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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sr. President, Beatriu Gamundí substitueix Enric
Casanova.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

President, pel Grup Parlamentari Ciutadans, Marc Pérez-
Ribas substitueix Patrícia Guasp.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Passaríem a l’únic punt de l’ordre del dia
que consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 4815/21, 4974/21 i 6715/21. 

També els voldria comentar que per al correcte debat dels
diferents portaveus, la Mesa els vol traslladar un canvi en
l’ordre del dia quant a l’ordre de les proposicions, els
proposaríem de fer, en primer lloc, la proposició no de llei del
Partit Popular, després la d’El Pi Proposta per les Illes, i
després la de MÉS per Mallorca. Si no hi veuen inconvenient,
ho podem acordar per assentiment?

Podem precedir idò, d’acord.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4974/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries
d’avaluació i certificació dels coneixements de la llengua
catalana.

Com deia passarem en primer lloc a la Proposició RGE
núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries d’avaluació i certificació dels coneixements en
llengua catalana. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Popular té com a objectiu millorar les proves
de coneixement de català en aquesta comunitat autònoma i
tenint en compte bàsicament els resultats i les propostes que es
fan també per part de persones que s’han presentat a aquestes
proves. 

Si agafam les dades de la darrera prova de català
d’enguany, veiem que s’han presentat més de 5.622 persones
i que només n’han aprovades 2.147. Aquest resultat és
preocupant des del punt de vista del nombre de persones que es
presenten i del nombre de persones aprovades.

Si es mira un poquet com estan estructurades les proves, idò
s’ha de tenir més d’un 6, més del 60% de les diferents àrees. Hi
ha determinades àrees o proves, de gramàtica, de lectura,
d’escriptura, de comprensió de llengua parlada i oral, i es
demana que es tengui com a mínim aprovat els apartats 1 i 2 o
tots dos en determinats nivells per poder passar a corregir
l’apartat de la prova escrita i passar a la part oral.

Això no passa, en canvi, quan es fan les proves d’altres
idiomes a les escoles oficials d’idiomes, sinó que et poden
corregir i pots optar a fer la prova amb independència dels
resultats de les proves 1 i 2. I a més es dóna el cas que si un no
passa les proves 1 i 2, posteriorment, evidentment no es tenen
en compte els resultats, i si un passa i suspèn les darreres, idò
l’aprovat no es té en compte si s’ha de tornar presentar.

Per tant, la proposta que fem és que el procediment
d’avaluació del català sigui el mateix que es fa a les escoles
oficials d’idiomes per a altres idiomes, exactament el mateix. 

Per això la proposta té dues parts: el primer apartat és
garantir que l’esforç de qualsevol persona que s’examina es
tingui en compte i que es facin... els resultats que hagi tingut a
la primera... a les diferents àrees es puguin guardar o es tenguin
en compte per, si no s’aprova, si es presenta a una segona
convocatòria. I després assegurar sempre que hi hagi dues
convocatòries anuals i aquesta possibilitat de guardar els
resultats del que un ha aprovat, de les àrees que ha aprovat,
sigui anual, és a dir, de la convocatòria anual, que hi hagi dues
convocatòries, però que sigui la convocatòria anual, tal com
posa, crec, clarament l’exposició que fem a la PNL.

Pensam que d’aquesta manera és un procediment més just,
es compensa l’esforç que fan els alumnes, s’incentiva que es
reservin les àrees que ha aprovat i on ha demostrat l’alumne
examinador que sí que en té coneixement i es fa també que
aquesta prova sigui més amable a les persones que es
presenten, no?, i que vegin recompensat el seu esforç.

Per això demanam el vot favorable dels grups a aquesta
proposta que presentem avui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. En torn de fixació de posicions té la
paraula per Unidas Podemos la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Per a nosaltres la llengua pròpia 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 de moltes
altres comunitats autònomes. El meu procés encara no ha
finalitzat, estic pendent de treure’m alguna titulació superior en
català.

Cal tenir en compte aquí una cosa i serem molt clars: la
majoria de persones que es treuen aquesta titulació ho fan
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perquè ho necessiten per ascendir a un càrrec o perquè
necessiten acreditar-ho per accedir a un lloc de treball o
simplement per trobar un lloc de treball.

Són moments molts durs per a moltes famílies, molt durs,
gent que veritablement no té ganes ni forces per tirar endavant
i que s’ha quedat sense treball. Cal estar amb aquesta gent, cal
facilitar la vida a aquesta gent, si es necessita el català per
trobar un treball, que a les nostres mans no quedi que puguin
acreditar els seus coneixements de la manera més senzilla sense
perdre per això eficàcia ni qualitat en el seu aprenentatge.

Crec que cal donar facilitats. Jo he vist la meva família
treure’s els nivells fent  malabars amb el treball, la cura de la
família i amb una gestió del seu propi temps molt limitada. 

Es tracta que la gent aprengui i conegui aquesta llengua,
però es tracta també d’entendre que cal facilitar aquest procés,
perquè estudiar els horabaixes, treure temps per anar a classe
i compaginar potser altres treballs, les obligacions familiars, no
és fàcil, no és fàcil i tampoc no és agradable no disposar del teu
temps com tu vols.

Per això, nosaltres hem parlat amb la direcció general, ens
han dit que tal com proposeu el Partit Popular no és possible,
però creiem que cal estudiar la garantia de proporcionar
facilitats a la gent que s’ha de treure el català i per això ens
abstindrem en aquest punt, al punt 1.

Nosaltres som poc sospitosos de no afavorir la inclusió
lingüística en aquesta comunitat perquè precisament vàrem 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, tant en educació
com a tots els àmbits públics i institucions estarem sempre al
costat de la defensa, de la difusió, prestigi i promoció de la
llengua catalana.

Tots els membres del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
inclosa jo que, no la parlo habitualment perquè no és la meva
llengua materna, i estic també en el meu dret que no sigui la
meva llengua materna, i no tinc la fluïdesa -com tots podeu
comprovar-, la fluïdesa lingüística amb la qual em sent còmoda
per fer el millor treball parlamentari.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Pérez.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans valora
positivament aquesta iniciativa i hi votarà a favor. Gràcies,
president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En el torn de MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Abans d’entrar a debatre
la proposició no de llei volia demanar disculpes pel retard i
també comunicar-li que venc en substitució del diputat Joan
Mas, abans havien començat i no havia arribat, em sap molt de
greu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda registrat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Bé, respecte d'aquesta proposta, evidentment un sempre
pensa com haurien de ser les coses i com poden ser realment
després a nivell pràctic i a nivell efectiu amb els recursos que
tenim respecte d’això. Crec que, en aquest sentit, hi ha tota una
sèrie de comentaris alguns dels quals ja els ha fet la persona
que m’ha precedit en la paraula, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, crec que hi ha tota una sèrie de qüestions que
no són exactament com es refereixen a l’exposició de motius de
la mateixa proposició no de llei, en referència especialment a
tota una sèrie de qüestions.

La Junta Avaluadora de Català ja fa més de 16 anys que no
existeix i que, a més, des de la Direcció General de Política
Lingüística hi ha tot un referent de títols que es poden traure a
través d’altres institucions i a través d’altres mecanismes. 

Per tant, els resultats obtinguts a les proves pels examinats
no posa en qüestió el sistema d’avaluació ja que són proves que
són independents de la manera com s’ha adquirit el
coneixement, és a dir, en tot cas permetria també avaluar la via
de la formació, per exemple, l’assistència a un curs, no? I
especialment que les proves es basen en un sistema de nivells
de competència establerts, on hi ha un marc europeu comú de
referència i que s’acredita que la persona que ha superat la
prova té aquell nivell de coneixement.

Per tant, és que no hi ha un sistema que sigui més o manco
exigent, tot i que evidentment tots estam d’acord que s’haurien
de posar damunt la taula totes les possibilitats possibles de tal
manera que sigui com més fàcil i més còmode, millor. Per tant
al grau d’exigència s’estableix el nivell també de quin
s’examinen, evidentment no és el mateix anar..., bé ni en català
ni en qualssevol de les llengües que un pugui estudiar, perquè
evidentment l’exigència en nivells que són ja més elevats són
prou superior. 

Per tant, jo en aquest sentit per part del nostre grup, no
donaríem suport a la proposta. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula, entenc, el Sr. Rodríguez. 
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Indicar, igual que el Sr. Ensenyat,
que lamento haber llegado unos minutos tarde y que vengo en
sustitución de Jorge Campos. 

