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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, Sr. President, Margalida Durán substitueix Salomé
Cabrera.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, ningú més? Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 15321/20, 18067/20 i 2501/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15321/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció del
preu dels menús escolars de tots els centres públics i
concertats de les Illes Balears.

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvenció dels preus dels menús escolars de tots els centres
públics i concertats de les Illes Balears. Per a la seva defensa
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president, bones tardes a tothom, diputats de la
Comissió d’Educació. Nosaltres, des del Grup Popular vàrem
presentar aquesta iniciativa, ara ja idò... figura’t, d’octubre del
2020, gairebé quasi farà un any, i és una iniciativa que hem
presentat en diferents ocasions perquè va un poc en la línia
d’aconseguir que a l’educació, tots aquells serveis
complementaris que formen part de l’educació arribin de forma
accessible a tots els nins, sobretot a un moment com l’actual, en
què hi ha hagut una crisi social, sanitària i econòmica en la que
ens hem vist obligats a tenir els nins a ca nostra, on ens hem
adonat de les dificultats de conciliació que tenen moltes
famílies a l’hora de dinar el migdia per poder fer compatibles
els horaris escolars amb els horaris laborals.

Moltes famílies, a més, tenen dificultat afegida per poder fer
front al preu dels menús escolars de Balears. Les darreres
informacions dels darrers anys és que els nostres menús són els
més cars de tota Espanya, tenim una mitjana de menús de 6,5
euros, tenint en compte que hi ha escoles que arriben a un preu
de 10 o 10,5 euros per nin/menú al dia, la qual cosa pensam
que és realment inassumible per part de les famílies, quan a la
resta d’Espanya hi ha comunitats que tenen menús a un preu de
2 o 3 euros per nin i dia. Si pensam que també hi ha famílies
que no tenen només un nin, sinó que poden tenir dos o tres fills,
idò això pot suposar un cost realment inassumible per a la
família.

Per això, nosaltres en diferents ocasions hem presentat
aquesta iniciativa i pensam que, tot i que és de l’any 2020, té
més vigència, més actualitat i més necessitat avui en dia i per
això pensam que podria tenir el suport de tots els diputats per

fer aquest gest de cara a les famílies que necessiten conciliar i
tenen els nins a dinar a escola.

Per això nosaltres demanam que s’insti el Govern a
subvencionar el preu dels menús escolars a tots els centres
educatius públics i concertats, tots aquests centres que formen
part de la xarxa pública, independentment que la titularitat sigui
pública o sigui privada, necessiten aquestes ajudes de forma
general perquè totes les famílies puguin accedir d’aquesta
manera a poder tenir els serveis de menjador, per garantir que
tots els nins, a més, tenguin una menjada equilibrada al dia,
perquè ja sabem que les famílies que no deixen els nins al
menjador moltes vegades després no donen una menjada
equilibrada al nin, sinó segons les seves possibilitats
econòmiques o fins i tot temporals, i perquè pensam, a més, que
el sistema de beques menjador és insuficient.

Sabem a més que no ha arribat a totes les famílies perquè
així ho ha declarat la Federació de Pares i Mares i sabem, a
més, que el sistema no és realment àgil, per la qual cosa per
ventura el més àgil seria rebaixar aquest preu, establir un preu
mínim que sigui assequible per a tots i que d’aquesta manera
totes les famílies poguessin arribar a conciliar i a garantir
aquesta menjada per als seus fills.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Nosotras vamos a votar en contra de
esta iniciativa, no porque estemos en contra de las becas de
comedor, pero sí que estamos satisfechas, de momento, en
principio, con los 7 millones de euros que se han destinado este
año para las becas de comedor.

Entendemos y sabemos que el precio de los menús son los
más caros de España, también resulta que la lista de la compra,
llenar el carro de la compra aquí en Baleares es el sitio más
caro de toda España, creo que también habría que luchar por
eso, apostar por el producto local y evitar que los precios se
sigan disparando, puesto que la economía se ha visto muy
afectada y las familias se han visto muy afectadas, y más aun
ahora con este tema de la crisis económica tras la crisis de la
COVID.

Pero lo que nos supone dos contracciones bastante
importantes del Grupo Parlamentario Popular cuando ha
presentado esta iniciativa, és que resulta que en plena crisis, en
la otra crisis anterior que tuvimos, que afectó también a
muchísimas familias aquí, en Baleares, durante al año 2012-
2013, el Partido Popular destinó 600.000 euros para becas de
comedor, durante el año 2013-2014 se destinaron 800.000
euros, no sé si eso 800.000 euros para toda Baleares o 600.000
euros para toda Baleares le parecía suficiente, a nosotras desde
luego no.
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Lo que sí nos parece suficiente son, o al menos de
momento, los 7 millones de euros que se están destinando para
becas comedor desde que está... bueno, este gobierno, el año
pasado, el curso pasado fueron 3,5 millones, el anterior 2,6
millones y en atención a la crisis que se está viviendo el Govern
ha actuado para favorecer el bienestar de las personas, ha
atendido a las carencias de las familias más vulnerables y se
han destinado 7 millones.

Nosotras creemos que se están poniendo las cosas en orden,
que se están haciendo las cosas bien, y en esta nueva etapa
progresista nos estamos tomando muy en serio el bienestar y la
calidad educativa, otra cosa es que se necesite algo más y en el
curso que viene miraremos de ver cómo han resultado estos 7
millones, si se han dado, si se necesita llegar a más personas.
Pero lo que tengo claro es que yo me he reunido y me reúno,
por lo menos tres veces al año, con todas las entidades de la
comunidad educativa que aceptan nuestra solicitud de
reuniones, y ninguna de las sugerencias y ninguna de las
propuestas ha sido la beca de comedor.

En cualquier caso, entendemos que se ha llegado a más de
7.000 personas, más de 7.000 familias en comparación a lo que
llegaban ustedes, que no alcanzaba casi ni a las 2.000 personas
durante la época más dura de la crisis anterior. 

Entonces, por estas incongruencias, porque consideramos
que con 7 millones de euros el Govern ha actuado como tenía
que actuar de forma responsable y la administración ha estado
para proteger y para cuidar a las familias más vulnerables,
priorizando que esas becas de comedor las tengan y las
disfruten las personas con rendas más bajas y familias más
vulnerables, pues, vamos a votar que no.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, moltes gràcies, president. Nosotros, desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, apoyaremos esta proposición no de
ley que hoy nos trae el Grupo Popular. Ya se han visto en esta
comisión algunas iniciativas en este mismo sentido desde el año
2019, desde septiembre que empezamos a ver las quejas de la
FAPA, de la Federación de Padres y Alumnos, que ya ponían
de manifiesto este encarecimiento en los menús de comedor en
las escuelas de Baleares.

Es cierto que la FAPA achacaba este encarecimiento a la
insularidad, como ha dicho la Sra. Santiago; es cierto que la
cesta de la compra es una de las más caras, si no la más cara, la
de las Islas Baleares, algo que también venimos denunciando
desde mi grupo parlamentario e intentando que se compensen
definitivamente esas desventajas derivadas del factor de la
insularidad, si bien creemos que sí es necesario que la
conselleria, pues, revise o valore la posibilidad de subvencionar
el precio de los menús escolares en los centros educativos de
las islas, tanto públicos como concertados.

