

la cultura i també de la inves tigació. Encara que vostè és molt

optimista i ha utilit z at  unes  paraules molt belles, he de dir que

aquest increment en investigació, és clar, d’on veníem?, d’un

0,01 i ara, és clar, pujam molt ís s im, però estam en un 0,4 a la cua

de tot Espanya i per suposat molt  p er davall de la mitjana

espanyola, que és de l’1,2 em sembla.

Per tant, volem pensar que es pretén la transformació de

Balears mitjançant  l’activació dels motors de la cultura i també

de l’I+D+I a l’àmbit... i també de la Universitat.

Quins  són els motius en qualsevol cas -crec que ja ho ha

explicat, però ens ho pot tornar explicar- d’aquesta combinació

que ha fet en aquesta nova conselleria? Supòs  que és

conscient que davant seu té el gran repte d’aconseguir per a

Balears un tracte preferent i diferenciat en el repartiment dels

fons europeus. Sé que ha vingut avui a parlar d’universitat i a

parlar de cultura, però els fons europeus van units, van davant

en aques t a conselleria seva i, per tant, sí que m’agradaria que

ens en fes cinc cèntims.

Balears ha estat la comunitat autònoma -vostè ho sap- més

colpejada per la crisi econòmica provocada per la pandèmia, ha

caigut el PIB un 27%, molt  p er sobre de l’11% de la mitjana del

país i les xifres més elevades d’atur.

Per tant, no sé si ja podem saber exactament què ens

arribarà d’aquests fons europeus. Crec que a Espanya li

corresponen 140.000 milions dels quals 72.500 són a fons

perdut i la rest a en forma de crèdits. La gran pregunta és quants

n’arribaran finalment  a Balears i quants es destinaran

precisament a la cultura i la universitat.

Pensam que aquests doblers que vostè ha anomenat que ja

s’han p osat  en marxa són clarament insuficients per a un sector

que està malmenat quan parlam de cult ura i per a una

universitat que necessita també una injecció econòmica i un

impuls i una creació de nous graus.

Sabem que fa un mes  el Govern va acordar activar l’Oficina

de Planificació i Gestió d’Inversions Estratègiques per tal de

maximitzar la captació de fons extraordinaris per a la comunitat

autònoma i per impulsar l’execució de projectes. M’agradaria si

pot ser que m’expliqui com funcionarà. I li transmetré una

preocupació que crec que ja li hem fet arribar en alguna ocasió:

que aquesta tramitació no sigui àgil, perquè estam pràcticament
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acabant l’oxigen tots i necessitam que això sigui àgil, ràpid i

eficaç i que entri en vena a tots aquells que ho necessiten.

 Per alt ra banda, vaig ja a les preguntes de les dues grans

potes  d’aquesta conselleria seva, a part dels doblers que arribin

d’Europa, quin percentatge o quantitat de doblers de les ajudes

provinents dels  fons europeus es destinaran a projectes

culturals i a projectes d’investigació, si ja té quantificat quins

doblers s’hi podran invert ir, quants de projectes culturals i

quants d’I+D+I té previst present ar el Govern de l’Estat, quina

és la seva quantificació econòmica, quants d’aques t s projectes

culturals i d’I+D+I pertanyen a la iniciativa privada i quan

pensa que es podrien començar a rebre aquestes ajudes.

T al vegada li faig preguntes de futur, entenc que en aques t s

moments algunes no les podrà contestar, p erò s i no tenim

temps, tot el que queda de legislatura com a mínim perquè

puguem anar parlant d’aquestes i altres qüestions.

Fa un parell de dies també va avançar que fins a 26.600

empreses i autònoms del sector cult ural de Balears, es podran

beneficiar de les ajudes del Govern anunciades per Pedro

Sánchez . No sé si ho he entès bé, vostè ha dit 500.000 euros?

Ha dit que arribarien 500.000 euros de Pedro Sánchez, de les

ajudes estatals? Ho dic p erquè si és així, són 26.600 empreses,

jo si dividesc em surt molt poc. Però no ho sé, després em

contestarà i ja m’ho dirà.

D’altra banda, t ambé estan contemplades les següents

activitats: exhibició cinematogràfica, arts escèniques, gestió de

sales d’espectacles , act ivitats de museus, gestió de llocs i

edificis històrics, què passa amb les activitats culturals que no

estan incloses dins aquestes ajudes? Per exemple, l’edició de

llibres o musicals, pensen incloure-les? En cas afirmatiu, quan

i de quina manera.

