
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2022 Núm. 73

 

Presidència
del Sr. Joan Mascaró i Bosch

Sessió celebrada dia 31 de març de 2022 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 11650/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls a les produccions
pròpies de les Illes Balears a IB3 Televisió. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178

2) RGE núm. 686/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ciència
ciutadana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182

 



1178 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 73 / 31 de març de 2022 

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d'avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. D'acord, entenc que no.

Per tant, passaríem a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
11650/21 i 686/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11650/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a impuls a les produccions pròpies de les Illes
Balears a IB3 Televisió.

Començarem per la RGE núm. 11650/21, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, relativa a l’impuls a
les produccions pròpies de les Illes Balears a IB3 Televisió. Per
a la seva defensa per part del grup parlamentari té la paraula la
Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Un tema
reiteratiu en aquesta comissió, sobretot a la comissió d’IB3
quan hem parlat dels pressupostos que manegen tant, per una
banda, serveis informatius, com les produccions pròpies a IB3
Ràdio i Televisió.

Nosaltres, com saben, a través de diferents mocions, una en
concret, a través de preguntes a la consellera Garrido,
mitjançant qüestions també plantejades aquí a la seva
compareixença, quan va prendre possessió del seu càrrec, hem
reiterat la necessitat que la producció pròpia a IB3
s’incrementi, per una qüestió molt clara: és cert que els
informatius, serveis informatius són la columna vertebral del
canal autonòmic, però tot això s’ha de nodrir, s’ha d’aguantar
amb la programació que durant tots el dia es dóna a la cadena.

La producció pròpia és important per poder fer ficcions, per
poder fer programes, per poder fer concursos, per fer i poder
fer la cohesió social que té IB3 Radio i Televisió, que és el que
entenem que és una de les seves principals funcions, que és
cohesionar aquesta societat i que ens coneguem més entre
nosaltres. 

Es diu que nosaltres, qualsevol ésser humà estima sobretot
allò que coneix, i creiem que des de l'arribada d’IB3 som més
coneixedors de les realitats de Menorca, Eivissa i Formentera
els de Mallorca, de Formentera els de les altres illes, i així tots.

Per tant, nosaltres sabem també que la conselleria, el
Govern de les Illes Balears, ha aprovat un increment de la
producció pròpia de les productores d’1,5 milions, cosa que
celebram, també creiem que és una mica triomf de tots els
grups parlamentaris, també el nostre que hem pitjat i fort
perquè això sigui així. Celebram que aquest 1,5 milions
s'incrementi a la producció pròpia, tot i això creiem que és
insuficient. Comunitats, com és el cas d'Aragó, que té una
població semblant a la nostra, té 40 milions d'euros..., -perdó-...
sí, té 40 milions d'euros de producció pròpia, quan aquí són 7
milions, bé, 8, si hi sumam la ràdio. Per tant, benvinguts siguin

aquest 1,5 milions, però creiem que s'ha d'incrementar perquè
està clar que si hi ha pressupost la producció que es fa és de
primera qualitat.

Creiem en els professionals d’IB3, de fet, enhorabona,
perquè ara s’ha rebut un premi interessant i perquè creiem que
és imprescindible injectar de pressupost a IB3. 

Per tant, la nostra proposició no de llei insta el Govern a
mantenir el pressupost d’IB3 per a la producció de continguts,
excloent els informatius i els seus programes vinculats a la
licitació, per sobre del 30% del pressupost total d’IB3, i no
només perquè les productores, que també són indústria, també
són teixit econòmic d'aquesta comunitat autònoma, puguin fer
la feina amb dignitat i competir amb altres productores d'altres
comunitats, sinó també per la pervivència del canal autonòmic,
i també per al bé de la ciutadania i de la nostra idiosincràsia.

Segon, el Parlament instarà el Govern de les Illes a blindar
la partida per la contractació de continguts per evitar retallades
que posin en perill l'estabilitat de les plantilles. Creiem que
sempre se juga amb la part de programes per amunt i per avall,
ara en tenim un poc més perquè, per temes d'IVA, sempre com
a de rebot és quan n’hi ha una mica més, sinó la quantitat és
clarament insuficient. 

Per altra banda, instam el Govern a equilibrar la
contractació al llarg de l'any per evitar que les contractacions
es concentrin en el darrer trimestre. 

Aquestes productores -vostès ho saben- viuen en un ai!
perquè moltes vegades ha passat tot l’any i quan contracten és
a finals, quan queden dos mesos perquè s'acabi l’any i no saben
molt bé si faran feina, si no en faran i, de fet, n'hi ha que no
poden arribar a fer-ne.

També s'insta el Govern de les Illes a millorar la dotació
econòmica de l'Institut d'Indústries Culturals que possibilitaria
l'increment econòmic de les convocatòries i l'augment de la
competitivitat de les nostres produccions a l’exterior, i també,
com a darrer punt, instar el Govern de les Illes a incrementar la
plantilla de l'Institut d'Indústries Culturals per tal de permetre
el correcte desenvolupament de la seva tasca. 