Si uno se lee la exposición de motivos que ha traído el
Partido Popular y ve, por ejemplo, que la media de suspensos
en todas estas pruebas son del setenta y tantos por ciento, yo les
puedo garantizar que en cualquier instituto o escuela pública,
donde un profesor, de manera reiterada, suspendiera al setenta
y tantos por ciento de los alumnos, se encontraría no solo con
un problema lógicamente con los padres, sino con una
inspección por parte de Educación, como así sucede
habitualmente. 

Porque estos niveles altísimos de suspensos no indican tanto
un fracaso de quienes se esfuerzan en intentar integrarse y en
obtener la titulación que les permita acceder a puestos de
trabajo en la administración pública, indica también un fracaso
del método de enseñanza y de quienes están ejerciendo la
docencia de estos idiomas que no podemos ocultar ni dejar de
ver. 

¿Qué subyace detrás de todas estas historias? Pues,
desgraciadamente, esta especie de reserva de plazas que
pretenden algunos partidos de que para que todos los trabajos
en la Función Pública acaben en manos de unos pocos, que sí
pueden acceder a esta titulación porque, entre otras cosas,
tienen como lengua materna el mallorquín o porque se pueden
permitir el lujo de tener profesores particulares que les apoyen
para obtener las correspondientes titulaciones. 

Es absurdo que en según qué puestos de trabajo se valore
no solo como un mérito sino como una exigencia total y
absoluta el conocimiento del catalán para poder acceder a la
Función Pública, no tiene ningún sentido, perdemos una
enorme cantidad de talento, aquí, que se habla tanto del talento,
lo estamos perdiendo, hemos convertido la Universidad de las
islas Baleares es una universidad endogámica donde cada vez
vienen menos profesores de fuera porque, lógicamente, se
encuentran con el entrebanc de la llengua. Y, por desgracia,
esto sucede y sucede muy habitualmente. De hecho,
posiblemente muchos de nosotros no podríamos estar aquí
sentados si se nos exigiera un nivel C1 o C2 de catalán porque
creo que hemos visto manifiestamente que más de uno de los
aquí presentes no lo tienen o no podrían acceder a él por lo
menos de manera inmediata. 

Afortunadamente, de momento, a los representantes de los
ciudadanos no se nos exige lo mismo que nosotros exigimos al
resto de los mortales. No obstante lo cual, y dentro de todo lo
malo que tienen todas las leyes de supuesta normalización
lingüística de las Islas Baleares, esta, por lo menos, intenta
suavizar este problema y, por lo tanto, aunque sea simplemente
un paño caliente, nosotros le daremos apoyo. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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 seré molt
breu. Dir que donarem suport a aquesta iniciativa del Partit
Popular que crec que està feta amb molt bona intenció i el que
pretén és facilitar les coses.

Comprenc les argumentacions que ha donat tant Unides
Podem com el Grup Parlamentari MÉS, tot i això, pens que
s’ha de donar un vot de confiança a aquesta iniciativa. 

Vull dir al Sr. Rodríguez, perquè si vol fer estadístiques,
que és prou donat a calcular el que tenim uns i els altres, vull
dir-li que tenc el C1 de català i me’n sent molt orgullosa de la
bona nota que vaig traure. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. No assisteix cap diputat del Grup
Parlamentari Mixt, per tant passarem el torn al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Fernàndez. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO: 

Gràcies, president. Bé, bona tarda a tots i a totes, senyors i
senyores diputades. El meu grup parlamentari serà molt breu en
aquesta intervenció. 

També compartim la bona intencionalitat i valoram
positivament aquesta iniciativa malgrat tenguem algunes
discrepàncies, no repetiré els arguments que hem escoltat en
aquesta sessió, compartim profundament el que ha explicat el
Sr. Miquel Ensenyat respecte del posicionament d’aquesta
proposició no de llei.

Hem consultat, també, amb professionals, amb tècnics, que
coordinen i que desenvolupen aquestes proves, i coincidim
també que el resultat de les proves no qüestionen les mateixes,
la seva legitimitat ni la seva metodologia; es basen en un
sistema de competències, com ha dit el Sr. Ensenyat, dins el
marc europeu de referència d’ensenyament de llengües i per
tant no són ni molt manco arbitràries i tampoc creiem que
d’això es pugui extreure que siguin molt o massa exigents.

En tot cas, també cal recordar que no és l’única via en
aquesta comunitat autònoma d’acreditació de coneixement de
la llengua catalana. S’ha parlat de l’Escola Oficial d’Idiomes
quan parla a un dels punts respecte de guardar nota per a altres
convocatòries, en particular el que fa l’Escola Oficial
d’Idiomes és tenir una convocatòria extraordinària dins cada
una de les convocatòries, per tant no guarda aquesta nota per a
la mateixa convocatòria, són qüestions distintes. Tampoc no
crec que puguem vincular les proves de les quals són objecte
aquesta proposició no de llei amb la formació o amb la
metodologia d’ensenyança, com deia el Sr. Rodríguez i de
qualque manera també en els cursos lectius, perquè no són
vinculades, són proves lliures, no?

I en aquest cas, com hem dit, són proves lliures,
independents unes de les altres, reflecteixen el nivell de
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coneixement a un moment concret, i recordem que, al final, el
que fem és que parlam d’acreditar que en aquell moment, que
en aquell moment, una persona té tots els requisits, totes les
capacitats necessàries per tal de certificar la seva titulació, en
aquest cas en llengua catalana. 

Per tant, nosaltres al primer punt no li donaríem suport.
Però respecte del segon punt, nosaltres compartim
profundament la motivació del que defensa, aquí es demana
consolidar un model de dues convocatòries anuals d’aquestes
proves, des de fa anys el decret -que és de l’any 2019 el més
recent- obliga a fer una convocatòria anual, però la pràctica és
fer dues convocatòries anuals; estam d’acord en impulsar i que,
per tant, es consolidi aquest model, fer dues convocatòries
anuals. 

El que farem és proposar-li, Sr. Lafuente, una esmena in
voce que el que faci és que al segon punt de la Proposició no de
llei és mantenir fins que parla de proves de català, és a dir: “El
Parlament de les Illes Balears demana a la Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura del Govern balear que estudiï
la possibilitat de consolidar dues convocatòries anuals de les
proves de català.” Si deixàssim aquí el punt, nosaltres hi
votaríem a favor, hi estaríem d’acord i bàsicament perquè la
segona part d’aquest punt ja es veu reflectida en el primer punt
i, per tant, perquè nosaltres poguéssim votar a favor d’aquest
punt li fem aquesta esmena. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fernández. Finalment passarem el torn al grup
proposant, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Gràcies, Sr. President. Bé, el motiu de demanar precisament
dues convocatòries i la reserva de les notes aprovades per àrees
a la primera convocatòria era, precisament, que van
coordinades: et presentes en primera convocatòria, aproves ics
àrees, si no les aproves totes et reserven aquelles notes perquè
hi hagi segona convocatòria. No hi ha cap convenient en
acceptar l’esmena in voce que fa el PSOE perquè la proposta
de la reserva de la nota està també posada a la primera part de
la PNL, per tant, no tenim cap inconvenient als efectes de tenir
el màxim d’acord possible, encara que sigui intentar que el
Govern faci les dues convocatòries anuals, com a mínim
tendríem açò. Però entenem que si a l’Escola Oficial d’Idiomes
per a altres idiomes es fa reserva quan hi ha dues convocatòries
de les parts aprovades, no entenem per què si hi ha dues
convocatòries anuals no es pugui fer la reserva aquesta de les
notes aprovades, perquè entenem que amb voluntat política sí
que ho podria fer perfectament el Govern. És açò, fa falta
voluntat. 

Crec que milloraríem la possibilitat de la gent de tenir
aquesta titulació, i més quan és indispensable per llei en aquest
moment, tot i que nosaltres tenguem qualque discrepància en
aquesta qüestió, doncs entenem que milloraria la possibilitat de
la gent per accedir a la titulació indispensable per accedir a
determinats llocs de feina. I lamentam que no es pugui aprovar

el punt primer, perquè entenem que sí que és possible, que amb
voluntat es pot fer perquè, de fet, a les escoles oficials
d’idiomes per a altres idiomes es fa. Per tant, aquesta és la
nostra posició.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Lafuente. Acabat el debat, ha acceptat l’esmena
in voce del diputat. Acabat el debat, passarem a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 4974/21...

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sr. President, per separat, per favor, si no hi ha
inconvenient. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votació separada? D’acord. Per tant, passaríem a votar el
primer punt. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Per tant, quedaria aprovat aquest primer punt.
Passam a la votació del segon punt.   