I després  repassaria una mica la seva exposició, això és el

que jo duia preparat de ca nostra, i m’he quedat una mica, com

deia, que vostè ha tengut bones paraules, però en el cas de la

cultura la situació és molt dolent, vos t è ho sap, ja s’ha dit aquí

per part d’alguns diputats i diputades  d’aquesta comissió i ha

parlat d’equilibri. Nosaltres  p ensam que no n’hi ha d’equilibri,

que clarament  es t à absolutament desequilibrat, el que han

pogut fer, sabem i som conscients, reconeixem que ens trobam

en un moment de pandèmia mundial, però equilibri no n’hi ha,

està absolutament desequilibrat: no hi ha concerts, no hi ha

alegria, no hi ha res que es pugui fer. Què és culpa seva? No,

però, per tant, aquestes ajudes han de ser multiplicades  ens

sembla.

Vost è ha parlat també del bé essencial que suposa la

cultura. Com la pensen reactivar? En què s’ha traduït el fet  que

sigui un bé essencial, a part del reconeixement. Sap quantes

empreses del món de la cultura han tancat ja o estan a punt  de

tancar?

Ha parlat dels crèdits ISBA, però vostè sap perfectament

que aquests crèdits s’han de t ornar, són crèdits, i jo de

vegades quan mesclen ajudes directes amb crèdits, ens sap

greu perquè crec que és una mica confondre la ciutadania.

També ha dit que les  perspectives eren bones, perquè la

vacunació ja era aquí, bé la vacunació en aques t s  moments no

és que sigui aquí, és que l’esperam, perquè estam en un 4,8%

de població vacunada. Això és molt poc. 

I de projectes concrets, ens alegram del Museu de

Formentera que continuï endavant.

Estam absolutament d’acord amb la seva p olítica lingüística.

Nosaltres  que pensam que si hem de defensar qualque llengua

és la nostra, això és evident, és l’única que té perill de

desaparició, no el cas t ellà que també és la nostra. A mi

m’agrada dir que també és la meva llengua el castellà, som

bilingüe, com vostè, que va dir que no li costava gens girar la

llengua. Jo som bilingüe, però si tenc una llengua que pateix i

és a punt de morir i a punt de desaparèixer és la nostra, per tant,

s i tenc dos fills i un està malalt, tendré més cura d’aquell que

està malaltó, magret, que no menja. Per t ant , crec que això no

s’ha de qüestionar.

La llei de la ciència, per suposat la miram amb interès,

pensam que és absolutament imprescindible, així ho hem p arlat

en moltes ocasions amb el Rector de la Univers itat de les Illes

Balears.

I després sí que coincidesc amb alguns dels diput ats i

diputades, que han dit que és imprescindible un impuls per

afavorir el futur dels joves. Els record que hi ha joves que

continuen estudiant i tenen ja 30 anys, perquè s’han menjat la

crisi del 2008 i perquè es menjaran aquesta crisi de la pandèmia,

o sigui, efect ivament són una generació perduda. I és molt

dolorós dir-ho i sobret ot que ells ho sentin, perquè, és clar,

sempre han de tenir esperança. Per tant, el convidaria a fer un

gran imp uls per a aquests joves, en la mesura de les seves

possibilitats i del seu Govern perquè això sigui així.

De la residència sí, ho hem reivindicat per activa i per

pass iva, des del Grup Parlamentari El Pi, pensam que ja és

qüestió de posar terminis i posar-se fil a l’agulla de veres, que

no sigui aquell anunci que mai arriba. O s igui, és necessària

aquesta residència universitària.

I hi ha una qüestió que té el mandat directe d’aques t a

comissió, que és el màster d’Advocacia per a Menorca, Eivissa

i Formentera. Es veuen obligats a fer-ho a distància i nosaltres

i vost è crec que també, que, per cert és menorquí, ha de tenir en

compte i supòs que hi està d’acord en què no hi ha d’haver una

illa de p rimera, una illa de segona, una illa de tercera i una illa de

quarta en el cas de Formentera. Per tant,  té un mandat

d’aquesta comissió que es va aprovar, que és el fet que el

màster d’Advocacia les altres illes el puguin fer presencial o

amb una fórmula mixta, a iniciativa d’El Pi que es va aprovar.

Ja li he dit allò d’I+D+I, que un 0,4 és molt poc, encara que

s’ha incrementat molt, la xifra és ridícula. Vostè està d’acord

amb mi, estic segura.

I després ha parlat de nous graus, de noves titulacions.

Quines serien? Si ja les  tenen clares? Com han de ser les

universitats del futur, que ha parlat  d’universitats del futur
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europees, com han de ser? Ja sé que l’estic bombardejant a

preguntes, ja acabaré. Però, contesti’m les que pugui que, si no,

la resta les hi faré per escrit i ja les me les contestarà.

I, és clar, cada conseller d’aquest govern, cada persona amb

la que parles parla d’un camí cap a la diversificació, però com?

Com ho farem això? Si al final mirau, s ’ha aturat el turisme i ens

hem quedat  mort s com no havíem estat mai. Té un full de ruta

clara pel que fa a la diversificació, dins les seves competències?