Aquestes són bàsicament les propostes que nosaltres fem i
esperam tenir el vistiplau d'aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Estam d'acord amb aquesta
proposició no de llei que presenta avui El Pi per les Illes.

Hem de dir que votarem a favor de tots els punts en
coherència...., he de dir que en el darrer segurament ens
abstendrem, després explicaré per què, però a la resta votarem
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a tots els punts. I els votarem en coherència perquè el meu
company, el Sr. Antoni Fuster, diputat i portaveu de la
Comissió de control parlamentari d’IB3, també -com ha dit la
Sra. Lina Pons- va fer una interpel·lació sobre aquest tema i a
una de les mocions que va presentar, una moció que es va veure
dia 2 de novembre, per donar suport al sector audiovisual, ja es
varen veure segons quins punts que figuren aquí, si no
exactament iguals, qualcun molt semblant.

I hem de dir que, per exemple, al final, després de les
esmenes, els punts que es varen aprovar quant a les quantitats
per als pressuposts, es va aprovar per part de tots: “El
Parlament...”, bé, per part de tots els polítics que hi varen donar
suport, evidentment, tots no li varen donar suport, i ja sabem a
qui i em referesc, un dels punts era: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar la
partida destinada a la producció de continguts i aquesta
producció es desenvolupi al cent per cent amb productores de
les Illes Balears i millorar a més la contractació a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, i “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a blindar aquesta
partida pressupostària destinada a la indústria audiovisual en
plurianuals amb la finalitat de donar estabilitat a les plantilles
del sector audiovisual a mig i llarg termini.”

Són dos punts que nosaltres estam contents que
s’aprovassin d'aquesta manera després de les esmenes
presentades pels diferents grups, perquè és vera que el
pagament que nosaltres consideram que no és suficient, el
pagament que s'havia fet fins ara, i que a més de ser molt baixa,
la quantitat dels doblers, es paga a finals d'any.

Per tant, tota la producció nosaltres consideràvem que eren
importants aquests plurianuals perquè es fes durant l’any i no
només a finals d'any. 

També vull dir-los que tant el nostre portaveu en aquesta
comissió, que he dit abans, de control parlamentari d’IB3, com
la presidenta Margalida Prohens, del Partit Popular, s'han reunit
amb tot el sector audiovisual i ja els hem dit que, com a partit
polític, el Partit Popular de les Illes Balears els dona suport en
el que nosaltres creiem que són unes demandes justes.

Si deia abans que votarem a favor de tots els punts i al
darrer segurament votarem abstenció, és perquè és un punt
específic que fa referència a incrementar funcionaris, a
incrementar els funcionaris i ara ho diré exactament: “El
Parlament de les Balears insta el Govern de Illes Balears a
incrementar la plantilla de l'Institut d'Indústries Culturals per tal
de permetre el correcte desenvolupament de la seva tasca”.

He de dir que, reunits amb les entitats, com deia abans, ens
han dit que aquest institut d'indústries culturals no funciona
com tocaria, el que passa és que no sabem si és per falta de
plantilla, com es demana aquí, o per falta d'organització, de
mala gestió o el que sigui. Per tant, en principi, si no ens
convenç la Sra. Pons, votarem abstenció.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, presidente. Nosotras votaremos a favor de
todos los puntos, lo ha explicado muy bien la Sra. Pons, no
hace falta justificarlo más, estamos de acuerdo con la
justificación que ha que ha planteado. Además, sabemos que el
Govern está siguiendo el camino de esta iniciativa poco a poco,
con pequeños adelantos hacia todo este sector, que, al fin y al
cabo, está poniendo recursos y está poniendo todas las políticas
que van a hacerla posible y, por lo tanto, nuestro voto es a
favor. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos comentar que mi
grupo se ha reunido con el sector de audiovisuales, con todo el
sector, apoyamos la necesidad de impulsar la competitividad de
nuestras empresas, de la promoción de las pequeñas y medianas
empresas audiovisuales de Baleares. Y por eso, en una
enmienda a los presupuestos Ciudadanos lo que pedía es que,
no tocando, que esto es importante, no tocando el presupuesto
de IB3, es decir, no aumentando, porque no estamos a favor de
aumentar el presupuesto, sino pues quitando partidas de tantos
directivos, como tiene el Sr. Manresa, y que hasta los propios
trabajadores de IB3 denuncian, ese tipo de partidas y otras,
que, tras una auditoría de racionalización pudiera haber, se
destinase ese presupuesto a producción propia y a aumentar a
10 millones de euros, que era lo que en 2019 el presupuesto
que había, se destinasen dentro de ese presupuesto general 10
millones a producción propia en aras, como digo, a impulsar la
competitividad y la promoción de nuestras pequeñas empresas
audiovisuales.

Sin embargo, ninguna de las enmiendas que plantearon los
diferentes grupos políticos fueron aceptadas en el debate de
presupuestos porque, claro, yo entiendo que es mejor luego,
pues, hacer propaganda desde el Consolat con el sector
anunciando, como se ha hecho hace apenas unas semanas, que
se destinará ese dinero, esa partida, a producción propia. 