Además yo... recordar que hice una pregunta oral en
comisión, en esta misma comisión al conseller, el 27 de
septiembre de 2019, para conocer qué medidas concretas
adoptaría la conselleria en el camino de abaratar ese menú
comedor o de subvencionar estos menús escolares, y el
conseller Martí March no ofreció soluciones. Es cierto que este
incremento empieza en 2018 con un incremento del 11% en el
valor medio de los menús.

Estamos de acuerdo con esta propuesta, también hicimos
enmiendas a los presupuestos de la CAIB para 2021, pero
también para 2020, para abaratar esos precios y
subvencionarlos.

Sí que es cierto que quiero valorar positivamente el
esfuerzo que ha hecho la conselleria en aumentar las becas y
ayudas comedor, también gracias a una enmienda de
Ciudadanos a los presupuestos, pero es claramente insuficiente
y esperamos que el esfuerzo presupuestario sea aun mayor.

Creo que la conselleria debe garantizar, lo primero, la
calidad de los menús de los alumnos -de los niños, de las niñas
y de los jóvenes- de nuestras islas, pero también
compatibilizarlo con, y pensar en la economía de las familias
en un momento de tanta dificultad, y de vulnerabilidad y sobre
todo aumentar las becas comedor. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Bé, nosaltres entenem que el sistema de
beques menjador existent no és només que sigui un bon sistema
-que ho és-, sinó que és el més equitatiu que hi ha, fins i tot
molt més equitatiu que el que avui ens proposa el PP, perquè al
cap i a la fi s’ajuda a qui realment ho necessiti, sigui quina sigui
la quantitat de gent que ho necessiti, de fet, ha augmentat el
pressupost per a beques menjador els darrers anys d’una forma
considerable. 

I es va fer un esforç important en el temps de la pandèmia
perquè cap alumne, tot i no anar a escola, quedàs, per dir-ho de
qualque manera, sense la seva ajuda menjador i es pogués fer
aquesta menjada a què feia referència la Sra. Riera.

Ja li vàrem dir una vegada que va dur una proposta similar
en aquesta comissió: s’hauria de veure i s’hauria de valorar,
perquè sí que ho vàrem mirar en aquell moment, quines són
aquestes escoles que fan pujar tant el preu dels menús escolars,
perquè les que, per exemple, jo mateix vaig mirar les que tenia
més a mà, eh?, en aquell moment, que eren les d’Es Pla, cap
d’elles s’enfilava gaire i amb les beques menjador sortia una
cosa com a molt equilibrada i molt equitativa. 

Però bé, com ja li deia, nosaltres entenem que el sistema
establert és adequat i fins i tot el que li deia, molt més equitatiu
del que vostè ens proposa. Per tant hi votarem en contra. 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. El Grup Parlamentari VOX no assisteix
a aquesta comissió i, per tant, passarem el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vàrem
donar suport a la proposició no de llei que sol·licitava la
rebaixa dels preus dels menús escolars.

Estam convençuts, sabem que pagam més per tot però en
aquest cas que avui ens ocupa també la nostra comunitat
autònoma és la que més paga per un menú escolar. El fet
insular afecta cada acció de la nostra vida, és evident que
pagam més, com deia, per qualsevol servei, per a qualsevol
producte i els menús escolars no en són una excepció. 

Tot i això, podem dir que al debat de la proposició no de
llei arriba tard, estam a punt d’acabar el curs i en bona part el
Govern ha fet part de les reivindicacions que avui ens presenta
el Partit Popular. Segons dades de l’executiu, aquest curs 2020-
2021 es varen destinar 7 milions d’euros a ajuts de menjador,
repartits en dues convocatòries.

Per primera vegada les sol·licituds admeses han estat
beneficiàries, aquelles que complien els requisits i més de la
meitat reben l’import màxim d’ajuda, que són 880 euros. Les
ajudes compensen alumnes de centres públics i concertats, que
és el que també es demana avui en aquesta proposició no de
llei, i compensa els alumnes de primer cicle d’educació infantil
que formin part de la xarxa d’escoles infantils o de la xarxa
complementària: famílies afectades per un ERTO, beneficiàries
de la prestació d’atur, rendes mínimes d’inserció social, de la
RESOGA, sense prestacions, famílies colpejades per la crisi
econòmica provocada per la COVID-19 que s’han pogut
beneficiar també d’aquesta ajuda de menjador. 

Pel que fa concretament al text d’aquesta proposició no de
llei, Sra. Riera, jo no sé si és que quan vostè diu “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern a subvencionar el preu dels
menús escolars de tots els centres educatius públics i
concertats” es refereix a tots els alumnes de tots els centres
educatius públics i concertats. Entenc que vol dir a tots,
absolutament. Bé, idò nosaltres creiem que, bé, que s’ha de
reconèixer l’esforç del Govern d’aquests 7 milions d’euros, i no
sé si m’acceptaria una esmena in voce, que sigui a aquelles
persones que ho necessiten, no a tots o una transacció que vostè
vulgui... -no l’acceptarà? Idò res, idò nosaltres ens hi
abstendrem, perquè creiem que tots aquells que tenen un
compte corrent florit no han de tenir els mateixos privilegis que
tenen aquells que ho necessiten.

Per tant nosaltres no hi votarem en contra, entenem l’esperit
de la proposta però ens hi abstendrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. No assisteix tampoc el Grup
Parlamentari Mixt i, per tant, passarem el torn al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Fernández. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO: 

Gràcies, Sr. President, bona tarda a tots i a totes, senyors i
senyores diputades. Es presenta aquesta PNL amb una idea,
amb un fons que, en un principi, tots i totes podríem..., i sí,
segur que hi estam d’acord i és que la política de beques per al
servei menjador és una qüestió primordial i ben necessària a la
nostra comunitat autònoma.

Ara bé, com ja s’ha explicat en aquesta comissió, hi ha una
sèrie de discrepàncies que són importants. Es parla de
subvencionar els menús escolars, a tots, no especifica criteris
per donar prioritat a les persones que veritablement ho
necessiten, que són més vulnerables, i obvia, també,
absolutament, el que ha passat en aquesta comunitat autònoma
en els darrers sis anys. I, em perdonaran però crec que no és
una qüestió menor, són dades objectives que reflecteixen les
diferències entre les prioritats quan es gestiona una crisi d’una
manera o quan es gestiona d’una altra.

Els darrers sis anys s’ha incrementat, any rere any, la
partida pressupostària per a beques menjador, així com el
nombre de beneficiaris, any rere any, de 900.000 euros i 1.433
beneficiaris el 2015 a 7 milions d’euros i 7.500 beneficiaris,
s’ha multiplicat per 7 el pressupost, i s’han multiplicat els
beneficiaris. 

Ara, les ajudes no només arriben als alumnes de la pública,
com passava abans, ara també l’alumnat de la concertada hi té
accés. Ara els infants 0-3 també tenen accés als ajuts menjador.
I li podem donar les voltes que vulguem, però es fa molt difícil
no reconèixer l’evolució brutal que hi ha hagut en aquesta
matèria, els ajuts de menjador han arribat a més alumnes que
mai.