I res més conseller, sort i ventura!

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, president. Gràcies, Sra. Pons, diputada. Sí,

són moltes les qüestions que també m’ha coment at , intentaré

ser àgil en les meves respostes, intentar també evidentment

contestar totes les que pugui. Jo he reconegut que la invers ió

és baixa, és baixíssima a nivell de comunitat autònoma i, per

tant, s’ha de seguir treballant i s ’ha d’impulsar evidentment

aquesta aposta per la ciència i recerca d’una manera urgent,

que també lliga amb el darrer punt que m’ha comentat de la

diversificació econòmica, que després sí que ja hi entraré una

miqueta més.

Ha fet una part expositiva al principi de dubtes sobre els

fons europeus. D’una manera molt ràpida li faré, perquè ja ho

vaig explicar a la comissió a la qual vaig comparèixer de fons

europeus amb el seu company, i per tant, aquest a seu ara no és

el moment per parlar de la part estructural dels fons  europ eus,

una altra cosa són els projectes culturals. Jo no li puc

respondre quants de fons arribaran a Balears per als fons

europ eus i molt manco quants n’arribaran per part de cultura,

bàsicament perquè el funcionament dels fons europeus

evidentment  està establert per projectes i hi ha diferents

qüestions que puguin ser acords dins el marc bilateral sectorial

dels ministeris amb les diferents comunitats autònomes, com

hem vist que ja es  t reballant amb bestretes de pressupost per

part del Govern d’Espanya, la qual cosa celebram evidentment,

i d’altres que aniran per concurrència competitiva per projectes .

I per tant, la respost a, encara que l’he dita molt, està molt

amanida, però hem d’intentar que arribi als màxims recursos

possibles i presentar els màxims i millors projectes a aquestes

convocatòries. Per tant, la feina, el comp romís és aquest i per

açò s’han creat les estructures que s’han creat, malgrat p es i a

segons qui, p er intentar donar una bona resposta i així almanco

intentarem que sigui.

A nivell de projectes culturals, evidentment estam treballant

en diferents  p rojectes culturals, encara no puc manifestar quin

tipus són i com són, perquè he de respectar també aquesta

c r e a c i ó ,  a q u e s t a  p romoció d’aques t s  p roje c t e s ,

independentment si són públics o són privats, però tindrem

op ortunitat en breu de ja poder començar a treballar-ho. Dic, fa

molt poquet que t enim la conselleria i l’oficina creada, estam

treballant en ja poder presentar el pla estratègic i alguns

projectes estratègics, però m’ha de permetre que sigui curós i

responsable que es puguin presentar en el moment que

pertoca, quan estiguin prou madurs i prou clars.

Aquí hi ha hagut una confusió i és possible que jo a la roda

de premsa m’equivoqués o és possible que en premsa sort ís

malament, no sé per on es va perdre, però en tot cas jo vaig

pensar que vaig dir que hi havia aproximadament unes 26.000

empreses i autònoms que podien ser beneficiaris dels  ajuts del

Govern estatal, dels  855,7 milions d’euros que arribaran. Són

26.000 empreses  i autònoms en total, no culturals, per tant, en

total. Ja ens  agradaria tenir tantes empreses i autònoms de

l’àmbit cultural a Balears.

I una segona derivada de p ossible confusió, és que no

tenen res a veure els 500.000 euros que he comentat, que és una

línia del ministeri que s ’havia fet amb COVID l’any passat, si no

record malament, durant el 2020, p er a ajudes COVID, amb

aquests ajuts dels 855 milions  d’euros que arribaran a Balears

per als sectors que marca el decret.

I avui podem dir que, una molt bona notícia, i de passada -i

em sap greu perquè no he contestat a la Sra. Diputada

representant de VOX-, que el Govern balear i el Govern estatal

han acordat poder flexibilitzar el decret o la incorporació

d’alguns dels sect ors que estiguin més afectats per la crisi a

Balears dins d’aquest marc d’ajudes. Per tant, si n’hi ha alguns

que a Balears han tingut una afectació, d’una manera molt

justificada evidentment, han tingut una afectació i una baixada

importantíssima de la facturació, que sabem que és moltíssima,

podran també ser incorporats ara mateix. Açò s’ha aprovat, s’ha

acordat avui i, p er t ant, durant aquests dies tindrem més

not ícies  respecte d’això. Per tant, pels càlculs que s’han fet per

part del Model Econòmic, totes les persones que demanin ajut

en aquest sentit, en podran se beneficiàries. 