Yo creo que lo que hemos visto es una enmienda a la
totalidad a la gestión del Sr. Manresa, por parte del propio
Consolat, porque en las comparecencias del Sr. Manresa, que
son bastante habituales en la comisión de la gestión de IB3, el
propio Manresa cada vez que le hemos preguntado, mi grupo
parlamentario, por la reducción de presupuesto en producción
propia su respuesta era que no se había reducido, que esta
reducción, bueno, pues que quizá no..., no tocaba o no
perjudicaba la calidad de la producción propia y que era
suficiente. Entonces, luego viene la enmienda a la totalidad de
esa gestión por parte del Consolat con la foto con el sector
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audiovisual hace unas semanas. Por tanto, pues bueno, un
despropósito en ese sentido.

Desde Ciudadanos estamos a favor de que se destine más
presupuesto a producción propia, pero quiero dejar claro que
sin aumentar el presupuesto de IB3, como pidió El Pi en el
debate de presupuestos.

Votaremos a favor de los puntos primero, segundo, tercero
y cuarto, sin bien en el quinto nos vamos a abstener, ya que nos
hemos reunido con el sector, sabemos que no funciona el
Instituto de Industrias Culturales, pero pensamos que debería
entrar dentro de una racionalización y reestructuración de
nuestro sector público, con esa auditoria funcionario
operacional, que pedimos desde hace dos años, para, bueno,
pues conocer qué políticas, qué programas y qué entes
funcionan dentro del Govern y cuáles no y reequilibrar. Quizá
hay trabajadores que estén en entes que deberían estar en otros
y eso sólo lo sabremos si se hace una auditoria funcional y
operacional, pero afirmar aquí la necesidad de contratar más
personal, consideramos que no nos compete a nosotros, sino
que debería realizarlo el propio govern ante una auditoria
funcional de sus entes públicos. Por eso, nos vamos a abstener,
gracias, a ese punto.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies, president. Nosaltres votarem, com no podia ser
d'altra manera, a favor de la proposta d'El Pi. Creiem que les
productores locals, la indústria audiovisual del país és IB3 que
l'ha d'impulsar; de fet, part dels seus estatuts parlen d'això, per
tant, és IB3 que l'ha d'impulsar. I entenem que la proposta va en
aquest sentit i és necessària.

Creiem que tenir una televisió pública també ha de servir
per a això, ha de servir per impulsar aquest tipus d'indústries.
Per tant, sense res més, votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. És el torn per al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros consideramos que
esta no es la forma de ayudar al sector audiovisual. Hace 17
años que existe IB3, se han enterrado 1.000 millones de euros
desde hace 17 años; no se ha conseguido impulsar, ni vertebrar,
ni desarrollar un sector audiovisual como correspondería,
después de invertir esas cantidades de dinero; lo que se podría
haber hecho con esa cantidad de dinero para realmente tener un
sector audiovisual fuerte y, en cambio, se ha dedicado a
mantener una televisión, que tengo que recordar, que la
audiencia media que tiene es de un 4,6% y que nos cuesta más

de 40 millones de euros al año;  y estamos viviendo
probablemente una de las mayores crisis sociales y económicas
que recordamos.

Que se presente una iniciativa pidiendo más presupuesto,
más dinero, más plantilla; que hoy hayamos visto que se dedica
un 1,5 millones más a la producción; que se siga pidiendo más
dinero a una televisión que ve un 4,6%, me parece un insulto a
la mayoría de los ciudadanos que no ven IB3 y que sí que la
pagan. 

Con lo cual, nosotros consideramos que esta no es la forma
de ayudar al sector audiovisual. Al sector audiovisual no hay
que ayudarle así, porque así además no se le ayuda,  lo que se
hace es enterrarlo, crear una burbuja en base al presupuesto
público, que es insostenible y que cuanto antes se acabe, mejor,
porque si no sucederá que dentro de poco, cuando ya no
podamos pagar IB3 ni toda esta estructura magnífica
autonómica que hemos creado, pues todos esos trabajadores
que dependen del presupuesto público, se irán a la calle. 

Yo creo que es mejor utilizar el presupuesto público para
poner las menos trabas posibles para que se desarrollen las
empresas privadas del sector audiovisual y no enterrar el dinero
en una televisión que no ve nadie, que al final no vertebra
absolutamente nada; sobre todo por respeto a esa cantidad de
ciudadanos que hoy en día lo pasan tan mal. 