I enguany, a més d’incrementar en 3,5 milions el pressupost
respecte de l’any anterior, s’ha adaptat evidentment el servei
menjador a les condicions sanitàries pertinents, amb 1 milió
d’euros per al pagament de monitors extra. 

La primera convocatòria es va incrementar el màxim a
subvencionar, fins arribar a un  80% del preu total i es varen
admetre com a beneficiaris 6.000 alumnes. Tots els admesos,
evidentment, perquè acomplien uns criteris específics de la
convocatòria que es va treure en primer moment. I després
d’això el Govern va obrir una segona convocatòria per cobrir
les necessitats de més alumnes, atesa la situació sobrevinguda
que hem viscut el passat any. 

Es va fer la convocatòria igual que la primera? No, a la
segona es va decidir modificar-la, adaptar-la a la situació
pandèmica, flexibilitzar alguns requisits per arribar a més gent,
com per exemple eliminar el criteri pel que fa referència a la
renda de l’any 2019 perquè evidentment no reflecteix la realitat
actual. Per cert, també a l’hora de comunicar aquesta
convocatòria no s’havia fet de la forma habitual, més de la
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forma habitual, es va comunicar a les famílies per part de la
conselleria. 

No es pot dir per tant que no s’arribi a molta gent, ha estat
un canvi radical i això em tem que en aquesta PNL s’intenta
obviar i nosaltres no hi entrarem en aquest joc; perquè, a més
a més, en política de beques nosaltres estam convençuts que la
política més adequada parteix de l’equitat perquè, malgrat
l’increment brutal de recursos en aquesta matèria, aquests no
són infinits i, per tant, prioritzam la gent que no s’ho pot
permetre, que té més dificultats, en definitiva, que són més
vulnerables.

I no només són paraules, són fets i recursos. Qualsevol nin
o nina que acompleixi els criteris, sigui de la pública o de la
concertada, es veurà beneficiat per les ajudes, cosa que abans,
com deia, no passava. 

El sistema és millorable? És clar, i tant!, qualsevol servei
públic ha de ser millorable, sempre el podem i l’hem de
millorar, però s’ha de dir tot, s’ha de posar en valor que
l’evolució i la progressió en aquesta qüestió ha estat evident. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fernández. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. En primer lloc, agrair el suport del Grup
Ciutadans i l’intent de suport d’El Pi, encara que s’hagi quedat
en una abstenció, i lamentar que els partits que donen suport al
pacte d’esquerres progressistes que no volen deixar ningú
enrere i pensen en les persones, no tenguin un moment per
poder donar suport a aquesta iniciativa, sobretot, quan les
justificacions que presenten, realment, són justificacions per
votar-la a favor. 

En primer lloc, no pensam que siguin incompatibles les
beques menjador amb els menús escolars, de fet, la iniciativa
no parla en cap moment de beques menjador, els menús
escolars podrien tenir un preu més raonable com a la resta de
comunitats autònomes i encara així ajudar, pagant una beca
menjador, a aquells que no tenen ni per pagar aquells 3 euros
al dia perquè els nins puguin dinar, que hi ha famílies en
aquesta situació. Avui mateix, em sembla que vostès mateixos
han reconegut i han escoltat a una compareixença on
s’assenyalava l’escletxa de pobresa que hi havia a les Illes
Balears.

Per altra banda, també al·leguen que la senalla de la compra
és més cara, idò un altre argument a favor encara així per
aconseguir que els nins puguin dinar a l’escola i les famílies no
hagin d’assumir totes les menjades.

Que a les beques menjador s’hi han destinat 7 milions
d’euros? Estam contents no que s’hi hagin destinat, que es
varen prometre 7 milions d’euros, perquè la realitat és que
després varen sobrar 2,7 milions d’euros a la primera

convocatòria i quasi 3 a la segona convocatòria. Les famílies
han rebutjat aquesta gestió feta per la Conselleria d’Educació.
No crec que en temps de crisi a les famílies balears els sobrin
3 milions d’euros de beques menjador, per ventura haurien de
mirar si el seu conseller ha gestionat correctament aquests
doblers, que el Parlament vull recordar, va aprovar perquè es
gestionessin en aquest sentit.

O que nosaltres, per exemple, en temps de la nostra gestió,
no hi destinàssim els doblers suficients, evidentment tots els
governs fan coses bé i coses malament i en un moment de crisi
no s’hi varen destinar més doblers, idò rectifiquin aquelles
coses que vostès mateixos critiquen que no es varen fer bé,
perquè si un motiu per no votar a favor és que el PP no ho va
fer, no sé si és que vostès volen copiar aquelles coses malament
o rectificar aquelles que podrien ser millors. Però, no, el que
sembla és que vostès s’estimen més parlar de les persones que
no ajudar-les i no accepten que es rebaixin aquests preus dels
menús, ni via esmena pressupostària, ni via proposta
parlamentària.

Tampoc no crec que s’arribi tard, com també s’ha comentat
aquí, el curs acaba, però esperam que l’any que ve comenci un
altre curs i que les famílies puguin gaudir d’aquest servei de
menjador, les que tenguin possibilitats de pagar-lo. 

En tot cas, doncs lamentar, com he dit al principi, aquesta
falta de consideració amb les famílies i les seves necessitats.
Nosaltres seguirem fent propostes en positiu, com els dic, cada
setmana en aquesta comissió, i vostès si s’estimen més
continuar mirant el que avancen i aplaudir les coses que
consideren que fa bé la seva conselleria, enlloc d’intentar
millorar el que fan malament, suposam que el temps anirà
posant les coses al seu lloc i algú tendrà en compte aquesta
falta d’interès per propostes positives del Partit Popular.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 15321/20.

Vots a favor? D’acord gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 6 vots en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. En conseqüència queda rebutjada la Proposició no
de llei RGE núm. 15321/20, relativa a subvenció del preu dels
menús escolars de tots els centres públics i concertats de les
Illes Balears.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 18067/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a defensa, difusió i promoció de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 18067/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la defensa, difusió i promoció de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. Per a la seva
defensa, per part del Grup Parlamentari Pi Proposta per les Illes
Balears, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de 5 minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. L’article 4
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes estableix que la llengua
catalana és la llengua pròpia de les illes i en declara el seu
caràcter d’idioma oficial, juntament amb el castellà. L’article
5 estableix que el Govern ha de promoure la comunicació,
l’intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els
territoris, pertanyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles
lingüístics i culturals amb les nostres illes. Els articles 30 i 32
confereixen a la nostra comunitat competències exclusives en
la integració social i econòmica de l’immigrant i competències
executives en immigració.

El 15 de setembre de l’any 2001, es publicava en el BOE,
en el Butlletí Oficial de l’Estat, l’instrument de ratificació de la
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, feta
a Estrasburg el 5 de novembre del 1992, una carta que és dret
aplicable i que estableix en el seu article 7 el reconeixement de
les llengües regionals o minoritàries com a expressió de la
riquesa cultural respecte de l’àrea geogràfica de cada llengua
regional o minoritària, actuant de manera que les divisions
administratives no siguin obstacle per al foment d’aquesta
llengua. La necessitat d’una acció resolta de foment de les
llengües regionals o minoritàries, la facilitació i el foment de la
seva utilització oral i escrita en la vida pública i privada, la
provisió de formes i mitjans adequats per al seu ensenyament
i estudi, la provisió de mitjans que permetin aprendre la llengua
als no parlants que resideixen a l’àrea en què s’utilitza aquesta
llengua.