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Unanimitat. 

(Algun aplaudiment)

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4974/21, relativa a convocatòries d'avaluació i
certificació de coneixements de la llengua catalana. 

Aturarem un minut per al canvi de presidència. 

(Pausa)

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

Continuam idò, la comissió.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6715/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a polítiques a favor de la igualtat i combat de les
discriminacions lingüístiques.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6715/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i a combatre
la discriminació lingüística. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la
Sra. Pons, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Aquesta
proposició no de llei que avui presenta el Grup Parlamentari El
Pi és simplement la constatació d’una desgràcia, és a dir, aquí
tenim lleis, tenim estatuts, tenim papers, tenim ordres, tenim tot
allò que faria falta per saber que la nostra llengua és oficial,
que tenim dret a usar-la, però, en lloc d’anar endavant, un tema
que semblava que estava superat fa uns anys, sembla que anam
enrere; anam enrere perquè se’n aprofita amb rèdits polítics a
l’hora de fer demagògia, perquè això es contagia a la societat
i perquè, de qualque manera, tornam intolerants a l’hora
d’admetre que tenim una llengua tan oficial com la castellana,
que és la nostra pròpia, de les Illes Balears. 

Vaig al contingut d’aquesta iniciativa que, com dic, és un
recordatori d’allò que hauria d’estar claríssim i que per
desgràcia no hi està. L'article 4 de la Llei Orgànica 1/2007, de
l'Estatut d'Autonomia, estableix: primer, que la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la
castellana, el caràcter d’idioma oficial; dos, que totes les
persones tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no pot
ser discriminat per causa de l’idioma; tres, que les institucions
de les Illes han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes
i crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de
les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes
Balears.

L'article 2 de la Llei 3/1986, -mirau si ha plogut- de
normalització lingüística, estableix que la llengua catalana és
la llengua pròpia de les Illes Balears i que tots tenen el dret de
conèixer-la i d’usar-la; que aquest dret implica poder adreçar-se
en català oralment o per escrit a l’administració, als
organismes, i a les empreses públiques i privades; que implica
poder expressar-se en català a qualsevol reunió, a desenvolupar
en aquesta llengua les activitats professionals, laborals,
polítiques, sindicals, religioses i artístiques.

I no m’allargaré més amb aquest article 2 d’aquesta llei de
1986, però sí que passaré a l’article 81 de la Llei 7/2014, de
protecció de les persones consumidores i usuàries, que
estableix que es consideren infraccions en matèria de
consumidors incórrer en conductes discriminatòries en l’accés
als béns i la prestació de serveis. Una infracció que l'article 82
d’aquesta mateixa llei considera com a greu i que l'article 85
fixa amb una sanció entre 4.500 i 24.000 euros.

Per això pas ja al contingut d’aquesta proposició no de llei
que, simplement, torn a repetir, perquè crec que és important en
aquest moment delicat -diguem-ho així- de la nostra història
encara s’ha de tornar a constatar i a reafirmar perquè pensam
que és imprescindible. 

Per tant, diu així aquesta proposició no de llei que avui
presentam per part d’El Pi, primer, que el Parlament constata
el seu ferm compromís en donar compliment
a la legalitat vigent en matèria lingüística i, especialment, a
l'article 4 del nostre Estatut
d'Autonomia.

Segon, que el Parlament de les Illes insta el Govern a
realitzar totes les
inspeccions, reorganització també d'efectius i canvis necessaris
per garantir que els ciutadans puguin ser atesos en les dues
llengües oficials, en cas d'impediment d'aquest dret s'insta el
Govern a tramitar els corresponents expedients disciplinaris als
empleats públics que puguin
impedir amb dol o culpa l'exercici dels drets reconeguts als
ciutadans.

Tercer, i pensam que també important, el Parlament insta el
Govern a canviar l'ordre del conseller d'Educació en relació
amb la capacitació dels docents de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes i del Conservatori Superior de Música a
fi i efecte de garantir el requisit de coneixement de la llengua
catalana. En som conscients, que no són ni funcionaris ni
interins, que són personal laboral, però creiem que nosaltres
hem de defensar la llengua feble, que és la nostra i mai la
castellana.

I, per acabar, el quart punt d’aquesta proposició no de llei
diu que el Parlament insta el Govern a incloure dins les seves
campanyes d'inspecció en matèria de consumidors la possible
discriminació lingüística per la utilització de la llengua pròpia
per part de l'usuari -cada vegada en veiem més casos, d’aquesta
discriminació- i, si n’és el cas, es tramitin els corresponents
procediments administratius.

Com dic, les lleis ja ho contemplen, l’Estatut ja ho
contempla, però la realitat és una altra, així és que esper el
suport d’aquesta comissió. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos s’ha presentat l’esmena RGE núm. 9753/21 i, per
a la seva defensa té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps
de cinc minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Bé, nosaltres, d’aquesta iniciativa segons
els punts, votarem a favor, en contra o abstenció, també
dependent de si el Grup Parlamentari El Pi accepta les diverses
esmenes que han presentat els diversos grups parlamentaris.
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Nosaltres hem presentat una esmena d’addició per la qual
demanam que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern
de les Illes Balears a fomentar el coneixement i estudi de les
modalitats lingüístiques insulars, de conformitat amb l’article
35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup Parlamentari
Popular s’han presentat les esmenes RGE núm. 10043/21 i
10044/21 i, per a la seva defensa, té la paraula la Sra. Durán,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda a tots. Bé, hem
de dir que m’han xocat dues afirmacions que ha fet la diputada
proposant, ha dit que aquesta presentació d’aquesta PNL era la
constatació d’una desgràcia i que anam cap enrere. Jo entenc,
entenc, la defensa del nostre Estatut d’Autonomia, de la Llei
3/1986, la defensa de les lleis que s’han aprovat a aquest
parlament, el compliment i l’exigència del compliment de les
lleis, però, és clar, fer una sèrie d’afirmacions que sembla que
cada vegada anam cap enrere, quan no tenim cap dada que ho
constati, a nosaltres ens costa.

És a dir, el Parlament de les Illes Balears constata el seu
ferm compromís a donar compliment a la legalitat vigent en
matèria lingüística i especialment a l’article 4 del nostre Estatut
d’Autonomia? És clar, evidentment que sí i nosaltres votaríem
a favor. Nosaltres què hem afegit? Hem presentat una esmena
que diu, i també l’article 35, al 4, al 35 i podríem dir a tot
l’Estatut d’Autonomia al complet. Vull dir, evidentment el 4
està dins l’Estatut d’Autonomia, però el 35 també i en matèria
lingüística creiem que també s’hauria d’afegir, un poc en la
línia de l’esmena que també ha presentat el Grup Parlamentari
Ciutadans. Ells ho fan dins un punt, que afegeixen un punt, una
esmena d’addició, i nosaltres ho fem dins aquest primer punt,
que ho afegim aquí. 

És clar, veiem que aquesta PNL s’ha presentat a causa
d’unes notícies que vàrem saber tots aquest estiu de la
denúncia, entenc jo, d’una doctora per una discriminació
lingüística, per un mal servei que s’havia fet; l’ib-salut ho va
investigar, va obrir un expedient, el va tancar, va dir que el
servei s’havia donat bé, que no hi havia hagut cap tipus de
discriminació, que havia tengut una bona atenció amb qualitat
sanitària a aquella pacient i després la Direcció General
Lingüística va dir que no, que s’havia de tornar seguir
investigant i això.

Estam davant d’un tema que si s’ha fet aquesta PNL per
això crec que s’abstreu un poc del que passa a la nostra
comunitat autònoma. A la nostra comunitat autònoma hem de
voler tots el compliment de les lleis, però no hem de dir que hi
ha un problema on normalment no hi ha un problema, i dic que
normalment no hi ha un problema perquè quan parlam que
darrerament passa més ho hem de sustentar amb dades, amb
estadístiques, amb percentatges. I jo he cercat a l’ib-salut i a
altres serveis d’aquesta comunitat autònoma les denúncies que

hi ha per temes lingüístics i són mínimes, mínimes. Si hi ha una
altra dada que tengui ara doncs digui’ns-la, però són mínimes;
la darrera estadística que jo he trobat a l’ib-salut, en salut, és un
0,7% les denúncies que hi ha, vull dir, afecten molt poca gent.
I en tot cas, mai no seria pel tema que no s’hagi donat un bon
servei sinó que no s’ha donat el servei la persona que l’ha atès,
que l’ha hagut de donar en castellà, però no vol dir que no
s’hagi atès bé.