Con lo cual, como nos parece un insulto esta proposición no
de ley, que pide aumentar el dinero público a esta televisión,
nosotros votaremos en contra a todos los puntos. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Mixt té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Jo, Sra. Pons, sap
que subscric cada una de les paraules que ha dit per la seva
argumentació i fins i tot m'atreviria a dir que subscriuré tot el
que dirà ara a la rèplica, que estic convençuda que tendrà molta
cosa a dir. Té tot el nostre suport a aquesta iniciativa. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per contradiccions té la paraula el
grup..., ah!, perdó, em botava el meu propi grup, pel Grup
Socialista té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president, seré breu, però no tant. Sra. Pons, com
hem parlat moltes vegades a aquest parlament, nosaltres
coincidim, el nostre grup parlamentari amb vostè, respecte de
la importància que té el sector audiovisual per a les Illes
Balears per molts de motius, a nivell cultural, a nivell social,
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pel talent personal que tenen les Illes Balears respecte d’aquest
sentit, crec que es demostra quan s'exporten les produccions
que creen les petites productores de les Illes Balears, i també
perquè quan els donam oportunitats demostren sobradament la
qualitat dels productes, de les produccions que desenvolupa el
sector de les Illes Balears i, evidentment, en definitiva, pel
valor afegit que sumen a l'economia balear.

Jo li avanç que li donarem suport a tots els punts de la seva
iniciativa. Coincidim també amb les reunions que vàrem tenir
amb l'Associació de Productors de les Illes Balears,
comprenem la necessitat de consolidar la dotació respecte de la
producció pròpia d’IB3 i d'augmentar-la progressivament.
També entenem, jo que crec que és comprensible la demanda
de les productores pel que fa a l'equilibri respecte de les
contractacions de producció pròpia, que no es concentrin totes
en el darrer trimestre per una qüestió de romanents sobretot,
sinó que, precisament, si hi ha un pressupost equilibrat i 
suficient per tal de desenvolupar una producció pròpia i digna
per a la Radiotelevisió pública de les Illes Balears, per ventura
no seria necessari acumular totes les totes les contractacions en
el darrer trimestre. 

Nosaltres estam d'acord respecte del que vostè planteja
d'arribar a aquest 30% de pressupost, de fet, crec que és una
qüestió de voluntat política que es practica realment. Vostè ja
ho ha mencionat, fa unes setmanes es va arribar a un acord
entre el Govern de les Illes Balears i l'Associació de
Productors, en la qual es materialitzada per a enguany, per a
l'any 2022, una nova aportació d’1,5 milions d’euros, que
precisament s'apropa al mínim que demanen els productors de
les Illes Balears, que són els 10 milions d'euros que alhora
actualment és aproximadament el 30% del pressupost d’IB3.
Per cert, també es va acordar treballar en el desenvolupament
d'un acord marc que permeti, per escrit, consolidar aquest
pressupost i anar-lo incrementant. 

Respecte de l'Institut d'Indústries Culturals. Nosaltres
evidentment, som conscients de què es necessita aquesta
empenta, vàrem ser nosaltres mateixos, aquest govern
progressista, que l'any 2018 va crear l'Institut d'Indústries
Culturals, que abans no existia i que es treballa en aquest sentit.
I és cert que a les darreres convocatòries ja es va augmentar el
pressupost, per exemple de les convocatòries per al sector
audiovisual, encara que entenem evidentment, que no és
suficient i, per tant, s'han de millorar quantitativament i també
qualitativament. Qualitativament, per cert, perquè si les petites
productores locals de les Illes Balears les que es vegin
principalment beneficiades per aquestes convocatòries. 

I només una puntualització, com han comentat altres grups,
crec que ha estat el Sr. Campos, crec que la iniciativa demana
més plantilla per a l'Institut d'Indústries d'Indústries Culturals,
no per a IB3. Jo crec que enlloc de donar la mateixa tabarra
amb els mateixos arguments, com a mínim podrien..., ja dic, no
és la iniciativa per com vostè diu, respectar la ciutadania
d’aquesta terra.

Per tant, com hem dit, li donarem suport, Sra. Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Ara sí, per contradiccions té el torn
de paraula el grup proposant. Té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies. Simplement els vull contar a aquells que no creuen
en absolut en aquesta presència nostra, en la nostra
idiosincràsia, la nostra cultura, les nostres tradicions, la nostra
projecció, la nostra qualitat del sector audiovisual, com
s’espavila el sector audiovisual, a pesar del mal finançament
que té aquest sector a la nostra comunitat autònoma, comparat
amb qualsevol altra comunitat. 

Els he de contar que la Fundació Impulsa va fer un informe,
un estudi molt rigorós, i les conclusions varen ser: que el sector
audiovisual a les Illes genera un valor afegit brut de 64,9
milions d'euros, la qual cosa representa el 0,3% del valor afegit
brut regional; el sector està composat per 172 empreses i 1.194
treballadors afiliats a la Seguretat Social, un fet que s'ha de
destacar i que no podem obviar. 

A banda de tot això, els vull contar que hi ha un elevat grau
d’atomització, ja que dos terços d'aquestes empreses no
disposen d’assalariats fixos perquè no poden. En aquest
context, la cooperació entre els agents del sector és clau per
establir una visió estratègica conjunta que permeti millorar
l'eficiència dels processos i incorporar òptimament les noves
tecnologies i conformar, en darrera instància, un teixit
empresarial, capaç de competir en un mercat audiovisual cada
vegada més global. 