Per tant, més clar impossible. A les Illes Balears els darrers
anys, per una multiplicitat de factors, els estudis constaten el
retrocés en l’ús social de la nostra llengua, alguns estudis fins
i tot assenyalen que els darrers 15 anys a les illes, l’ús social de
la llengua ha caigut més d’un 8%. Una tendència que s’observa
arreu és que els esforços per equiparar i igualar les dues
llengües oficials i aconseguir que la població domini
indistintament les dues llengües són clarament insuficients. 

Per tant, des d’El Pi avui proposam aquesta proposició no
de llei: instar el Govern i la resta d’institucions de les illes a
defensar, difondre, prestigiar i promocionar la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, i instar el Govern a donar una nova
empenta a les polítiques a favor de la normalització de la
llengua.

Valoram positivament la nova Oficina de Drets Lingüístics
i estudiar la posada en marxa de nous mecanismes, com per
exemple la recuperació del servei d’ensenyament de català a la
Conselleria d’Educació, entre d’altres.

I també instam el Govern i la resta d’institucions de les
illes, a implementar, en un termini màxim de sis mesos, les
propostes aprovades pel ple del Consell Social de la Llengua
Catalana, a la sessió del dia 5 de novembre del 2018, dins
l’informe i propostes de polítiques lingüístiques de cohesió
social.

Aquesta és la proposta que fem, sempre defensant les
modalitats lingüístiques de cada una de illes, però tenint en
compte també la unitat de la llengua. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS.

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Pons. Nosaltres des del
Grup Popular el nostre posicionament ideològic en matèria de
la llengua crec que ha quedat molt clar en diferents ocasions,
estam disposats evidentment a defensar l’equilibri de les dues
llengües cooficials que tenim a les illes, com assenyala la
Constitució i l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia, però amb
aquesta posició d’equilibri que amb diferents sentències el
Tribunal Constitucional ha deixat prou clar, la nostra postura és
que no volem ni immersió en castellà, ni immersió en català;
que llengua pròpia no vol dir que sigui una llengua preferent,
per la qual cosa nosaltres estam disposats a donar suport al
primer punt de la seva proposta.

En relació amb els dos punts restants, no li podem donar
suport, perquè fa referència a una distinció que dóna una
primacia a una llengua sobre l’altra, per exemple quan fa
referència a incrementar suport a mitjans que puguin estar
elaborats totalment en llengua catalana, quan realment hi hauria
d’haver un equilibri i donar possibilitat a les subvencions a tots
els mitjans, en castellà o en català; o, per exemple, propostes
que el que volen és implementar i utilitzar la llengua catalana
com a mitjà de cohesió social, quan la cohesió social s’ha
d’aconseguir en les dues llengües cooficials.

I com li deia, no perquè ho digui el Partit Popular, ho diu el
Tribunal Constitucional, ho va ratificar a la sentència 31/2010,
en relació amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on va
definir que llengua pròpia no significa preferent, sinó que
significa que és d’aquell poble, però que ha d’estar en una
situació d’equilibri i d’igualtat de l’altra llengua oficial. I també
la sentència 165/2013, sobre la Llei 9/2012, a la qual s’establia
sobre la funció pública que el català no ha de ser un requisit
dins l’administració per aconseguir aquesta situació d’igualtat
entre castellà i català, la qual cosa no manllevava la possibilitat
que els serveis públics poguessin ser prestats en les dues
llengües oficials, si els empleats públics estaven formats com
pertoca.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202018067


EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 51 / 27 de maig de 2021 837

Per això nosaltres, com li deia, donarem suport al primer
punt, perquè defensa la nostra llengua, l’hem d’estimar, l’hem
de conèixer, perquè és una riquesa i només si es coneix i es
promociona realment s’estima i es pot defensar, però no
donarem suport evidentment als punts 2 i 3 els quals
estableixen aquesta diferència i discriminació de les dues
llengües oficials.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor, i seré breu.
Primer, perquè nosaltres vam fer una esmena a la Llei
d’educació durant el període d’al·legacions públiques, perquè
es respectés l’acord d’Illes per un Pacte, que garanteix
l’ensenyament en català a l’escola. I tant en educació com en
tots els àmbits públics i institucions estarem sempre al costat de
la defensa, difusió, prestigi i promoció de la llengua catalana,
tots els membres del Grup Parlamentari Unidas Podemos, tots.

En segon lloc, perquè nosaltres estem a favor de la llei i del
seu respecte estricte, i això vol dir que respectem l’Estatut
d’Autonomia i estarem sempre del costat dels que exigeixen el
compliment estricte de la legalitat.

I, finalment, perquè la llengua per a nosaltres és un
instrument d’unió i concòrdia.

Jo, com a andalusa, està clar que la meva llengua materna
no és el català, jo no vaig estudiar en català, sinó que vaig
haver de treure’m la titulació pel meu compte, com moltíssimes
altres persones que vénen d’Andalusia i com moltíssimes altres
persones que vénen d’altres comunitats autònomes de l’Estat
espanyol; que jo no m’expressi habitualment en català no vol
dir que no respecti aquesta llengua, possiblement els meus fills
la parlaran millor que jo i també la defensaran com he fet jo.

A aquest grup parlamentari defensarem sempre aquesta
llengua perquè és la que cal preservar i respectar en el territori
que ens ha acollit, encara que no la parli encara correctament.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Moltes gràcies. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
creiem que al que s’hauria d’instar el Govern de les Illes
Balears és a promoure, difondre, prestigiar i promocionar les
modalitats lingüístiques pròpies de les nostres illes, el

mallorquí, el menorquí, el formenterenc i l’eivissenc, tal i com
s’estableix a l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia. 

És veritat que nosaltres estam a favor del foment i ús de
totes les llengües, de totes, cap ni una per sobre de l’altra.

No estam en contra de la llengua catalana, ni molt manco,
i del que estam en contra és d’arraconar la llengua castellana de
l’ús normal, és a dir..., vehicular de l’educació, de
l’administració, i estam en contra d’arraconar les modalitats
lingüístiques pròpies de les nostres illes. I del que estam a favor
des del meu grup parlamentari, des de Ciutadans, és de la lliure
elecció de llengua i de preservar els drets lingüístics de tots -de
tots- els ciutadans.

No creiem que cap de les llengües sigui minoritzada i que
s’hagi de fer aquesta política per part del Govern de
promocionar o d’imposar una llengua sobre... l’ús de la llengua,
imposar l’ús d’una llengua sobre una altra.

Tenim la immensa sort en aquestes illes de tenir dues
llengües oficials, reconegudes per la Constitució i al nostre
Estatut d’Autonomia, i això suposa sumar en riquesa lingüística
i cultural i no restar, com pretenen alguns, perquè la immersió
basada en la imposició el que persegueix és el somni del
monolingüisme i és amb això que nosaltres no estam d’acord. 

I en ple segle XXI aquest govern de vegades sembla que té
un model dels anys noranta. La llengua mai no hauria de ser
una eina política per a cap de les dues bandes, avui una que no
és aquí present.