La situació és dolenta a la cultura i evidentment al sector

cultural, i jo no me n’amag ni ho he volgut blanquejar, ni molt

manco, en som plenament conscient , i ho he dit. Ara bé, que

s’han fet tots els esforços possibles per equilibrar els protocols

sanitaris amb l’activitat cultural, doncs clar que sí, evidentment,

aques t  equilibri és el que ens ha permès tenir una mínima

activitat cultural, ho reconec. Sóc usuari d’ofert a cultural i és

veritat, vull dir, hi ha hagut manco oferta cultural, però és que

no podia ser de cap altra manera, com hi ha hagut manco oferta

a tots els àmbits per mor de la pandèmia. Evidentment açò és

així. Per a nosaltres la prioritat evidentment ha estat criteris de

salut compatibilitzant totes aquelles activitats que s’han pogut

dur a terme.

Vostè comentava quin és el fet d’haver declarat.. . ,  o quins

avantatges ha tingut declarar la cultura bé essencial. Crec que

això és una qües t ió molt important, el mes d’octubre que es va

declarar p er p art de..., vull donar aquí públicament

l’enhorabona a la directora general en aquest sentit, perquè ha

permès treballar minut  a minut, i cregui’m, minut a minut amb la

Conselleria de Salut per establir protocols  per a l’activitat

cultural, per tant, qualsevol mesura de restricció o obertura que
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hi ha hagut en matèria de la COVID-19 Cultura hi ha participat,

per tant, açò és una qües t ió molt important i de primer ordre. I

a la vegada també ens ha permès justificar la utilització de més

pressupost del que estava previst per a la creació de línies

d’ajuts. Per t ant, també és una qüestió pràctica, una qüestió de

declaració, pot pensar que és teòrica, p erò hi ha qüestions

pràctiques que demostren que la cultura ho és.

Ara mateix jo no li puc respondre quantes empreses  del

sector cultural han tancat. Em compromet  a cercar-ho, a veure

si tenim la possibilitat de trobar-ho, em sap greu, però ara

mateix no ho puc fer.

En matèria d’ISBA crec que no, si ho hem fet em sap greu

perquè no era la intenció, no hem mesclat mai els conceptes

d’ajut directe no retornable amb la p art  de crèdit. Vull dir, no, jo

crec que no, està clar que... una altra cosa és el que considerem

per un ajut, açò és una altra cosa, perquè ajuts direct es  se

n’han donat i ara en vindran més, i s’han creat línies de

finançament o d’aval amb garantia recíproca per part d’ISBA,

amb els imp orts que comentava abans, aproximadament crec

que eren uns 6 milions d’euros . Açò es  pot decidir si es fa o no

es fa, si no es fa és zero, si es fa han estat 6 milions  amb 76

beneficiaris. Per tant, bé, no és un ajut directe? No és ajut no

retornable? Evident ment , hi es t ic d’acord, ho conec

perfectament. Ara, què ha estat una altra línia que ha ajudat les

empreses a poder mantenir-se dins la complexitat que vivim en

aquest moment? Doncs, home, crec que sí,  perquè per ventura

un altre govern hagués decidit  no treure aquestes línies i per

tant haguéssim perjudicant, en aquest cas 76 empreses  o

aut ònoms beneficiaris per mor de 6 milions d’euros, que es diu

prest. 

Ha comentat, no li he p ogut contestar en projectes concrets

a nivell de cultura per fons europeus.

La residència ja també ho he dit a totes les  comp any es i

companys que és una prioritat i que cercam el millor element de

finançament perquè sigui el més aviat possible. 

El tema del màster de l’Advocacia ja es treballa amb les  seus

d’advocats de les diferents illes perquè puguin donar les

classes  on line allà. Per tant, impulsarem també que açò sigui

possible i posar totes les facilitats necessàries.

Per acabar, el que parlam de diversificació -i per no allargar-

me massa-, el sentit precisament d’aquesta conselleria és

aquest, és apostar per una diversificació real. Sabem que

aquests canvis no es fan d’un dia per un alt re ni d’un any per

un altre, fins i tot ni d’un lustre per un altre, per tant ,  es

necessita un canvi de tendència amb una p olít ica inversora i

una política que posi els es forços  en tots aquells sectors que

ara mateix són minoritaris, p erò que suposen un futur per a

aquesta comunitat autònoma. Açò no vol dir en cap cas, abans

que cap partit s’alarmi i pugui dir que no apostam pel turisme,

no, ho he dit cada vegada, ho he dit a totes les entrevistes , ho

he dit sempre públicament: no es  tracta d’abandonar el turisme,

es  t racta de fer un millor turisme, es tracta de professionalit z ar

el sector turístic, de millorar les infraestructures , de millorar la

circularitat turística en temes  mediambientals i energètics, i

també es tracta d’invertir més en coneixement, en pols

d’atracció de coneixement, de recerca, en ser una comunitat que

pugui rebre talent internacional, que pugui mantenir el talent de

les Illes Balears, importantíssim. 