A banda d'això, hem de dir que en la fase de recuperació
durant l'any 2020, el sector audiovisual es va recuperar el doble
que la resta del teixit productiu de la nostra comunitat
autònoma. Ho dic perquè almanco l’insult que no sigui la
ignorància, que els insults no venguin cap a aquesta iniciativa
perquè el que es fa és menysprear una i una altra vegada tot el
que té a veure amb nosaltres i em pareix que el que hem de fer
és unir i no dividir, com es vol aquí. 

I quin pressupost té -em deman jo- Televisió Espanyola,
que no mira ningú? Quin pressupost té i es paga, o paga i
finança Telemadrid a Ortega Cano, para hablar de toros? Per
favor, no facem més demagògia en coses que són d’entranya i
com que són d’entranya, m’he d’enfadar un poc.

Bé, gràcies a tots. Nosaltres estam convençuts en
l’increment de la producció de programes, perquè és així,
perquè no és només per a IB3, perquè és un sector audiovisual
que s'ha de reforçar i IB3 és un client d’aquest sector
audiovisual i perquè hem de reafirmar les nostres conviccions
i les nostres maneres de ser i ens hem de conèixer entre
nosaltres, ho torn a repetir, per tants de motius.

Sra. Guasp, l’he de rectificar, perquè jo sé que vostè no és
habitual de la Comissió d’IB3, l’he de rectificar les paraules
que vostè ha dit. El Sr. Manresa és un executor i ell no decideix
en el pressupost que té IB3. Ell no ha dit en cap moment és
suficient i basta i feim programes meravellosos, ell ha dit que
amb el que té, fa. Això és el que ha dit, no ha dit mai que
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basten i sobren els doblers que té, això no ho ha dit mai, perquè
ell ni pincha ni corta en aquest sentit.

Després, dir-li al Sr. Campos que vivim a realitats molt
diferents, és a dir, vostè viu a una, que està anys llum de la que
jo visc i de les que vivim els membres i simpatitzants d’El Pi. 

I res més, no m'ho han demanat, però supòs que s’imaginen
que jo diré que sí a la votació separada, però ningú no m'ho ha
demanat. Vostès han dit directament que votaran abstenció al
punt número 5, em pareix bé, hi ha bon tarannà en aquesta
comissió. Però, si m’ho permeten, puc incorporar jo mateixa,
em puc autoesmenar, que el lletrat m’ha dit que sí, si tots a tots
vostès els pareix bé, i en el punt cinquè, si no, ja va bé que s’hi
abstenguin, podríem posar: “el Parlament de les Illes...”. Ah no,
a més m’ha dit vostè que li ho expliqui, jo ara li ho explicaré,
Sra. Durán, perquè ho tenc per aquí, si ho trob. Que ara mateix
l’Institut d'Indústries Culturals té una directora, una tècnica i
una secretària. Això és el personal que té, segons ens han
manifestat per part de l’APAIB i ho hem comprovat i és així,
no sé si el darrer mes han contractat qualcú més, però són tres
persones. Crec que tampoc no demanam molt, però si volen, jo
em puc autoesmenar, ens podem autoesmenar i posar que
instam el Govern de les Illes Balears a estudiar l’increment de
la plantilla de l'Institut d'Indústries Culturals. Però jo crec que
tres persones és una mica ..., que, molt bé, han arrencat, però
res més. Han obert una oficineta, amb tres personetes que fan
feina, amb molta dignitat, això sí, però que són clarament
insuficients.

Si tothom hi està d’acord, o no sé, Sr. President, aquí ja
call.

Gràcies i gràcies pel suport a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Com han escoltat, s’autoesmenat la
proposant. Demanar a la resta de grups si poden procedir amb
l’autoesmena.

Seguim amb la votació separada. Hi estan tots els grups
d’acord amb la nova proposta de redacció? D’acord.

Fem votació separada igualment dels quatre primers punts,
... no cal? Bé, no ho sé, no s’han manifestat. 

Seguim amb la votació separada dels quatre primers punts
i després farem el cinquè punt, a veure si tot segueix com ens
pensam.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

I ara el cinquè punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions tampoc.

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, queda aprovada la proposició no de llei
RGE núm. 11650/21, relativa a impuls a les produccions
pròpies de les Illes Balears a IB3.

2) Proposició no de llei RGE núm. 686/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a ciència ciutadana. 

A continuació passarem al debat de la següent proposició
RGE núm. 686/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ciència ciutadana. Per
a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta iniciativa sorgeix que la
ciència fa bastants d'anys, que ha deixat de ser una tasca
exclusivament individual. Actualment els grans projectes
científics es duen a terme a través de grans col·laboracions
científiques, interdisciplinàries a nivell mundial i d'aquesta
manera podem respondre preguntes, les quals no teníem
resposta fins ara. 