L’Oficina lingüística... dels drets lingüístics, ja vàrem
mostrar des del Grup Parlamentari Ciutadans la nostra oposició
a la creació d’aquesta oficina dins de la Direcció General de
Política Lingüística. Lamentam que el Govern hagi cedit davant
d’aquestes exigències dels seus socis enmig d’una pandèmia
perquè aquesta no hauria de ser la prioritat.

Nosaltres votarem en contra dels punts 2 i 3 i abstenció al
primer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Jo..., la veritat és que, un cop escoltat el
PP i Ciutadans, m’agradaria saber a quin món viuen, perquè la
veritat és que n’hi ha prou a sortir pel portal d’aquest parlament
i ens adonam que la llengua pròpia del país, la llengua catalana,
és absolutament minoritzada socialment i no..., no..., és a dir,
necessita protegir, no necessita protegir, no necessita defensar,
no necessita prestigiar i promocionar, necessita anar més enllà.
La llengua catalana, pròpia del país, ho dic una altra vegada,
està absolutament minoritzada, no només minoritzada, no
només és molt difícil que un nin pugui veure dibuixos en català
a la televisió o pràcticament impossible, no només és difícil que
qualsevol persona pugui trobar un diari escrit en català o
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escoltar una ràdio en català, és que és malmenada, és a dir, als
drets lingüístics dels catalanoparlants els passen per sobre a
diari i ens adonam cada dia, perquè cada dia o cada setmana hi
ha algú que veu que els seus drets lingüístics són atropellats,
són trepitjats. 

No fa falta anar molt enfora, n’hi ha prou a sortir pel portal
d’aquesta casa per veure-ho. La llengua catalana necessita
defensar, difondre, prestigiar i promocionar. Com? Aquí hi ha
el tema; és a dir, amb això estam d’acord, amb això votam a
favor, però a l’hora de posar-nos-hi, a l’hora d’aferrar-nos-hi,
a l’hora de generar instruments, a l’hora de posar-hi pressupost,
a l’hora de posar-hi personal, amb això estam en contra, hi
estam en contra. 

Estam a favor de dir que ho fem, però estam en contra de
fer-ho. Per què? Perquè darrere la llengua castellana hi ha un
Estat, hi ha un Estat amb un Institut Cervantes que maneja
molts de milions d’euros i un Estat que maneja molts de
milions d’euros, i que maneja mitjans de comunicació en tots
els aspectes i que maneja generació d’opinió en tots els
aspectes. En canvi, darrere de la llengua catalana a les Illes
Balears només hi ha el Govern i només hi ha una direcció
general, la de Política Lingüística amb, nosaltres entenem, poc
pressupost, i que hauria d’augmentar, per això cada any lluitam
perquè augmenti, i amb pocs instruments, per això l’Oficina de
Drets Lingüístics, perquè no val només dir-ho, no val que ho
reculli  l’Estatut, hem de posar-hi els instrument, hem de posar-
hi el personal, hem de posar-hi el pressupost.

Per tant, a partir d’aquí a favor de la proposta. Entenem que
com a país és ben hora de tenir una mica d’autoestima,
d’estimar-nos un poc, d’estimar el territori i d’estimar també la
llengua pròpia i per estimar-la l’hem d’usar i per usar-la hem de
tenir instruments, instruments com mitjans de comunicació,
instruments com l’Oficina de Drets Lingüístics i d’altres.

A partir d’aquí, nosaltres votarem a favor de la proposta,
com no podria ser d’altra manera, perquè nosaltres sí hi creiem
i nosaltres sí que volem que el país tengui autoestima.

I només una esmena in voce, demanam a El Pi que ens
accepti “un termini màxim de 12 mesos” en lloc “de 6", per una
qüestió pràctica, que les propostes aprovades pel ple del
Consell Social de la Llengua Catalana necessiten aquest termini
per poder-se implementar.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Balears no assisteix cap representant. Per part del Grup
Parlamentari Mixt tampoc no assisteix cap representant. Per
tant, té la paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Mascaró, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president. El nostre grup també votarà a favor
d’aquesta proposició no de llei en consonància amb la defensa
de la cultura i de la llengua pròpia. Com altres vegades hem

donat suport també amb la legislació, amb les diferents
institucions públiques que han de promoure i difondre la
llengua catalana, com hem debatut en altres moments en
aquesta mateixa comissió i en el passat.

Com cita la proposició darrerament hem tingut un nou
avanç amb la nova Oficina de Drets Lingüístics com a nou
servei per a la ciutadania que ja vam valorar positivament i a la
qual donam suport.

Igualment la PNL fa referència a mitjans de comunicació
als quals volem reiterar el nostre compromís, i a les ajudes als
mitjans de comunicació elaborats en la llengua catalana, com
també vàrem fer en augmentar les hores de recepció de
continguts en el passat en aquesta comissió de Radiotelevisió
Espanyola en català i ara ho volem fer de nou en poder rebre
els continguts d’altres mitjans en llengua catalana, tot i que
entenem que aquesta acció pot dur unes certes dificultats
tècniques que hauríem de poder solucionar.

Quant al tercer punt, i un poc en el mateix sentit que han dit
la resta de companys, el Consell Social de la Llengua Catalana
creiem que és positiu que com a òrgan d’assessorament i de
consulta en matèria lingüística del Govern participi de forma
activa, en aquest cas en incorporar accions com les que
proposen a l’informe que cita el tercer punt de la PNL sobre la
Ponència de Diversitat Lingüística i Cohesió Social que surt
encarregada fruit d’un estudi d’usos lingüístics a les Illes
Balears i entenem que aquestes propostes del Consell Social
van en el sentit de crear un marc de convivència intercultural
actiu, on la diversitat s’ha de transformar en un element per
superar dificultats, on la llengua en aquest aspecte ha de ser un
mitjà d’integració, igualment ho ha de ser de coneixement mutu
de la cultura, no des d’un punt de vista impositiu d’una sobre
l’altra, sinó de reforç de la cultura pròpia i de llaç integrador,
per mitjà també de les institucions, de la xarxa associativa i de
la resta d’agents socials. Entenem, idò, que les propostes
d’aquest informe van en aquest sentit i per tant les valoram
positivament.

També és cert que l’informe cita el principal marge
d’actuacions des de la coordinació de les competències dels
consells insulars i, per tant, com ha dit el company de MÉS,
creiem que perquè siguin efectives s’ha de donar un major
marge de temps per a la posada en marxa de les diferents
accions, i més quan es pretenen fer des d’un equilibri
pressupostari i en coordinació entre les diferents
administracions a du a terme aquestes accions.

I res més. Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mascaró. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per un temps de cinc minuts. I vull recordar
que hi ha una petició d’una esmena in voce. En tot cas hi ha
d’haver acord de tots els grups, i també he vist que hi ha petició
de vot separat i també demanar al proposant si està d’acord
amb el vot separat.

Gràcies.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Moltes gràcies i gràcies per aclarir-ho, jo no havia sentit
que ningú em demanàs votació separada, però que ja han votat
per separat abans de començar, no m’ho heu demanat, m’han
dit al punt 1 votaré això i al punt 2 i 3 allò, però ningú no m’ho
ha demanat. No passa res, per suposat acceptam aquesta
votació separada.