Per tant, entenem el sentit d’aquesta PNL, però sí que és
veritat que nosaltres creiem que posar l’accent a un punt
determinat no ho entenem, no entenem aquesta necessitat
d’això. Així i tot evidentment, com he dit abans, donaríem
suport al primer punt. 

Al segon punt hem presentat una esmena de supressió, hem
dit que nosaltres deixaríem el punt: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar totes les
inspeccions i reorganització d’efectius i canvis necessaris per
garantir que els ciutadans puguin ser atesos en les dues llengües
oficials”, i punt. Perquè si s’ha d’instar el Govern a tramitar, si
escau, els expedients disciplinaris i això... supòs que ja està
recollit a la Llei 7/2014, en aquest cas i en altres casos. Per
tant, nosaltres creiem que si això ho diu la llei no tenim perquè
remarcar-ho aquí. Evidentment que si tenim una llei que
garanteix que es pugui sancionar en aquests casos que no es
pugui complir el nostre Estatut d’Autonomia i els nostres drets
i la Llei de normalització lingüística que tenim a aquesta
comunitat autònoma, creiem que ho diu la mateixa llei, no ho
hem d’afegir aquí.

En el tercer punt crec que s’aprofita que es presenta aquesta
PNL per anar més enllà i passam al requisit de determinats
professors de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i del
Conservatori Superior de Música, que, com bé ha dit la
diputada, la Sra. Pons, són personal laboral, no és funcionari,
i nosaltres creiem que està ben feta aquesta excepció. Per tant,
nosaltres aquí votaríem en contra, nosaltres donam suport a la
decisió de canviar l’ordre del conseller, vull dir, nosaltres
donam suport a aquesta decisió del conseller, nosaltres creiem
que si a l’escola del Conservatori Superior de Música ha de
venir un professor -m’ho invent-, de violí, i aquest professor de
violí doncs és suec, és xinès o és japonès, doncs ha de poder
venir a donar classe, entenc jo, i no se li ha de demanar com a
requisit que tengui el català, si el que volem és l’excel·lència,
si el que volem és el millor professorat, la millor formació per
als alumnes.

I després, al quart punt, on diu “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure dins les
campanyes d’inspecció en matèria de consumidors les possibles
discriminacions lingüístiques” tornam trobar que està fora de
lloc i hi votaríem en contra. Si el Govern considera que ha de
fer aquestes campanyes les pot fer perfectament, l’empara la
Llei 7/2014, no tenim per què dir-li que faci aquestes
inspeccions. I a més, sembla que només volem inspeccionar i
sancionar, quan el servei de qualitat dins qualsevol àmbit és
molt més enllà que la part lingüística, és molt més enllà. 

Per tant, nosaltres creiem que s’ha presentat amb una bona
intenció, però crec que s’ha volgut d’una problemàtica en
concret que hi ha hagut i que s’ha d’investigar i que després ja

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202110043
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202110044


988 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 60 / 14 d'octubre de 2021 

es decidirà si hi ha hagut o no hi ha hagut doncs aquesta
discriminació lingüística, doncs creiem que s’ha volgut dir que
és una desgràcia, quan al carrer dins els centres de salut, dins
les universitats, dins l’àmbit de les administracions públiques
el que impregna, el que hi ha és una normalitat, llevat de
qualque excepció que evidentment s’ha d’investigar i s’han de
defensar els drets d’aquestes persones.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos s’han presentat les esmenes RGE núm.
10519/21 i 10520/21. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Mascaró, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, president. Bé, som davant d’una proposició no
de llei que el que cerca és garantir, com s’ha dit ja, els drets
lingüístics de la ciutadania, en aquest cas ho fa per exemple
amb el punt 1 i amb l’Estatut d’Autonomia, per la qual cosa li
donarem totalment el nostre compromís i suport a aquest
primer punt. 

Al segon punt, referent al supòsit de discriminacions
lingüístiques per part dels empleats públics, hem presentat una
esmena, creiem que s’ha de canviar aquest punt ja que, per una
banda, empra una enumeració com inspeccions, reorganització
d’efectius i canvis necessaris i, per tant, es fa un judici de
l’organització, per exemple, i en aquest cas crec que no estam
en condicions d’avaluar almanco amb les accions i les
conseqüències que en fa aquesta enumeració, i que crec que en
el cas de l’esmena que presentam ens mantenim fidels a
l’essència del punt, que entenem que no és altre que garantir els
drets lingüístics dels usuaris per poder-se expressar en les dues
llengües oficials, tal com suporta la legislació vigent i com s’ha
demostrat que és un compromís d’aquest Govern de les Illes
Balears i en aquest cas del nostre grup parlamentari, en
particular.

Així i tot, en cas que no sigui així evident aquest cas que
anomenaves creiem que el que s’ha de fer és obrir-se els
expedients..., se’n facin, es tramitin els corresponents protocols
i els procediments administratius cap als implicats d’aquests
abusos. 

En el mateix sentit, en el quart punt hem presentat una altra
esmena molt semblant per actuar en defensa dels consumidors
davant la possible discriminació lingüística per a l’actualització
de la llengua pròpia per part de l’usuari. Com en el cas anterior,
com deia, es tramitin els procediments administratius
corresponents. 

Amb referència al tercer punt i a l’ordre del conseller, que
s’anomena, ens agradaria recordar primer de tot, com ja també
s’ha dit, que els centres superiors d’ensenyament artístic de
l’Escola Superior d’Art Dramàtic i del Conservatori Superior,
tenen un règim diferent de la resta de centres, perquè tenen un
règim contractual laboral i no depenen directament de la

Direcció General de Personal Docent. Actualment, realment
totes les places que s’ofereixen tenen el requisit del C1 de
català, si bé és cert que aquest requisit en el cas del
Conservatori no és necessari per al professorat temporal.

Per tal de regular aquesta capacitació de català per a aquests
estudis, es va introduir aquesta ordre i aquesta disposició
addicional que s’ha anomenat a l’exposició de motius. Aquesta
disposició addicional el que deia és que per al règim específic
aplicable en matèria de capacitació lingüística en llengua
catalana en la selecció de professorat d’ensenyaments artístics
superiors, fos el que s’estableix en els reglaments
d’organització i funcionament acadèmic d’aquests centres, si
n’és el cas.

Actualment, a més es treballa en l’elaboració d’un
reglament acadèmic comú per a l’Escola Superior d’Art
Dramàtic i el Conservatori Superior, que entre d’altres
qüestions reguli aquest requisit del català per al professorat dels
dos centres.

Per aquest motiu al grup proposant, li volem proposar una
esmena in voce a canvi d’aquest tercer punt que diria així: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, abans de l’inici de curs 2022-2023, a garantir els
requisits de coneixement en llengua catalana en relació amb la
capacitació dels docents de l’Escola Superior d’Art Dramàtic
de les Illes Balears (ESADIB) i del Conservatori Superior de
Música.”

I res més, moltes gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Nosotras bueno, hemos presentado
también las enmiendas conjuntamente, votaremos en función de
lo que nos acepten. El primer punto evidentemente sí, porque
corresponde al cumplimiento de la propia legalidad vigente y
es lo que se espera de un govern y además se está cumpliendo,
por lo cual es impepinable, vamos a votar que sí.

En el segundo punto hemos propuesto esa enmienda de
supresión de esa frase, como ha dicho el compañero, para que
la tramitación por el incumplimiento sea la que corresponda a
cada administración y el proceso sea el que se determine en
cada uno de los protocolos, sino el que se viene diciendo aquí,
sino el que se ajuste más a la realidad.

En el tercer punto evidentemente no vamos a reprobar la
actitud del conseller, porque este Gobierno no es sospecho
precisamente de menospreciar el catalán y tampoco ninguno de
los grupos parlamentarios que forman parte del Govern y
ningún diputado, ni ninguna diputada del Parlament. En este
sentido creo que hemos propuesto esta enmienda que mejora,
que aterriza a lo que es posible realmente y que lo que hace es,
digamos, intentar avanzar y conseguir cosas en positivo, al fin
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y al cabo, construir en conjunto para el bien común siempre va
a ser una mejor solución que lo que ustedes proponen, creo yo.

Respecto al punto cuatro, hemos propuesto una nueva
redacción, también en positivo, para que la garantía sea anterior
al castigo, para que los usuarios sepan que su garantía de
expresarse en la lengua que quieran, está en primer lugar
protegida y que las campañas de inspección que puedan hacerse
vayan dirigidas a garantizar ese derecho de expresarse en la
propia lengua y el hecho de que los usuarios y las usuarias
sientan que puedan expresarse en su lengua propia. 