Per tant, facem passes cap a una industrialització

manufacturera o de coneixement per tal d’equilibrar aquests

percent atges del PIB que tenim a Balears, i no per un caprici,

per una qüestió totalment lògica i que la p andèmia ens ho ha

demost rat ,  les comunitats autònomes que tenen major

diversificació han patit  una menor caiguda del PIB. Açò són

faves comptades, per dir-ho malament i perdoni per l’express ió.

Per tant, hem de treballar en aquesta línia.

I sabem que els resultats, som plenament  conscient que els

resultat s  qui els parla no els veurà dins aquesta legislatura,

però és que no és el meu objectiu veure’ls, el meu objectiu és

iniciar-los, que puguin ser possibles i facilit ar que les empreses,

les indústries, els autònoms, el sector públic faci passes cap a

aquesta vis ió perquè d’aquí a la generació futura, per tant en

2030, 2050, quan ens trobem puguem dir, bé, no vàrem fer una

feina tan dolenta i que hem intentat equilibrar tots aquests

sectors econòmics.

Crec que més  o manco li he respost, ho he intentat a tot el

que m’ha demanat.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Pons. Li queden

cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús . Només desitjar-li molta

sort i recordar-li que si volem fer aquest imp uls el que es

necess ita és pressupost, incrementar el pressupost, segurament

és així de senzill i complicat alhora. Gràcies i gràcies a tot

l’equip.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller per tancar. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

No, no, agrair al Grup El Pi el seu t arannà i les seves

propostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. El Grup  Parlamentari Mixt no assisteix a la comissió,

per tant, passarem al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula

el Sr. Fernández.
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EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda o bon vespre ja a tots i a

t ot es . Benvingut per primera vegada, Sr. Conseller, a aquesta

comissió parlamentària. 

Miri, sincerament, em pensava que no debatríem sobre...,

que no caldria valorar la seva idoneïtat, vull dir,  la idoneïtat de

la seva persona o de les àrees que gestiona en el seu conjunt,

em p ensava que aques ta classe de debats que són

veritablement estèrils ja estarien superats, i veig que no.

Li he dir que pensam que els fons europeus tenen molt a

veure amb la Universitat,  que tenen molt a veure amb la cultura,

amb la recerca i, és clar, és que si alguns  s ’haguessin finançat

o s’haguessin cregut mai cap d’aquestes tres coses per ventura

ja ho sabrien. Es veu, Sr. Conseller, que en sis anys tenir tres  o

quatre persones que gestionen cultura no està bé, p erò tenir

tres consellers d’Educació en quatre anys deu ser magnífic. 

Miri, en matèria de política lingüístic, de vegades escoltar

algunes declaracions em retrotrau als llibres d’història, a altres

èpoques més obscures, per dir-ho de qualque manera; algunes

de les afirmacions , que desprenen tant d’odi, de rebuig, però

sobretot molta por, com si fossin molts de complexes, jo deman

de què tenen por, de què tenen por de veritat, a la diversitat, a

la pluralitat, a la llengua i cultura de la nostra terra? Que, per

cert, en diem castellà no per l’existència de cap estratègia

socialcomunista, judeomaçònica i separatista, sinó perquè així

ho diu l’article 3.1 de la Constitució Espanyola. De fet, no sé

per vent ura s i sorprendrà qualque diputat o diputada, però la

Constitució diu que la resta de llengües cooficials són llengües

esp any o l e s .  Per vent ura ja convendria a alguns

constit ucionalistes revisar la mateixa Constitució, ja que hi som. 

En definitiva, t ot  això em recorda una dèria basada en la

crispació per la crispació i en tornar a crear un problema allà on

no ha existit mai. Per ventura seria convenient fer un exercici i

és el de deixar els prejudicis a casa i reflexionem, que no existeix

la llibertat per escollir llengua si no es facilita que tots i totes la

puguem aprendre. 

Senz illament, dir-li que estam absolutament d’acord amb el

p lantejament que ha fet vostè avui, en relació amb el fet que la

llengua ha de ser una qüestió transversal, sempre en p ositiu,

que construeix comunitat, que cohesiona i que no és  un

element p art idista ni una eina per generar conflicte. Per tant

consens  i coordinació interinstitucionals sense oblidar els

agent s  socials que es tracta, en definitiva, de tenir la volunt at

política de dialogar que alguns altres no han tengut mai. 

Li he de dir que al nostre grup parlamentari, el Grup

Parlamentari Socialista, li sembla molt encertat que en aquesta

matèria es parli dels joves com un eix prioritari perquè al final

aquest serà un factor de continuïtat lingüística molt evident i,

en aquest sentit, per al foment  de la llengua en els joves ens

agradaria que ens pogués detallar s i hi ha qualque actuació

concreta, crec que vostè ha parlat de dinamitzadors lingüístics

o de campanyes de sensibilització a les xarxes socials. 