Contestaré una mica, gràcies, per cert, a aquells grups que
ens donaran suport. Vull dir-li a la Sra. Riera que no creiem
que amb aquesta proposat nosaltres intentem desequilibrar sinó
tot el contrari, volem pal·liar un desequilibri de la nostra
llengua que està clarament perjudicada.

A la Sra. Santiago, d’Unides Podem, donar-li les gràcies i
convidar-la que practiqui més perquè progressa molt
adequadament, així que la convit a utilitzar la nostra llengua
sempre que pugui.

A la Sra. Patrícia Guasp, de Ciutadans, dir que estic d’acord
absolutament amb el Sr. Mas, del Grup Parlamentari MÉS,
quan diu que vostès no viuen a aquest món quan parlen de
llengua. Em sap molt de greu, però vostès no viuen a aquest
món, no s’arracona la llengua castellana, és la llengua pròpia de
les Illes Balears la que està ja no arraconada sinó en perill
d’extinció en el futur. A més, al punt 1, en què precisament
vostè em donarà..., ha dit que hi votaria a favor, posa “llengua
catalana pròpia de les Illes Balears”, això significa pròpia de
les Illes Balears: de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera. 

Per altra banda, Sra. Guasp, no volem monolingüisme sinó
tot el contrari i no està passat de moda que defensem aquell que
més pateix, com defensaríem una criatura que estàs en perill
d’extinció, i això és el que li passa a la nostra llengua. Jo no sé
si vostè parla així per desconeixement o perquè té un dictat
directament des de Ciutadans a Madrid, un “desnortat”
Ciutadans a Madrid, per cert, que fa dir aquestes coses les
quals, per cert, ens dolen a les persones d’aquesta terra i que
tenim una llengua pròpia.

Al Sr. Mas, de MÉS, vull dir-li que estic totalment d’acord
amb vostè, que també m’alegr molt quan surt pel carrer i sent
qualcú que parla la meva llengua. No em molesta sentir parlar
en qualsevol llengua, i també si fos alemany, anglès, amb més
alegria aquest estiu, encara ens alegraríem, però també és
veritat que és rar sentir que qualcú parla en la nostra llengua, en
menorquí, en eivissenc, en formenterenc o en mallorquí.

I també crec que tenim l’autoestima baixa i hem de dir prou.

Per cert, a l’esmena in voce vull dir-li que sí, tal vegada sis
mesos és just, ho comprenc, així que a nosaltres ens va bé
aquesta esmena in voce.

I també al PSIB donar-li les gràcies pel seu vot favorable i
també per la seva reflexió.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Entenc que no hi ha cap grup que
s’oposa a l’esmena in voce de baratar 6 per 12. Doncs, si no hi
ha cap oposició, passam a la votació per punts.

Vots a favor del primer punt?

Unanimitat.

No, fa falta..., bé, vots en contra i abstencions no n’hi ha. 

Passam al segon punt. 

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra. 

Abstencions? No n’hi ha. 

Passam al tercer punt. 

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions, no n’hi ha.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
18067/20, relativa a defensa, difusió i promoció de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

3) Proposició no de llei RGE núm. 2501/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a protocols d’altes capacitats.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2501/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols d’altes
capacitats. Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president, bona tarda. Avui venim a
presentar una proposició de llei referida a un tipus d’alumnat,
que és l’alumnat d’altes capacitats. Vull aprofitar per saludar
als membres de la Federació de l’Associació d’Altes Capacitats
que ens segueixen pel canal YouTube.

Vull dir que les altes capacitats són una circumstància que
cada dia vivim més i que té una alta incidència entre el nostre
alumnat. Les altes capacitats tenen necessitats específiques,
com tots sabem, i requereixen una atenció concreta i
determinada, per tant, per poder donar una atenció adient a
l’alumnat hem de treballar basant-nos en dues premisses
fonamentals: per una banda, la detecció que faciliti el
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diagnòstic d’aquest alumnat, l’alumnat s’ha de detectar i
després s’ha de diagnosticar quin tipus d’alta capacitat té, si és
talentós, si té una sobredotació, etc. I, per una altra banda,
també crec que és important parlar que per poder donar una
atenció adient el professor necessita una formació específica i
contundent i una actualització metodològica pedagògica per
poder incorporar als seus processos d’ensenyament aquella
atenció específica i determinada que faciliti l’assoliment de
coneixements i destreses per part de tots.

També hem de dir que l’atenció si pot ser primerenca
facilita tot aquest circuit, és a dir, una detecció ràpida faciliti a
l’alumne la diagnosi, el professorat pugui formar-se en aquelles
característiques específiques que té aquest alumne, perquè no
totes les altes capacitats són iguals, per tant la formació és
diversa. Per tant, han de tenir una millor atenció. 

També tots sabem que la no detecció d’una alta capacitat
moltes vegades comporta la presència que aquest alumnat té
unes situacions de molt patiment i aquest patiment interior el
porta a generar comportaments moltes vegades disruptius o
moltes vegades comportaments de tendència a l’abandonament,
etc., que l’únic que fan és encobrir una atenció no adient. 

Cada vegada tenim més atenció a les altes capacitats i la
prova rau en què passa a passa es va reconeixent. Així, la
LOMLOE ja parla de l’atenció específica de les altes capacitats
en el seu article 76. Ara la Llei d’educació, que es troba a les
portes d’arribar a aquest parlament, també esperem que
incorpori tots aquells elements que són necessaris per a la seva
atenció.

Per això, nosaltres portem aquí la PNL que té tres aspectes
fonamentals: per una banda, la implantació de protocols a tots
els centres, per què? Perquè els protocols ja existeixen, els
protocols ja es donen i es donen moltes vegades amb uns
resultats importants, però sí que és cert que aquests protocols
no es troben implantats a tots els centres, sinó que s’implanten
seguint l’autonomia de centres i la decisió en aquells centres
que voluntàriament volen aplicar-los. Per tant nosaltres al que
instem és a facilitar i a fomentar la implantació d’aquests
protocols per poder donar una atenció a tots els alumnes de tots
els centres i, per tant, facilitaríem, així, la detecció. 

Un altre segon punt seria instar a facilitar la formació dels
docents, perquè una vegada,  ja ho de dit abans, que s’identifica
una alta capacitat, un alumne talentós necessita una atenció
específica i, per tant, el professorat que l’atén necessita unes
eines que moltes vegades no té. I, fins i tot també hem de dir,
que el professorat moltes vegades precisa d’aquesta formació
per facilitar la relació entre l’alumne i el mateix professor, però
també entre el professorat i les famílies d’aquest alumne que
veuen que els seus fills tenen unes necessitats i que els genera
unes angoixes. 

I finalment un tercer punt és la consolidació, ja que tenim
uns protocols que s’apliquen a través de la universitat i que
funcionen, el que demanem és que l’atenció a les altes
capacitats es vagi consolidant com a una part específica a tots
els equips d’orientació per així poder millorar la detecció i
l’atenció d’aquest alumnat. 

Sembla que és una proposta que poc a poc s’implanta,
també hem de dir que les altes capacitats abasten moltes
vegades un nombre important d’alumnes i...

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

... i per tant cada vegada necessiten més atenció. 