Y en la medida de que se nos acepte, pues votaremos en
consecuencia. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, vicepresident. La veritat és que és una
proposició no de llei el debat de la qual l’hauríem pogut fer
conjuntament després amb la que nosaltres duim, perquè la
veritat és que són de contingut prou pareguts i almanco el debat
correspon a una mateixa problemàtica, a una mateixa
problemàtica que jo personalment fa 20 anys em pensava que
a hores d’ara ja no hauríem de discutir de segons quines
qüestions, perquè en fa molts.

I també és veritat, abans la Sra. Durán deia que no sé si hi
ha dades o no n’hi ha respecte de casos d’agressions
lingüístiques. Bé, jo crec que hi ha un abans i un després, crec
que, per exemple, en el conjunt de la nostra comunitat
autònoma hi havia hagut un gran consens amb referència a
qüestions lingüístiques, un consens que es va truncar
precisament a la legislatura on el Sr. Bauzá era president i on
vàrem sentir barbaritats tan grosses com allò d’un capell un
barret i el got i el tassó i va sortir públicament a dir, escolti que
aquí no bevem amb un got, i a Menorca li varen dir, bono, a
Mallorca no, però a Menorca sí. Bé, coses que afortunadament
ja han passat a la història i que esperem que no tornin. 

És a dir, crec que hi ha qüestions que ja les hauríem de tenir
més que acceptades i mirant dins el conjunt de la Unió Europea
i veure països que tenen diferents llengües oficials, el
tractament que en fan i que això evidentment no ha de suposar
un problema, és a dir, tot el contrari, perquè jo hi crec. És a dir,
jo crec que la llengua no ha de ser mai un instrument de
confrontació, sempre l’objectiu d’una llengua és entendre’s. Per
tant, en aquest sentit és un patrimoni, és una riquesa i en aquest
cas és la llengua pròpia, és a dir, la pròpia d’aquestes illes, des
de fa més de 800 anys. Per tant, és la nostra responsabilitat
preservar-la tal i com nosaltres la rebèrem dels nostres pares i
dels nostres padrins i que la puguin tenir els nostres fills i els
nostres néts.

Evidentment amb les dificultats que això suposa dins un
món globalitzat d’entrada, però també dins un context on hi ha
un ressorgiment de certes idees, que aquestes sí que haurien

d’estar enterrades d’una vegada per totes i em referesc al
ressorgiment d’aquesta extrema dreta, que ha tornat ressuscitar
un debat que hauria d’estar ja més que enterrat i més que
sepultat, en el sentit que evidentment en un espai on hi ha
diferents llengües oficials, és clar que sí que es tracta que
cadascú parli el que vulgui, amb la llengua que se senti més
còmode. Per dir-ho amb un llenguatge de carrer i planer, que
cadascú parli el que li doni la gana. Ara evidentment això es
dóna en un supòsit i és que si jo parl la meva i tu parles la teva,
tu m’has d’entendre a mi i jo d’entendre a tu, i moltes vegades
aquí és quan hi ha els problemes. I és quan, el que deia abans,
no hauria de ser un problema, hauria de ser una oportunitat,
hauria de ser un enriquiment i especialment a la comunitat
nostra, on sentim parlar moltíssimes llengües, moltes, si un para
l’orella, podríem sortir al carrer mateix i sentiríem parlar
alemany, sentiríem parlar anglès, sentiríem parlar italià, rus,
àrab, fitxa’t tu quantes llengües podríem sentir parlar dins el
conjunt de la nostra comunitat autònoma.

Però és molt curiós que sempre que hi ha un problema,
sempre que hi ha un problema, no és en cap d’aquestes, sinó
que és amb la llengua que és cooficial en aquesta comunitat
autònoma i, per tant, amb la nostra. La qual cosa jo crec que és
una qüestió ja que denota que darrera hi ha un problema, quan
sempre sistemàticament hem de justificar determinades
qüestions.

Abans la Sra. Durán també parlava d’un violinista que fos
xec, em sembla que ha dit, per exemple, o alemany, que hagués
de venir a fer escola. Evidentment, ah, clar és que el requisit de
català, però el de castellà sí. És a dir que sempre reduïm el
discurs dels bons professionals, però donam per suposat que
han de saber castellà. O no podem donar per suposat que els
nostres alumnes sàpiguen anglès per exemple, no? Per tant,
sempre donam per suposat, escolta és que això, sí, és com un
afegitó i sempre els complicam la vida, però, en canvi, no
pensam que sí que el castellà generalment sempre sol ser un
requisit. Per tant, tal vegada també ens hem de plantejar en un
futur, per exemple quan parlàvem del sistema sanitari, el
sistema sanitari no fos necessari que parlin català, però sí que
parlin castellà, obrim el ventall a la península ibèrica i a
l’Amèrica Central i a Sud-amèrica, i per què no l’obrim a
Europa i que parlin el que vulguin?

Bé, en resum, és un tema en què és molt fàcil fer
demagògia, però evidentment hi ha hagut un retrocés, ha
ressorgit una polèmica que ja hauria d’estar més que enterrada
i per a mi és paral·lel al ressorgiment de l’extrema dreta i de la
presència de l’extrema dreta dins les nostres institucions. Per
tant, advoc sempre que evidentment és una qüestió on sempre
hi havia hagut un consens entre totes les forces polítiques amb
representació parlamentària i hauríem de fer aquest esforç
evidentment de tornar a aquest consens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ

Gràcies, Sr. President. A la seva intervenció la Sra. Pons
ha acabat dient“la realitat és una altra”, hi estem d’acord, la
realitat és una altra.

La realidad es otra porque es que resulta que, diga lo que
diga la ley, que por supuesto hay que cumplir, y que también
podríamos hablar largo y tendido sobre las sentencias judiciales
que no se han cumplido tampoco en esta comunidad sobre la
imposición del catalán, partimos de un hecho, también habría
que discutir mucho dónde está la coma en el Estatuto, de hablar
de lengua propia, y eso fue un fallo que se coló en el Estatuto
que se dejaron colar para llegar a un consenso. Porque, claro,
hablar de lengua propia de las Baleares, la lengua que habla
aproximadamente como habitual o materna el 40% de la
población y considerar algo como impuesto foráneo la lengua
materna o propia del 60% de la población es cuando menos
complicado de explicar -complicado de explicar-, es
complicado decirle al 60% de los ciudadanos de Baleares que
no hablan la lengua propia de esta comunidad, que la lengua
propia es otra, porque si una es propia parece que la otra es
impropia, cooficial, pero impropia. 

Esto, ustedes saben perfectamente que no se sostiene, y yo
lamento muchísimo -muchísimo- haberle aguado la fiesta al Sr.
Ensenyat y a todo lo que gira en torno al mundo del
nacionalismo balear, la Obra Cultural, Paraula, esta
organización que hace estas clases para obtener la capacitación
de catalán y las miles de personas que viven alrededor de este
mundo, los medios de comunicación escritos en catalán que no
lee nadie y viven de las subvenciones, los novelistas que no lee
nadie, los semanarios que no lee nadie y que, evidentemente,
viven de este caldo de cultivo de la subvención pública porque
son -son- incapaces de vivir de lo que se supone que debería ser
su difusión, baste ver que los diarios de mayor circulación, la
Ultima Hora, el Diario de Mallorca, pese a que están en esa
misma línea que ustedes de la lengua propia, siguen editando
sus ediciones en castellano porque si no, no venderían ni un
periódico.

Y claro, luego tenemos cosas como estas del Conservatorio,
decía la Sra. Durán que era triste que no pudiera venir aquí un
buen violinista chino o checo o sueco para poder clases, con lo
que eso significa de enriquecimiento cultural, y insisto en lo
que les he dicho antes: ¿y los profesores que no pueden venir
a la Universidad de las Islas Baleares?, una universidad cada
vez más endogámica, más nepotista, con menos proyección
internacional, menos cosmopolita, con todo lo que ello supone
en detrimento de los alumnos de esta universidad y su falta de
enriquecimiento, pero ustedes siguen instalados en no atender
a esto que decía la Sra. Pons de que la realitat és una altra.