I, miri, fa unes setmanes el rect or de la Universitat de les

Illes Balears va comparèixer en aquesta comissió per explicar

bàsicament com s’havia adap t at  la Universitat a la realitat de la

COVID-19. D’aquella compareixença queden clares algunes

qüestions però sobretot els reptes als qual la UIB i tot el

sistema universitari espanyol haurà d’afrontar, de moltes

maneres, no?

I ho hem dit moltes vegades, la universitat no és aliena a la

societat i a la realitat que tots i totes vivim, de fet ,  s ’ha hagut

d’adaptar de manera sobrevinguda i amb molta celeritat a unes

condicions de semi presencialitat o en alguns casos d’una

metodologia docent on line a les quals, evidentment, en un

primer moment no hi estava preparada.

Així i tot, aquest fet ha deixat paleses les  febleses de la

universitat a la nostra comunitat autònoma i a la resta del país

però també les seves  fortaleses, i aquí el primer que hem de fer

és reconèixer la feina immensa de t ot a la comunit at

universitària, la seva capacitat d’adaptació, la seva resiliència;

parlam del personal docent, del personal d’administració i

serveis i, evidentment, dels estudiants. 

I ara que ja fa més de dues dècades de la declaració de

Bolonya, que fa més d'una dècada de la implementació al nostre

país d'aquest pla, crec fermament  que és hora de fer un balanç,

d'avaluar si la seva implementació s'ha executat de la millor

manera, o si, com alerten algunes organitzacions estudiantils,

l'adaptació a la metodologia d'avaluació contínua no ha estat la

més adequada, en definitiva, queden moltes passes per fer en

aquest sentit.

Però ara, com vostè sap, s'obre una oportunitat, el Ministeri

d'Universitat ha començat un procés de reforma normativa en

matèria d'universitat a l'àmbit de l'Es tat, principalment centrat en

la reforma de la Llei Orgànica d'Universitats, però també d'altres

reials decrets, ent re d'altres normatives, com el que regula la

creació de noves universit at s que són també molt importants,

aquest  darrer, per cert, neix de la necessitat de controlar la

proliferació d'universitats privades de qüestionable qualitat

que, en el cas de la comunitat de Madrid, ha tingut el seu màxim

exponent.

Voldria demanar-li, Sr. Conseller, breument , quina és la seva

valoració respecte del procés de reforma normativa del sistema

universitari espanyol i, en particular, si traslladaran qualque

perspectiva, qualque ambició des del Govern de les Illes

Balears cap al ministeri.

Ara, en definitiva, tenim l'oportunit at  de construir un

sistema universit ari dotat d'un ordenament jurídic que doni

impuls a la modernització i int ernalit zació de la universitat com

a motor de canvi de model econòmic; una universitat que

redueixi la burocràcia per permetre un desenvolupament de la

investigació més eficient i que combati de manera clara la

precariet at  que viuen bona part dels docents universitaris, amb

un nou estatut per als PDI i que estableixi la carrera

professional, amb un model transparent i basat en el mèrit i la

capacitat, així com fomentar la mobilitat dels docents i el ret orn

del talent emigrat en els darrers anys.
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Vostè ha parlat també de la dinamit z ació de la vida

universitària i nosaltres estam absolutament d'acord. Alguns

sempre hem defensat que la universitat constit ueix el bressol

del progrés i del desenvolupament democràtic de la nostra

societat, que desenvolupa, en definitiva, el pensament crític i

que apodera els seus act ors , per tant, genera ciutadania activa,

i no només és un espai, com ha passat moltes vegades, per anar

a classe, entrar i partir cap a casa.

En aquest sentit, el foment de la part icipació estudiantil és

essencial i la reforma legislat iva obria, al nostre parer, de poder

avançar en una major participació dels  es tudiants en la

governança de la Universitat, en la presa de decisions del dia

a dia.

En aquest sentit, li faré algunes preguntes, no sé si vostè ha

pogut ja reunir-se amb la nova comissió permanent del Consell

d'Estudiants, en tot cas nosaltres l'animam a poder fer-ho.

En matèria de p olítica de beques i de taxes, vostè ja... s'ha

comentat avui, el Govern d'Espanya ha introduït una sèrie de

canvis a la normat iva, que ha permès enguany tenir més de

100.000 estudiants més becats en el sistema universitari

espanyol, s 'ha modificat també el sistema de forquilles i, com

vostè ha dit ,  m'alegra saber que es treballa respecte del

compliment de l'acord al qual s'ha arribat entre la CRUE i el

Govern d'Espanya en aquest sentit, que algunes comunitats

autònomes hauran de rebaixar els seus preus públics.