Res més, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, presidente. Es una buena noticia para la sociedad
que el sistema educativo, tanto del Estado como de esta
comunidad autónoma, haya dado pasos tan importantes hacia
la inclusión y hacia la atención de todas las situaciones que se
encuentran en las aulas. La atención personalizada, el
conocimiento de las fortalezas y las carencias de cada
estudiante es un síntoma de que la educación está despegando
hacia puntos de justicia social hasta ahora desconocidos. El
camino hacia la inclusión real de todos los y las estudiantes
requiere la puesta en marcha de políticas públicas que sepan
detectar y actuar en los casos en los que los niños o las niñas
presentan diversidades en la forma de sentir o en la forma de
aprender. 

 La detección precoz de la dislexia, por ejemplo, en el caso
que nos ocupa de las altas capacidades es esencial para poder
atender el aprendizaje de niños y niñas con las mejores
herramientas para que su capacidad educativa se vea reforzada
y no haya diferencias con el resto del aula.

El tratamiento de estas excepcionalidades evita que muchos
niños y niñas no se salgan del sistema educativo. Es un
indicador de la calidad educativa que han de conseguir las
instituciones y, además, permite que todos los niños y todas las
niñas puedan desarrollar su vida educativa con unas
condiciones óptimas, sin distinciones además, atendiendo a
cada persona con las herramientas que refuerzan su bienestar en
las aulas y su óptimo aprendizaje. Es una manera de brindar las
mismas oportunidades a todos los niños y las niñas.

En el caso de las altas capacidades aun existe cierto
desconocimiento de los problemas emocionales que pueden
presentar para el niño o la niña, que no siente tener un espacio
de comprensión y adaptación adecuada dentro del aula. Si el
sistema educativo no quiere dejar a nadie atrás, entonces tendrá
que mirar todos los casos y darles una respuesta rápida.

Hay un dato importante que ayer me trasladaron en una
reunión que mantuve con la Asociación de niños y niñas de
altas capacidades de Ibiza y Formentera, y es que, según los
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datos de detección, los resultados de altas capacidades en niños
y niñas de Formentera se observa que hay un 50% en niños y
un 50% en niñas diagnosticadas con altas capacidades. Ocurre
esto así porque el protocolo de detección se hace en todos los
centros de Formentera, sin embargo, por ejemplo, en Ibiza,
donde el protocolo no se hace en todos los centros, se ha
detectado una diferencia, un 70% en niños y un 30% en niñas
diagnosticadas como altas capacidades. Es importante, por
tanto, que se llegue a todos los centros porque, evidentemente,
el porcentaje de niños y niñas con altas capacidades es muy
similar, el ejemplo es el de Formentera. Además, hay que poner
especial atención en cómo se está detectando porque tienen
distintas maneras de expresarlo los niños y las niñas.

Hoy presentamos las propuestas en este sentido. Queremos,
por un lado, fomentar y facilitar la implantación del protocolo
de detección de altas capacidades en los centros educativos de
Baleares; también consideramos necesario que el profesorado
reciba formación para que su actuación sea la más adecuada y
la más óptima para el niño o la niña, y así contribuir también a
la mejora de la calidad educativa; y también queremos que se
creen y se consoliden equipos específicos de atención al
alumnado de altas capacidades. 

Gracias, presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Amb la qüestió de les altes capacitats la
veritat és que s’ha fet molta feina els darrers temps, els darrers
anys, però encara pel que veiem hi ha molt per fer. 

És clar, és necessari perquè..., és que no ens podem
permetre perdre cap alumne -no ens podem permetre perdre
cap alumne- i el diagnòstic és imprescindible perquè no es
frustri l’alumne i perquè el docent tengui les eines necessàries
per tractar amb l’alumne. En una situació similar es troben
alumne i docent, per tant, posem les eines, fem que el màxim de
centres puguin fer el diagnòstic, hi pugui haver els protocols i
els docents tenguin la formació necessària per poder tractar
aquest alumnat amb la cura que es mereix. 

A partir d’aquí, aquesta proposta, els meus companys
pràcticament l’han descrita  tota, poc més a afegir, i que des del
Parlament, que en seu parlamentària es parli d’aquesta qüestió
i es dugui a la conselleria la necessitat, es traslladi a la
conselleria la necessitat de millorar en aquest aspecte, sempre
entenem que és positiu. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Bé, des del Grup Parlamentari Popular
evidentment donarem suport a una iniciativa que parla de
persones amb altes capacitats, que, com bé s’ha dit, no són
persones que tenen cap malaltia, no són persones que tenguin
cap dificultat, més que una condició especial que requereix
unes ajudes especials. 

El que passa és que escoltant les explicacions dels grups
que donen suport al Govern, la veritat és que fa la sensació que
vostès no han tengut en compte les altes capacitats durant 6
anys, perquè se’ls ha oblidat recordar que precisament el
protocol d’altes capacitats es va començar a posar en marxa i
a fer feina a l’any 14 amb un Govern del Partit Popular i que
som a l’any 2021.

Que a l’any 2015, el 20 d’abril del 2015, es va aprovar per
un Consell de Govern del Partit Popular posar en marxa ja
aquest protocol de detecció d’altes capacitats, després de fer
feina amb un grup d’intervenció i d’investigació de la
universitat; un protocol que havia d’estar operatiu en el primer
curs de primària l’any 2015-2016 i que s’havia d’ampliar a
primer d’ESO en 2016-2017. Un protocol que a l’any 2015, el
Govern popular va determinar que, a part d’elaborar-se amb el
grup d’investigació de l’IRIE, especialista en altes capacitats,
acollia també un grup de formadors i assessors per a
professorat i, a la vegada, la universitat es comprometia en
aquell moment, d’això fa 6 anys, a posar en marxa un curs
d’expert universitari a l’àmbit de les altes capacitats.

És clar, que vostès a l’any 2021, sense recordar tota la feina
que es va fer a l’any 2014 i 2015, ens venguin a demanar que
el Govern faciliti i fomenti la implantació d’un protocol, que el
Govern faciliti la formació de docents o creació de grups i que
el Govern ara comenci a implantar-ho i, a més, ho justifiquin,
la falta d’implantació a totes les escoles, per l’autonomia de
centres, com si la culpa fos dels centres educatius que no han
implantat els protocols d’altes capacitats perquè, per la seva
pròpia autonomia no han volgut, la veritat, senyors diputats, és
que no és de rebut!

El protocol d’altes capacitats estava per posar-se en marxa
a l’any 2015, el seu govern no l’ha posat en marxa a bastament
a tots els centres durant aquests 6 anys, de manera que ara hi ha
nins que, segons vostès, que des dels 3-4 anys necessitaven que
es detectassin aquestes capacitats, estaran aviat acabant
primària, o nins que en aquells moments se’ls podia implantar
a secundària i hauran acabat secundària, amb aquestes
dificultats, que, segons denuncien les associacions, poden
conduir a fracàs escolar, a falta d’adaptació o fins i tot moltes
vegades a assetjament, la veritat és que ens sembla una falta de
respecte per a aquestes famílies que tenen nins en situació
d’altes capacitats.

La veritat, nosaltres hi donarem suport, i el que sí els
demanam és que no donin la culpa a les famílies, no donin la
culpa als centres i que aquesta proposta, que suposam que
sortirà endavant, serveixi almanco per tenir una mica més
d’implicació per part d’aquesta conselleria progressista que
tenen vostès d’Educació. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Miren, nosotros desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos por supuesto que votaremos a favor
de esta proposición no de ley, las familias, los profesores
necesitan ayudas para abordar las diferentes capacidades que
tienen los niños, las niñas y los jóvenes de Baleares. 