Y la realidad de estas islas es que la única discriminación en
estos momentos la sufre el 60% de la población
castellanoparlante, en ningún caso las personas que tienen sus
titulaciones oficiales que se pueden expresar con toda libertad
en catalán porque, por ejemplo, una persona que no tuviera la
titulación de catalán no podría ser letrado de esta cámara, sin
embargo cualquier mallorquín podría ser letrado de la cámara
de Andalucía, de Madrid, de Castilla y León o de Castilla-La
Mancha, y supongo que esto a ustedes les parece estupendo, y

cuando una persona, un ciudadano de una nación no tiene
igualdad de oportunidades y no es igual en derechos en todas
las partes del territorio nacional, es que realmente no es libre
porque no existe esa igualdad entre los ciudadanos, se
establecen fronteras, nos empobrecemos culturalmente,
establecemos esas fronteras internas que había en España en la
Edad Media, y eso es lo que ustedes quieren mantener.

Y, por desgracia, pues sí, ha venido VOX a fastidiarles el
chiringuito, no sé cómo decirlo, ¿eh?, y a ponerles en solfa
gracias a las decenas de miles de votos que no piensan como el
Sr. Ensenyat o no piensan como la Sra. Pons, que nos apoyan
y que nos han traído aquí, o que han conseguido que tengamos
dos diputados en el Congreso de los Diputados, cosa que los
partidos nacionalistas no han conseguido jamás y supongo que
eso duele.

Pero, bueno, de momento les tengo que decir que,
lamentándolo mucho, hemos venido no solo para quedarnos,
sino para crecer cada día más.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari
Mixt no hi ha representant. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Continuam.

Una vegada recomençada la sessió, si pertoca la intervenció
del grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
les esmenes, per un temps de cinc minuts té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, Sr. Rodríguez, cómo le encanta sentirse el centro de
atención cuando no lo es, lo siento, pero es una proposición no
de ley que hoy he traído a esta cámara, y se lo digo en
castellano, que también es mi lengua, que también es mi
lengua, aunque usted reniegue de la nuestra, propia de las
Illes Balears, es mi lengua el castellano y lo adoro, pero
entiendo que tengo dos hermanos o dos hijos y hay que
defender al más débil y, por supuesto, no es la lengua que
usted utiliza habitualmente, a no ser para hacer sorna de esta
diputada cuando dice la realitat és una altra. Gràcies per
aquestes paraules en la nostra llengua.

No contestaré tot això que vostè diu, a més crec que és el
seu aniversari, així és que el deixaré que celebri la festa, però
pas al que és pràctic i que ens interessa a hores d’ara a l’hora de
dir si acceptam o no acceptam i fer un repàs del que s’ha dit.

Sra. Durán, no ho hem fet per un tema concret, no ho hem
fet per un tema concret, ho fem per una tendència in crescendo
que vostè sap tan bé com jo que això passa a aquesta comunitat
autònoma.
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Vostè m’ha parlat de denúncies, 0,06%, però si no posam
ni l’intermitent quan sortim de la rotonda, Sra. Durán, si en
aquesta comunitat autònoma no posam ni l’intermitent de
discrets que som. Nosaltres no denunciam, som educats: “Em
posa un cafè amb llet?”, “¿Qué ha dicho, un café con hielo?”,
“No, un café con leche”, “Ah, perdone”. Aquesta és la nostra
realitat. Nosaltres no denunciam, de moment, perquè, és clar,
si ens pitgen molt contra les cordes i ens posen contra la paret
qui sap com podrem acabar un parell de generacions més enllà.

Si no fos necessària aquesta proposició no de llei que
simplement constata el que diu l’Estatut d’Autonomia i que sí
diu la Llei de normalització lingüística, vostès no haguessin
afegit una esmena, vostès no l’haguessin afegida, haguessin
votat en contra i ja està. Vostès no m’haurien afegit aquesta
esmena que diu que també s’ha de tenir en compte l’article 35.

Perdoni, per a mi això -i no ho dic per vostè, també ho dic
per Ciutadans i per aquest clima al qual feia referència al
principi- és demagògia, és evident que tenim una llengua
troncal, una llengua origen que és el català i que a cada illa i a
cada poble i a cada racó i a cada casa, si m’apura, s’utilitzen
paraules concretes de cada illa del nostre arxipèlag, o sigui que
jo hagi d’afegir que s’utilitzarà la llengua pròpia de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera em sembla un doi absolut.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sra. Durán, l’he escoltada amb respecte i amb silenci, i em
despista, no per a res, perquè jo som així, em despista una
mosca, li agrairia que no em despistàs.

Per altra banda, al Parlament en tenim un exemple, jo vull
agrair avui a la Sra. Gloria Santiago l’esforç que fa sempre que
pot per parlar en una llengua.

Hi ha una altra cosa, no és el 40% que deia el Sr. Rodríguez
y el 60% que parla el castellà, és complicat d’explicar, és
veritat, però és que encara és més complicat de defensar, és
més complicat de defensar la nostra llengua, i nosaltres aquí hi
som per defensar les nostres coses i no és que sigui una qüestió
política, y ustedes “hemos llegado para quedarnos” i tot
aquest discurs tan trist que fan, és que és la meva llengua
materna. És que a mi em varen criar en mallorquí i em cantaven
cançons de bressol en mallorquí y yo no digo en catalán, dic en
mallorquí, ma mare, i en vilafranquer si m’apura, i aquesta és
la realitat d’aquesta comunitat.

Estic d’acord absolutament amb el que ha dit el Sr.
Ensenyat, és que ens trobam a un moment que és molt trist i
que jo entenc la llengua cooficial y la hablo y no me importa,
però per què és que a l’inrevés sempre ens hem de sentir
atacats? Quan vostès a sobre juguen que els atacats són vostès,
per favor! Si un nin de tres anys parla el castellà perfectament,
encara que la llengua materna sigui la nostra.

Bé, les esmenes, perdó..., ara me he venido arriba, Sr.
Rodríguez, i pas a les esmenes. No acceptaré les esmenes de
Ciutadans ni del Partit Popular en aquest punt que em diu que
hem d’afegir l’article 35 pel que acab d’explicar, em sembla
que això és demagògia, em sap molt de greu, però és
demagògia, és evident que sí que això és així i, a més, ho diu la

llei, si vostès trobaven que no era necessari no hi haguessin
votat o no m’haguessin fet aquesta esmena.

I per altra banda, al punt 2, aquesta esmena que em presenta
PSOE, Unides Podem i MÉS l’acceptarem; és a dir, estam
d’acord, Sr. President, a suprimir “a realitzar totes les
inspeccions, reorganització d’efectius i canvis necessaris” i
deixar-ho simplement en “garantir que els ciutadans puguin ser
atesos”, etc., fins al final d’aquest punt.

Al punt 4, ja que les m’han presentades així per aquest
ordre, nosaltres no acceptarem aquesta esmena, i li diré per
què, Sr. Mascaró, sé que em votaran en contra, però li vull dir
per què: miri, això que nosaltres diem: “El Parlament de les
Illes insta el Govern a incloure dins les seves campanyes
d’inspecció de consumidors la possible discriminació
lingüística”; en inspeccions? Idò també les facin d’això, pel que
deia, nosaltres no denunciam, nosaltres creiem que s’ha de
saber, sí, de facto, es té en compte el respecte cap a la nostra
llengua, no passa res, es poden fer. Per tant, nosaltres aquesta
no l’acceptarem, creiem que és necessari, que s’ha de ser més
proactiu, no només quan hi ha una denúncia, pensam que hem
de ser més proactius.

I pel que fa al punt número 3 celebram que comprenguin i
que estiguem d’acord que s’ha de tenir un nivell de català,
perquè jo no crec que un violinista que ve de Japó i és capaç
d’haver estudiat una carrera de música i que ve de Japó, parla
el castellà i parla el japonès, amb el complicat que és -i
permeti’m la frivolitat-, tot i que sigui la seva llengua materna,
no pugui arribar aquí amb un nivell mínim, mínim, mínim i si
no que el pugui aprendre, que ja sabem que a aquesta comunitat
es dóna un temps perquè s’arribi a un mínim de comprensió de
la nostra llengua, que ningú no l’obligarà a parlar el català de
les Illes.

Així que aquest és el nostre posicionament envers les
esmenes que avui ens presenten.

I gràcies a tots pels seus argumentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Una qüestió, l’esmena in voce que han
fet al punt tercer l’acceptava o no l’acceptava?

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí l’accept, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Entenc que farem votació separada per punts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Votam el punt primer. 
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor, 1 vot en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, aprovat el punt primer. Punt segon amb
l’esmena incorporada. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 1 vot en contra, 3 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Punt tercer tal com està redactat. 

Vots a favor?

Perdó, amb l’esmena del Grup Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 5 vot en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 9 vots en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, aprovada la Proposició no de llei RGE
núm. 6715/21 amb el resultat que consta a l’acta. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4815/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a drets
lingüístics als espais gestionats per l’Estat.