A aquest fet s'hi ha afegit que la tecnologia ja no la trobam
exclusivament en els laboratoris. Això ha permès que la
ciutadania pugui participar de la ciència d'una manera que no
era possible abans, i amb la implicació ciutadana, ara es poden
processar moltes més dades i a molta major velocitat. Per tant,
podem trobar resposta a moltes més preguntes encara de les
que podríem trobar abans, perquè en ciència com a tot en la
vida, la unió fa la força.

A les Illes Balears hi ha projectes com BIOBIDAL, destinat
a incentivar la col·laboració entre ciutadans interessats en
l'observació de la biodiversitat, investigadors que contribueixin
amb els seus coneixements a la divulgació; l'Associació
Noctiluca, destinada a educació ambiental, la ciència marina i
la divulgació científica inclusiva; els projectes com ¡Ojo
invasoras! o Nacras, que participen en la plataforma de ciència
ciutadana marina Observadores del Mar; el projecte Vespapp,
mitjançant el qual les Illes Balears han estat el primer territori
europeu que ha aconseguit erradicar la vespa asiàtica; el
projecte de C-Costa, que vol implicar els estudiants d'educació
secundària en les tasques de recerca que es duen a terme als
projectes sobre impactes, que avalua els impactes ambientals i
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socioeconòmics del canvi climàtic sobre les illes europees i
proposa estratègies de mitigació; i el projecte VENomS, que
estudia les variacions del nivell del mar, a diverses escales. La
UIB i la seva unitat de cultura científica i innovació hi tenen un
projecte per crear un banc de dades d'expressions de dolor en
persones amb paràlisi cerebral, amb la fundació Aspace; o
l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears -l'IDISBA-
que ha impulsat la participació ciutadana en la presa de
decisions en la recerca en salut, incorporant un actor i una
actriu no científica en el seu comitè científic intern; o tenim
també l'Assemblea ciutadana del clima, que fomenta la
participació ciutadana en l'elaboració de polítiques públiques
en aquesta matèria i suposa un exercici de divulgació científica
amb múltiples beneficis.

En definitiva, el fenomen de la ciència ciutadana creim que
es convertirà -i ja ho està fent, de fet, poc a poc- en un nou
paradigma sociocultural, i l'objectiu de la qual, òbviament, no
és competir amb la ciència professional, sinó oferir i
redescobrir una forma de feina complementària a l’actualment
predominant en importància a diversos impactes a nivell social,
eticopolític i econòmic.

Per això, proposam la Proposició no de llei amb els
següents punts, que són que el Parlament de les Illes Balears
reconeix la ciència com un bé comú, al qual tots i totes hi
volem tenir accés i del qual formar part; el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure la
ciència ciutadana com una forma innovadora de crear espais i
sinergies trans disciplinàries, on les aportacions i les
metodologies, procedents de diversos àmbits, puguin generar
una ciència més robusta i socialment rellevant; i, en aquest
sentit, que ha d’enllaçar ciència ciutadana amb els actuals
models de gestió i producció cultural, fora de l'àmbit
estrictament acadèmic i en centres educatius de primària i
secundària, per promoure junts un aprenentatge actiu, com ja
fan alguns dels projectes que hem mencionat.

També instam el Govern de les Illes Balears a treballar
perquè les pràctiques de la ciència ciutadana puguin respondre
a reptes i inquietuds socials sorgits en grups i col·lectius de la
societat civil -com per exemple fa l’IDISBA incorporant
aquests actors en el seu consell científic- i, en aquest sentit, cal
aproximar la recerca a la societat i que la societat sigui partícip
de l'agenda científica d'una forma més activa i participada.

També instam a atorgar un paper actiu en la ciència
ciutadana davant els programes contemporanis, tant a nivell
global com local -com per exemple fa l'Assemblea de clima- i
aquests problemes han adquirit tal complexitat que resulta
absolutament imprescindible obrir els processos de recerca i
fomentar la participació, tant en generació de nou coneixement
com en la proposta d'accions en base a un coneixement
participat.

 Instam també a reconèixer la ciència ciutadana com una
pràctica vàlida i valuosa dins l'àmbit acadèmic i científic de la
nostra universitat i centres de recerca, capaç de generar
coneixement científic i recerca, més enllà de considerar la
ciència ciutadana com una estratègia efectiva per a únicament
divulgació científica o implicació del públic en els debats
científics. Volem que la nostra ciència ciutadana assoleixi un

alt grau de maduresa i se situï a nivell de països com Àustria,
el Regne Unit o Estats Units, països on la ciència ciutadana ja
té un reconeixement notable, i en alguns casos té línies de
finançament específiques estables.

També instam a continuar promovent i facilitar pràctiques
dins les nostres universitats i centres de recerca i a oferir
formació per als investigadors joves i recursos per als grups de
recerca ja madurs, en plans de recerca que permetin finançar
projectes en pràctiques de ciència ciutadana.