També m'agradaria demanar-li si preveuen qualque novetat

respecte de la negociació del conveni de finançament  de la UIB,

imagín que serà resp ectar el conveni de finançament de la UIB,

entenc que esperaran que p assin les eleccions electorals i que,

per tant, puguin poder parlar amb el nou equip rectoral per si

tenen qualque novetat respecte d'això.

I també si la UIB li ha pogut traslladar alguna sol·licitud

concreta d'estudis, de nous estudis, atès que ja duen un temps

estudiant la possible demanda de traslladar-li en aquest sentit,

com li vàrem traslladar al rector, la sol·licitud d'algunes

organitzacions de poder plantejar que en aquesta nova ofert a

d'estudis de grau i de postgrau, s'inclogui una metodologia

també semipresencial o de metodologia docent, segons la seva

demanda.

I pel que fa a infraestructures, ja li han demanat molts de

companys i companyes, només plantejar, com vostè ha fet, la

possibilitat d'introduir projectes d'infraestructures dins els fons

europeus que, com vostè ja ha destacat, sup osen una

oportunitat en tots els sentits.

A l'àmbit de la recerca, de la investigació, de la innovació,

crec que a aquestes alçades  és innegable que les polítiques que

apostin de valent per l'economia del coneixement  han de ser

absolutament necessàries si volem caminar cap a un sistema

productiu econòmic diversificat. I sobra dir que la pandèmia,

evidentment, posa en evidència que hem de fer una passa

important científicament parlant ,  que això generarà beneficis de

tot tipus al conjunt de la ciutadania de les nos t res  Illes i del

nostre país.

Al final es tract a de generar un espai que atregui talent, que 

estigui obert a noves idees i a la diversitat en tots els seus

vessants. No hem de perdre de vista que la investigació no és

només el p as  p revi del descobriment de la cura del càncer, la

investigació és un entramat de camins que es dirigeixen en

totes direccions per assolir el màxim nivell de coneixement, i no

té sentit limitar-la a l'eficiència econòmica, sinó entendre que

tots  els  recursos destinats a recerca, a la innovació, són una

inversió de present i de futur.

Per tant, trob que ha de ser imp ortant ser honestos i saber

on som, i sabem que encara ens  trobam a la cua de l'Estat en

recerca, però que cal posar en valor d'on venim i és just també

destacar les bones dades en aquest sentit. A la passada

legislatura ja vàrem passar de llegir titulars que deien “Balears,

la comunitat autònoma que menys inverteix en investigació”, a

ser ara de les comunitats autònomes que més inversió dedica.

I a més a més, crec que ha est at el Sr. Ensenyat qui ho ha

esmentat  abans, fa uns dies podíem llegir un titular que deia

“Más inv estigadores que nunca en Baleares”, el que ens

converteix en la comunitat autònoma que més ha crescut en

nombre de personal dedicat  a la recerca i on més ha crescut

l’ocupació lligada a aques t  àmbit, un 54% més. Són dades que

conviden a l’esperança, a ser op t imistes i que per descomptat

marquen el camí a seguir.

Ja li han demanat per la llei de la ciència, jo l’únic que li volia

demanar és per la situació actual del projecte del complex

científic del Parc BIT, si tenien qualque novet at  sobretot en

qüestió de dades i com manejaven els tempus en aquest sentit. 

I pel que fa a la cultura. A diferència d’altres t errit oris,

d’altres països, aquí hem intentat que la cultura no aturés

sempre que hem pogut, acomplint les normes  de seguretat per

int ent ar no allunyar la cultura de la ciutadania. Precisament a la

cult ura i a totes les persones que la creen, que la fan, que

l’apropen al nostre dia a dia, han fet possible que el

confinament i el món rere la pandèmia ens generi una mica

menys d’angoixa. Per tant, Sr. Conseller, els  devem molt, no

podem mirar cap a un altre costat i hem de practicar molta

empatia. I efectivament hem de fer tot el que estigui a les

nostres mans  p er donar suport a aquest sector, les xifres que

vostè ha donat són importants, ha dit més de 5 milions en

ajudes, de crèdits ISBA no sé si eren 5 o 6 milions  que també

s’han pogut concedir i altres ajudes del ministeri que si no fos

per la interlocució que fa el Govern de les Illes Balears , idò

senzillament no haurien arribat.

I ara el sector també està inclòs en els 855 milions de les

ajudes directes de l’Estat, i entenem que el prioritari en aquest

sentit és la celerit at  en la tramitació d’aquestes ajudes per fer

possible que aquestes arribin a tothom i amb la màxima brevetat

possible, i vostè, com a conseller, també, de fons europeus,

coneix la realitat del que parlam ara mateix.