Passam per tant al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l’Estat. Per
a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies, president. Com deia abans, gairebé
haguéssim pogut fer el mateix debat i després passar a votació
el contingut de les dues proposicions no de llei, perquè tampoc
no són massa més enfora dins el context i on ja la intervenció
que he fet abans, amb motiu de la proposta de la Sra. Pons, ja
hem fet referència a tota una sèrie, diríem, de qüestions i
expressament dels fets que passen i que, a més, veiem que es
multipliquen.

I podem comptar a partir d’uns anys enrere, sí que hi havia
hagut un gran consens respecte de la qüestió lingüística,
evidentment a un moment on era molt necessari normalitzar,
regularitzar el seu ús, després de quaranta anys de franquisme,
després del Decret de Nova Planta, bé, etc., i on es produeix o
llavors es produïa i es continua produint una situació
d’inferioritat respecte d’una llengua minoritzada respecte d’una
llengua que ja és més oficial, però que on darrere, repetesc,
segueix havent-hi evidentment un discurs que molt té a veure
amb aquest ressorgiment de l’extrema dreta.

I crec que és important, per una banda, el Sr. Rodríguez
deia “es que hemos venido los de VOX...”, dic no, és que el
problema dels de VOX no és que hayan venido, és que no
havien partit mai, sempre hi són, són els qui ens varen precedir,
són els del pensament únic, són els de a mí me habla en
cristiano, bé, etc., i podríem fer un llarg rosari, diríem, de
qüestions que les coneixem ja més que de sobra, perquè, a més,
no són noves, són més antigues que el pastar.

I si no un que es demani per què des de Califòrnia fins a la
Patagònia parlen en castellà i segurament doncs trobarem
respostes que no és una qüestió d’una sobre l’altra, sinó que és
una qüestió al cap i a la fi de respecte i especialment de tenir en
compte que les llengües han de ser sempre o han de comportar
sempre una riquesa per sobre evidentment de ser un element de
confrontació, que no ho han de ser mai pel que suposen, i pel
patrimoni evidentment també que suposa respecte sobretot de
la llengua escrita. I crec que això és important.

Per tant, la proposta que fem avui ve amb un dels casos que
es varen detectar o que es varen denunciar, en aquest cas dins
un aeroport respecte d’una de les llengües oficials i per tant
suposa una reacció. Tant de bo no s’haguessin de fer aquest
tipus de propostes i tant de bo la igualtat entre les llengües
quant a drets i quant a deures també ja fos un tema totalment
normalitzat com ho és a la majoria de països europeus que
tenen diferents llengües i on tots els ciutadans i els servidors
públics evidentment tenen el dret i el deure de conèixer les dues
llengües i, per tant, ja no es produeixen determinades situacions
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de conflicte, com les que es puguin produir o s’han produït
darrerament massa sovint. 

Per això hem presentat aquesta proposició no de llei, perquè
aquest parlament s’hi manifesti.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA.

Gràcies, president. Som davant d’una PNL que també jo
crec que evidentment s’ha fet amb bona intenció, però sí que és
veritat que és d’aquelles PNL que si les haguessis de votar per
l’exposició de motius directament hi votaries en contra, perquè
hi ha moltes coses amb les quals no estàs d’acord, però sí que
entenem el sentit de la proposició no de llei que es presenta
avui.

Quan la proposició arranca i diu que ens trobam davant
l’enèsim cas, ve a dir que estam davant un nombre elevat de
casos que passen, però d’una manera indeterminada, i nosaltres
no sabem si és l’enèsim cas o no. Sí que tornam repetir que
creiem que els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes
Balears s’han de garantir, ho diem a les nostres lleis pròpies i
s’han de garantir.

Per tant, quan acaba la proposició, abans del punt que es
proposa que diu que el que volen recordar, tornam recordar
l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia, que abans s’ha aprovat
entenc..., no, llevat d’un partit que no l’ha votat, tota la resta de
partits polítics hem votat a favor de l’article 4 de l’Estatut
d’Autonomia i, evidentment, nosaltres hi estam d’acord.

El que passa és que si vaig directament al punt que es
proposa per a la votació jo tenc una sèrie de problemes, que és
que no entenc molt bé la redacció, tal vegada només és un tema
del redactat, i m’explic: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l’Estat a posar totes les eines i legislació
necessària per tal que els drets lingüístics de la ciutadania de les
Illes Balears estiguin garantits als espais -coma-, dels territoris
de parla no castellana, -coma- gestionats per part de l’Estat”. És
clar, les comes sempre hem sabut a les Illes Balears que són
importants les comes. Per tant, jo deman, quan diuen “dels
territoris de parla no castellana” què vol dir que a Galícia i que
al País Basc si anam a uns espais, com a la Policia Nacional o
a la Delegació del Govern han de garantir el meu dret? És a dir,
vol dir que aquí a les Illes Balears, a la Policia Nacional, per
fer un carnet, hem de garantir els drets d’un gallec o d’una
persona del País Basc?

Això és el que posa aquí, i miri que, a part de jo llegir-ho,
ho vaig fer llegir a més persones que entenc que pot ser en
saben més que jo d’aquest tema, i em varen dir: entenem que sí.

O només perquè a la part expositiva parlen només
d’institucions de l’Estat que es troben a les Balears i es

refereixen només a les Balears? No ho sé, perquè com que posa
“de territoris de parla castellana”, entenc que jo me’n puc anar
al País Basc i demanar que defensin el meu dret, demanar que
m’entenguin en català, que escrigui el que sigui en català, i que
pugui tramitar qualsevol documentació de l’Estat en català. I jo
entenc que no, entenc que això és clarament, com a poc, una
invasió de competències. Entenc que, com a poc, és una invasió
de competències d’altres comunitats autònomes!, com si a
nosaltres aquí ens obliguen a tenir un determinat personal per
donar servei, en la seva llengua cooficial a la seva comunitat
autònoma, com he dit abans, pugui ser el gallec o el basc, no?

Aquesta proposta venint de vostè m’ha sorprès, perquè si és
això el que volen em sembla molt centralista. Res a veure amb
el nostre Estatut d’Autonomia i res a veure amb la Constitució
Espanyola del 1978, que aquí vostès parlen de la Constitució
Espanyola dient que  la Constitució Espanyola no garanteix els
nostres drets, jo no ho tenc clar, crec que eren altres
constitucions tal vegada, fins i tot la de la República, que
quedaven molt més obertes. 

Per tant, li demanaria que m’aclarissin aquest dubte que
tenc i segons el que em diguin idò així votarem. Moltes gràcies. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Nosotras, por lo que refiere al Estatuto de Autonomía, en el
artículo 9, dice que: “A l’efecte d’aquest Estatut, tenen la
condició  política de ciutadans de la comunitat autònoma els
espanyols que, d’acord amb les lleis generals de l’Estat, 
tenguin veïnatge administratiu en qualsevol dels  municipis de
les Illes Balears”.

Entonces, por lo que respecta al Estatut de las islas
Baleares, porque todas las personas que tienen aquí la
residencia en alguna de estas islas son consideradas ciudadanos
y ciudadanas de estas islas, significa que entonces estamos de
acuerdo que dentro de los espacios públicos, sean de titularidad
estatal, autonómica o local, se tienen que ajustar a nuestro
Estatuto de Autonomía, porque en él se protegen nada más y
nada menos que los derechos y las libertades de todos nosotros,
vecinos y vecinas de estas islas, en el idioma, en la lengua en la
que hablemos.

Y que, por lo tanto, estamos a favor de esta iniciativa que
exige el cumplimiento de la legalidad, del Estatuto de
Autonomía y sería creo una irresponsabilidad ponerlo en
cuestión. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts. 
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans
rebutjam completament l’exposició de motius i rebutjam el
punt d’aquesta iniciativa i hi votarem en contra. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un
temps de cinc minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Decía la Sra. Durán que esta
proposición no de ley podía tener buenas intenciones. Buenas
intenciones no tiene ninguna, ni del principio hasta el final de
la firma, o sea, buenas intenciones, ninguna. 

Porque aquí, el partit ploraner, porque creo que se dice así,
¿verdad?, este partido lloroso que nos viene siempre a hacer
victimismo de que ha habido un caso, de que ma mare va anar
a l’hospital i la metgessa no li va voler parlar en català, no la
podia entendre..., que luego resulta que el hijo de la señora que
la acompañaba era un destacado miembro de la Obra Cultural
Balear, ¡cómo no!, y de todo aquello se monta un cinco. Y
claro, si un guardia civil en el aeropuerto, que viene de
Almería, que, tal y como vimos el otro día, cobran una miseria
de plus de insularidad, ¿eh?, no atiende al independentista de
turno en catalán, pues claro, tenemos que hacer un escándalo. 