I, finalment també, dos punts més, instam a reivindicar el
component lúdic de la ciència ciutadana, perquè en el fons la
curiositat és el motor necessari en aquesta generació col·lectiva
de nou coneixement; i instam a treballar perquè la ciència
ciutadana es regeixi, òbviament, per criteris ètics, d'equitat, de
protecció de dades dels voluntaris, de transparència -tant de
dades com de codis oberts-, i que sigui socialment responsables
sota els criteris de Responsible Research in Innovation que
promou la Unió Europea, i estigui alineada amb els objectius
de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, per tant
l'objectiu és rellevant per preservar unes bones pràctiques dins
l'àmbit de la ciència ciutadana.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Per a la seva defensa, pel Grup Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, nosotras hemos presentado
conjuntamente esta iniciativa. Nos parece muy interesante sacar
la ciencia de los laboratorios también en esta parte de
participación ciudadana, de colaboración de todas las personas
en un proyecto común, de conocimiento, de debate, de sentido
crítico -incluso- como pone aquí la propia iniciativa, de
juntarse la gente para ver las estrellas, algo tan sencillo que
puede traer resultados y que puede aportar muchísimo al
ámbito científico, que está dentro de los laboratorios o que está
dentro de los despachos de las universidades y de los espacios
universitarios.

Entonces, en este sentido, porque estamos a favor de
construir un proyecto común, porque estamos a favor de que la
participación ciudadana sea una herramienta para construir un
nuevo sentido, un nuevo orden y un nuevo modelo, en el cual
esté siempre presente la investigación, la participación, la
difusión y el compartir ideas entre la ciudadanía, entre la gente,
y esa experiencia ciudadana en la ciencia, hemos presentado
esta iniciativa conjunta y esperamos que la voten a favor el
resto de grupos parlamentarios.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa, per MÉS per
Mallorca, té la paraula
el Sr. Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, president. S’ha dit molta cosa, per tant, poc a
afegir, només dir que el bé comú hauria de ser un dels objectius
de la política i aquesta proposta va d'això, precisament, del bé
comú. 

La democratització del coneixement hauria de ser un altre
d'aquests objectius de la política, i que la ciutadania pugui
participar del tot, no només del resultat, sinó també de com
arribam a aquest resultat. 

Per tant, afegit a tot el que han dit els companys, demanar
el vot favorable a la proposta. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Bé, segons la mateixa proposició no de
llei presentada avui, la ciència ciutadana és una pràctica que
inclou la participació de comunitats, col·lectius o individus,
fora de l'àmbit acadèmic en els processos intrínsecs d'una
recerca científica. Hem de dir que nosaltres diríem que és la
connexió, de manera altruista, del coneixement ciutadà, dels
voluntaris ciutadans, amb un coneixement determinat, i la
ciència.

Creim que, d'aquesta manera, la ciència ciutadana exerceix
un paper democratitzador en la ciència i les polítiques
científiques. També cal dir que, abans que se li posàs nom a
aquest terme, al terme de ciència ciutadana, que va ser a l'any
1995, molt abans, aquesta col·laboració entre la ciutadania -de
manera altruista, de manera voluntària- i la ciència ja existia i
ha existit sempre; ha existit en el camp de medicina, però també
jo record haver vist..., haver anat a lliurament de
condecoracions o reconeixements a persones que fa més de 50
anys, recullen setmanalment la pluja, i fan una col·laboració
amb AEMET i, evidentment, tots aquests estudis, tota aquesta
feina, tasca voluntària, de determinats punts de tot Espanya allà
on es recull la pluviometria, molt abans que tenguéssim aquest
terme -com he dit abans- de ciència ciutadana, ja existia i ha
existit sempre. 

És bo que li donem la importància que té, i fins a l'actualitat
els projectes de participació ciutadana en la ciència han
augmentat, en quantitat i en diversitat d'àrees d'actuació, així
com molt bé s’explica dins la part expositiva de la mateixa
PNL. La ciència ciutadana es descobreix així com un
mecanisme per implicar la societat, propiciar el seu interès en
la ciència i contribuir a la seva alfabetització científica.

Hem de dir que nosaltres estam d'acord amb aquesta
proposta, que el que intenta és donar-li un marc dins la
comunitat autònoma, al que s'està fent ja, com totes les
experiències que estan exposades dins la mateixa PNL. Si bé he
de dir que tenim un dubte, no?, i el volíem deixar aquí en

aquest debat. En el punt 8, on diu: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Balears a treballar perquè la
ciència ciutadana es regeixi per criteris ètics”, hauríem de
demanar a veure quin organisme o quins organismes vetllaran
pel compliment d'aquests criteris ètics. A Medicina, per
exemple, hi ha el comitè d'ètica d'investigació en medicina,
però sí que és ver que ens agradaria saber a veure quin
organisme o qui s'encarregarà de vetllar per aquests criteris
ètics, que es proposen aquí, al punt 8.