En relació amb el que han demanat altres grups

parlament aris, que vostè ha comentat en relació amb el

desenvolupament del Pla de la ciència i entre d’altres qüestions

la llei d’indústries culturals o l’observatori de la cultura, jo li

demanaria s i p odem parlar amb detall respecte de les polítiques
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en les línies d’actuació específiques, en aquest sentit respecte

dels joves, que vostè ho ha comentat, al final passa igual que

amb la llengua, els joves són un actiu essencial tant de

subjectes passius com de subjectes actius que creen cultura,

que l’apropen també a la ciutadania i a més també és una eina

d’ocupació molt important.

Ara ja res més, Sr. Conseller. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Fernández,

diputat, intentaré també ser breu en les meves respostes,

intentar aclarir les qüestions que m’ha demanat.

La primera pregunta que m’ha fet era si m’havia reunit  amb

l’associació d’estudiants, no, encara no ho he fet, però

evidentment ho faré aviat, és la meva intenció, fer-ho el més

prest possible.

Després ha comentat també la política de beques , com he

dit abans treballam amb el ministeri de... i totes les comunitats

autònomes en aquest sentit, i la intenció sempre..., crec que és

una qüestió totalment de possibilitat perquè la voluntat està

més que demostrada i està definida i totalment compromesa. A

mesura que sigui possible també fer una política de beques més

redistributiva, més d’intentar millorar aquest finançament per

part dels estudiants, no tenguin dubte que ho farem.

Després, el finançament de la UIB, sí, també vostè ho ha

comentat, ara al mes de maig hi ha eleccions, hem treballat i

tenim una proposta de conveni que ara mateix tenim aturat,

però que just quan hi hagi el nou equip rectoral hi treballarem.

Després també m’ha comentat per part de la Universitat dels

nous estudis i açò també m’ho havia demanat la Sra. Pons i

m’ho he deixat,  ara ho he recordat, intentaré també pensar a

veure... contestar-li. Aquí hi ha dues qües t ions importants, ara

treballam en poder... bé, estudiam poder tirar endavant nous

estudis de farmàcia, per exemple, de ciències d’activitat

esportiva, d’intel·ligència artificial, totes aquestes qüestions

que ara estan de completa actualit at  i, per tant, són necessàries

p er a aquesta comunitat i, a la vegada, amb el Consell Social de

la Universitat treballam en un estudi de les noves titulacions

vinculat i actualitzat a les necessitats socioeconòmiques de la

comunitat aut ònoma de les Illes Balears. Açò és importantíssim

p erquè al final podem fer diferents graus, diferents màsters  que

considerem que són positius, però el que és molt important és

tenir la capacit at  analítica del que realment es necessita i, per

tant, vull agrair t ambé al Consell Social de la Universitat la

predisposició de treballar conjuntament en aquest estudi i, a

p artir d’aquest estudi, implementar les noves titulacions que

siguin necessàries.

Pel que m’ha comentat també, Sr. Fernández, sobre recerca,

en el p roject e de complex científic del Parc Bit vull comentar-li

que s’ha recepcionat al març de 2021, o sigui ara, fa qüestió

d’un mes, i ara s’ha de treballar bàsicament en la cessió dels

espais, vull dir, açò és d’ara mateix, per tant, treballam

actualment en aquesta qüestió.

La política de joves en la cultura, idò també ho he dit més o

manco abans, t ot es  les iniciatives que promovem des de la

Direcció General de Cultura, des de l’IEB, des de l’ICIB tenen

en compte, d’una manera prou sensible i prou important la

creació cultural especialment  dels  joves i, per tant, el que fem i

el que volem fer és que siguin unes ajudes accessibles,

universals i que d’alguna manera responguin a les  necessitats

del col·lect iu jove sense intermediaris, que açò és molt

important . Per tant, fomentam des de la part de la idea, de la

creació fins a la part de la producció d’una manera molt  més

accessible, molt  més  transparent i molt més clara, i evidentment

que amb aquesta especial sensibilitat els ajudam en tot

l’acompanyament i en totes les necessitats que puguin tenir.

Bé, més o manco, molta part... hi havia molt a p art de reflexió

que compartesc evidentment totalment. I de les preguntes si hi

ha qualsevol cosa que no li he cont estat, idò al segon torn o

per escrit també les hi puc fer arribar.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president . No, només donar-li les gràcies per les

preguntes, per haver contestat, per les seves respostes. I res,

dir-li que confio que la seva gestió sigui a l’alçada de les

circumstàncies, des del nostre grup parlamentari n’estam

absolutament convençuts, desitjar-li sort, encerts i com sempre

diem que aquests encert s  sigui èxits que beneficiïn el conjunt

de la ciutadania d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. He entès que la resta de grups han

renunciat  al seu segon torn de paraula. Per tant, una vegada

acabat el debat, volem agrair la presència del Sr. Miquel

Comp any  i Pons i dels seus acompanyants, desitjar-li sort i

encerts.

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

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies a tots.
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