Si yo tuviera que hacer un escándalo cada vez que se
conculcan mis derechos lingüísticos, para empezar, en este
parlamento, podría estar llorando y poniendo denuncias todo el
día: se conculcan mis derechos lingüísticos cuando, por
ejemplo, mando una pregunta en castellano a un conseller y en
el orden del día me la traducen en catalán, o sea, se agreden mis
derechos lingüísticos; se agreden mis derechos lingüísticos
porque toda la cartelería de esta santa casa está exclusivamente
en catalán y no en las dos lenguas oficiales del Estado; se
agreden mis derechos lingüísticos en multitud de ocasiones
cuando acudo a un funcionario público que, a pesar de
dirigirme a él en castellano, me contesta y se reitera en
contestarme en catalán. Pero claro, como yo no voy a llorar a
los periódicos, ¿eh?

Pues, es que esta es la realidad, Sr. Ensenyat. Aquí no
venimos a defender lenguas porque le puedo asegurar que el
castellano no necesita ninguna defensa, ni de VOX ni de nadie,
el castellano es el segundo idioma más importante del mundo,
si no por número de hablantes sí por su importancia económica,
geográfica, histórica y cultural, no necesita ninguna defensa.
Yo no he venido a hacer política para defender el castellano y
esto se lo hemos dicho mil veces, nosotros defendemos los
derechos y libertades de las personas, porque pensamos que las
lenguas no tienen derechos, los derechos los tienen las
personas. 

Desapareció el latín y no se hundió el mundo. Lo
importante, lo importante, Sr. Ensenyat, es respetar, y usted
dice: las lenguas tienen que ser una herramienta, una eina, de
entendimiento. Pero es que ustedes lo han usado para enfrentar,

lo que pasa es que hasta ahora nadie les ha llevado la contraria.
Tengo que decir pues que, por desgracia, el Partido Popular
tuvo su parte alícuota de responsabilidad en todo esto, porque
es cierto que la Ley de normalización lingüística y el Decreto
de mínimos que surgió a consecuencia, que debería haber sido
de máximos y no de mínimos, pues tuvo estas consecuencias.
Pensaban que mientras ellos gobernaran, como son más
moderados, no pasaría nada, y de hecho más o menos no pasó.
El problema es cuando ese instrumento, esa arma, se puso en
otras manos, las suyas, las de ustedes, las del Gobierno actual
y el anterior.

Y de aquellos polvos estos lodos. Y, por supuesto, hay
miles de personas que sienten conculcados sus derechos y por
eso vuelve a resurgir esta polémica que usted pensaba que
estaba enterrada, pero no porque estuviera muerta, sino porque
la habían enterrado en vida, que no es lo mismo. Y ahora, por
desgracia para ustedes, la van a tener que seguir soportando. Y
yo creo que cada vez con más eco y con más respaldo.

Evidentemente, no respaldaremos ninguna de sus
proposiciones porque, lo dicho, ninguna de ellas tiene ninguna
buena intención. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, ja totes les meves
argumentacions les he bolcades a la iniciativa anterior, només
dir que votarem a favor. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. No hi ha representació del Grup
Parlamentari Mixt. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Mascaró, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, som davant d’una proposició
no de llei que, com l’anterior, que el Sr. Ensenyat proposava de
fer-les juntes, cerca garantir els drets lingüístics de la ciutadania
i el nostre grup hi farem un vot favorable. 

Pensam que no pot ser d’altra manera, creiem, a més, si cal,
que aquí és el Parlament de les Illes Balears i amb la legislació
vigent estatal i autonòmica, com a eina indispensable per
garantir la igualtat entre ciutadans, la igualtat de drets, on
també s’inclouen els drets culturals i els drets lingüístics, que
els tenim tots i que, tant a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia hi són presents.

I, bé, per aquests motius farem un vot favorable del punt i
de la proposició no de llei. I res, ja acabava, i com deia farem
un vot favorable en aquest punt que garanteix per llei els drets
lingüístics en els espais gestionats per l’Estat. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltíssimes gràcies als grups que ens donaran suport i
als altres també, i especialment per contribuir al debat. 

Jo ho deia abans, és un debat que em feia molta peresa, jo
no em pensava mai quan tenia 25 anys que als meus 52, que
quasi quasi tenc, a final de mes els tendré, encara haver de
discutir segons quines qüestions, no?, és a dir: és que nosaltres
hem de reivindicar la nostra llengua? Perquè si no la
reivindicam nosaltres, qui ho farà?

Abans crec que era el Sr. Rodríguez que deia: “no, nosaltres
no venim a promocionar la llengua castellana”, dic: bé, vostès
no, però l’Estat té el seu Instituto Cervantes, que em sembla
que són devers 200 milions d’euros de pressupost que té cada
any, que no té cap partida ni una, jo sempre ho dic, que l’Any
Ramon Llull, no?, Ramon Llull que es troba a l’alçada de
Cervantes i de molts pensadors medievals a nivell europeu, què
va donar..., quants doblers va posar l’Estat espanyol per
celebrar l’Any Ramon Llull? Quants, a través de l’Institut
Cervantes, per exemple? Ni un, ni un xavo.

Per tant, o ho fem nosaltres o no ho fa ningú, i segons qui
ja veiem que no ho farà, és a dir, que si ha de fer res ho farà en
direcció contrària evidentment a així com ho ha de fer.

Per tant, al que anam és a retornar a aquell màxim consens
que hi havia, i especialment sabent que consens amb gent que
el que vol és una imposició del pensament únic i de la manera
de pensar, tot i que digui que defensa el dret de les persones,
evidentment la història ha demostrat que no és així, que no és
així.

Crec que a nivell històric tenim desgraciadament ja massa
exemples del que realment és l’extrema dreta i del que realment
persegueix i, si no, escolta, de vegades n’hi ha prou seguir a
Twitter destacats membres de determinats partits, a les xarxes
socials, no?, on un veu un enaltiment d’èpoques passades a
través de determinats monuments, aquells i no altres
curiosament, i, per tant, escolta, aquí crec que ja som tots
grandets i ja sabem de què parlam exactament.

Efectivament, Sra. Durán, crec que està mal expressat així
com ho posa, no?, i va evidentment en aquella línia amb la qual
vostè estava d’acord. Evidentment, es tracta..., perquè parla de
les Illes Balears i parla dels territoris de parla no castellana,
evidentment parlam de territoris on hi ha més d’una llengua
oficial i, per tant, aquells territoris que són cadascuna de les
llengües oficials d’aquell territori en concret, i anava per aquí,
on el ciutadà es pugui expressar lliurement en aquells espais
que estan gestionats per l’Estat i que estan dins el seu territori,
parlam en aquest cas, si ens referim a les Illes Balears, podem
plantejar-ho com un tema específicament de les Illes Balears,
però crec que serà prou més ric si ho fem tal i com es recull a
la Constitució que abans vostè citava. Crec que hi està recollit,

no? També a la resta de comunitats on tenen més d’una llengua
oficial.

Per tant, seria així com està posat, si li sembla bé, llevaríem
“de les Illes Balears” , “estiguin garantits als espais, territoris
de no parla castellana”, en lloc de “no parla castellana”
posaríem “amb més d’una llengua oficial gestionat per l’Estat
espanyol”, i així quedaria prou més clar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Com quedaria exactament, Sr. Ensenyat?

(Remor de veus)

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a posar tota la legislació necessària per tal que els drets
lingüístics de la ciutadania estiguin garantits als espais dels
territoris de parla o als territoris amb més d’una llengua
oficial”, posaríem, així quedaria més..., “gestionats per part de
l’Estat”. 

En una paraula si va un gallec a l’aeroport de Santiago de
Compostel·la i és gallec de tota la vida, que ningú no el miri
amb cara rara perquè ha parlat amb gallec, posat d’una manera,
expressat d’una manera més fina, i si no vol un gallec posi un
mallorquí, un menorquí, un eivissenc o un pobler, sigui el que
sigui, no?

EL SR. PRESIDENT:

Ningú no s’oposa a aquest canvi per passar-lo a votació?

Idò, acabat el debat, passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 4815/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 2 vots en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4815/21, relativa als drets lingüístics en espais
destinats per l’Estat.

Sense haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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