No podemos ni se debe obviar que el fracaso escolar y el
bullying son consecuencia de la incomprensión que sufren estos
alumnos con altas capacidades, es imprescindible un programa
y un protocolo para la detección de alumnos con altas
capacidades, y es verdad que me sorprende, negativamente, que
no se haya trabajado hasta ahora.

Las familias y los docentes deben tener las herramientas
para detectar las diferentes capacidades que tienen en el aula y
programas específicos para que estos alumnos con altas
capacidades tengan actividades en las que puedan desarrollar
su potencial. 

Votaremos, como he dicho, a favor de esta proposición no
de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres votarem a favor també d’aquesta proposició no de
llei. Està clar que els alumnes amb altes capacitats són un dels
col·lectius amb menys visibilitat i dels més incompresos dels
que existeixen. 

Voldria fer una mica de cronologia, coincidesc amb algunes
de les afirmacions que ha fet aquí la Sra. Riera del Partit
Popular. És cert que Balears té des del curs 2015-2016 un
protocol d’identificació d’alumnat amb altes capacitats
intel·lectuals. És cert que el novembre de 2018 es va començar
a fer un curs d’experts universitaris en altes capacitats, que
s’organitza conjuntament amb el servei de la Universitat de les
Illes Balears i s’adreça preferentment a docents que formen part
dels serveis d’orientació. Per què dic això? Perquè a l’any 2019
la Conselleria d’Educació va declarar que, per qüestions
pressupostàries, no podia continuar aportant els 50.000 euros
al curs d’experts universitaris. Per tant, creiem que no és
aquesta la manera de facilitar i de promocionar la formació dels
docents.

Després ens trobam amb la pandèmia, acaba el curs 2019-
2020 de forma telemàtica sense reforços ni suports. Són molts
els alumnes de necessitats especials i també d’altes capacitats
que no tenen el professorat de reforç. Comença l’inici de... o
comença el curs 2020-2021 amb aquests professors de

referència, en molts de casos absents, perquè aquests passen a
ser tutors de classe a causa del desdoblament de les aules per
garantir les mesures sanitàries.

Nosaltres vàrem passar un llistat al conseller d’Educació a
veure si s’havien solucionat tantes mancances com hi havia a
diferents centres escolars i de moment no hem rebut resposta.
Li ho vàrem dir al Ple i ara les hem registrades per escrit.

Pensam que la proposta que avui ens presenten és molt
guapa, és necessària, és imprescindible, però creiem que han de
passar més enllà de les paraules als fets.

Vull fer meves, a més, les paraules de la vicerectora
d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears, responsable
del programa d’atenció a les altes capacitats intel·lectuals, quan
diu que “En les altes capacitats l’avenç és molt lent i difícil,
però el retrocés és molt ràpid i fàcil”. Per tant, crec que han de
fer via, això s’ha de fer, s’ha de complir i nosaltres hi apostam.

No faré més relat del que ha passat fins ara, vostès ho
saben, però és cert també que són, al desembre del 2018, 823
alumnes amb altes capacitats dels 27.000 i una mica registrats
a Espanya, segons les dades publicades pel Ministeri de Cultura
i Esports. A l’any 2019, hi havia, segons l’Associació balear de
Superdotats i Altes Capacitats molts d’altres, milers, més que
estan sense identificar.

Per tant, què creiem al final? Que és imprescindible
identificar i detectar el més aviat possible els alumnes amb altes
capacitats, formar el professorat per assolir aquesta
identificació, intervenir i estimular i fomentar el talent
d’aquests alumnes.

I record que ja vàrem fer una proposició no de llei per a tots
els alumnes amb necessitats especials del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes que anava una mica en aquest sentit,
així és que nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Tenen la paraula per contradiccions els
grups proposants, per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, volia agrair el
suport a la iniciativa. Crec que és una iniciativa en positiu.

I, perdoni, Sra. Riera, m’he de sorprendre de la seva
intervenció, ha començat la intervenció parlant... associant
l’alta capacitat amb una malaltia, i jo no sé en quin... llenguatge
ha parlat.

I després jo crec que la proposta està molt clara, no és
implementar “un protocol”, si no s’ha llegit la proposta tal
vegada..., però és implementar “el protocol”, és una diferència
substancial, entre un indefinit “un” i un article determinat, que
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és “el”, el protocol que ja existia. Perdoni, si no s’ho ha volgut
llegir..

I sí, a l’abril del 2015, en trobar-se el Govern en situació
d’interinitat, va aprovar el protocol, li don la raó. Així que és
una medalla del PP en interinitat, però, bé, el va aprovar, muy
bien, però ho va fer. Jo què vol que li digui què vostè va
aprovar el protocol? Li ho dic, però si no es tracta d’això, no es
tracta de posar-se medalles, es tracta d’atendre els alumnes, es
tracta de venir aquí a atendre els alumnes.

Què hi ha una necessitat per part de les famílies i és que no
tots els centres tenen el protocol? Idò hem de fer coses per
facilitar que tots els centres s’animin a aplicar el protocol, tots
els centres de primària, tots els centres de secundària i, sí, fins
i tot els centres d’infantil, les escoletes d’educació infantil
també, si fa falta, doncs ja està.

I respecte de la formació dels docents vull dir que
s’implementen, dintre dels programes de formació del
professorat s’implementen formacions, sí, però també és cert
que moltes vegades s’implementen formacions de caràcter
genèric i quan es detecta una alta capacitat concreta, un alumne
que és talentós d’una manera determinada, un alumne que és
superdotat, un alumne que necessita un enriquiment curricular,
un alumne que necessita una flexibilització curricular, moltes
vegades el professorat es veu una mica... no són sols d’atenció
a l’alumne, sinó també de cercar eines, d’aplicar eines,
d’aplicar metodologia i tot això és formació que tal vegada s’ha
de fer amb formació concreta i en aquell moment, una vegada
detectat.

Per tant, nosaltres el que diem és: primer, ho detectem, com
més millor, com més ràpid millor i com més prest millor,
després formem el professorat perquè li doni l’atenció concreta
i finalment avançar.

Per tant, crec que és una proposta en positiu i crec que el
discurs que ha fet el Partit Popular, perdoni, però és
sobredimensionat, i crec que la proposta és positiva per
avançar, per avançar en el que demanen les famílies. I aquelles
famílies que vostè diu que ens escolten demanen això: que es
pugui implementar a tots els centres i ja està, i el que fem és
promocionar, demanar que tots els centres l’implementin, res
més.

Per tant, ho torn a dir, moltes gràcies pel suport a la
iniciativa i esperem que aquesta vegada sí s’avanci i es millori
en l’atenció a les altes capacitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per part d’Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No farem intervenció, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part de MÉS per Mallorca el Sr. Mas té la
paraula.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. Per tant, escoltats els portaveus i
el debat, entenc que podem donar per aprovada la proposició
no de llei per unanimitat? D’acord, gràcies.

Per tant, queda aprovada la Proposició RGE núm. 2501/21,
relativa a protocols d’altes capacitats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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