Dit això, hem de dir que ara tenim una oportunitat amb la
Llei de la ciència; Llei de la ciència que ahir la Mesa -si no
vaig equivocada- ens va enviar aquí, a aquesta comissió, a la
Comissió d'Educació, per tant, creim que tots aquests tipus de
qüestions de la ciència han de tenir cabuda dins aquesta Llei de
la ciència, i també dir que quan t’asseus amb persones que no
només parlen d’I+D+I, sinó que cada dia hi fan feina, en la
recerca i la innovació, no només en recerca bàsica, sinó també
en recerca aplicada, diuen que tenim molt de marge de millora
a les nostres Illes Balears com, per exemple, centres
tecnològics, que ens fan falta, perquè aquí en tenim un -si no
vaig equivocada- i encara funciona, que és el de la sabata, però
ens fa falta encara recórrer molt en aquest sentit

Per tant, aquesta PNL va per aquest camí i, com he dit
abans, li donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Desde Ciudadanos manifestar nuestro
apoyo a esta proposición no de ley. La Unió Europea hace ya
una década que habla de la importancia del concepto de ciencia
ciudadana, de la colaboración en la investigación científica, y,
por tanto, nosotros apoyaremos esta proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup VOX-Actua Baleares té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Lo que desde hace unos años se
conoce como ciencia ciudadana, y que acertadamente ha dicho
la Sra. Durán, existe desde toda la vida, la colaboración entre
los ciudadanos con la ciencia, más allá del ámbito puramente
académico, pues todo lo que tenga que venir en ese sentido
para reforzar este tipo de ciencia ciudadana, bienvenido sea.

Lo que pasa es que, claro, esta proposición no de ley la
propone el Partido Socialista, Podemos y MÉS, yo supongo
que la proponen para intentar blanquear su nefasta gestión al
frente de todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la
investigación, con la educación en general, y es que, claro,
firman esta PNL los que son auténticos atilas de la educación,
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son los que pretenden un sistema, también incluyendo la
ciencia, sin notas, sin suspensos, sin cronologías históricas y
ahora también sin filosofía. Entonces, claro, que ustedes firmen
esta proposición no de ley, pues bueno, aparte de que no se la
cree nadie supongo que es un ejercicio de blanqueo ante su
gestión. 

Por tanto, nosotros, como no vamos a participar en ningún
ejercicio de blanqueo sobre..., probablemente los partidos que
apoyan a los gobiernos más destructivos, que pueda haber en
la historia de España referente a la ciencia o la educación, si
bien nosotros defendemos efectivamente eso que llaman
recientemente, desde hace pocos años, ciencia ciudadana,
estamos de acuerdo con eso, nos vamos a abstener en esta PNL. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a aquesta
iniciativa. Vull recordar, a més a més, que ciència ciutadana i
sobretot el seu concepte, és ver que fa molts d'anys que
existeix, però també és ver que no es fixa i que es troba sempre
en evolució. Contínuament apareixen noves formes
d’involucrar-se, posar-les en el mapa permet entendre el tot a
partir de les parts. Ho dic perquè hi ha aquest observatori
d'Espanya, d'aquesta ciència ciutadana on es recullen moltes
iniciatives que han tengut tants de protagonistes anònims i de
vegades no tant.

77 projectes de ciència ciutadana amb participació
espanyola són finançats pel programa marco de la Unió
Europea, 28 estan liderats per grups espanyols i també tenim
exemples aquí, com bé s'ha dit, a la nostra comunitat autònoma. 

He de dir també que l'estratègia espanyola de ciència i
tecnologia inclou la ciència ciutadana en els seus quatre
principis bàsics per donar suport a la investigació i la innovació
nacional. 

Nosaltres no creim que es pugui parlar en cap cas de
blanquejar ni coses ni conceptes ni idees ni... ni res, sinó ben al
contrari, creim que s'ha de donar forma, estructura, marc i un
lloc on aquesta ciència ciutadana estigui en el lloc que li
pertoca. 

Per tant, nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. I pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. La ciència ciutadana o demociència,
una espècie de democràcia científica, tracta de fer avançar el
coneixement científic més enllà de les fronteres de laboratori o
del treball de camp tradicional; es tracta de promoure projectes
de recerca que integrin els seus actors principals científics de
professió amb el ciutadà comú per a la construcció
col·laborativa del coneixement. 

Jo voldria destacar tres aspectes que trob que són força
interessants de la ciència ciutadana: el primer i evident és que
el ciutadà és clau per a l’abast de la recerca. Els ciutadans
científics són aquelles persones que s'integren a un projecte de
recerca i col·laboren en la recol·lecció sistemàtica de les
crítiques, generalment sobre coses que es troben al seu voltant,
per exemple, el comportament de les abelles, els (...) de les
nostres cases, alertes de plagues, estudis d’espècies invasores,
etc.

Segon, els projectes són col·laboratius. Els projectes de
ciència ciutadana són oberts per a tots els que vulguin
involucrar-s’hi,  alumnes, mestres, famílies, treballadors,
jubilats..., només es tracta de tenir entusiasme i ser rigorosos en
les ganes d’observar i registrar dades.

Els projectes poden basar-se en llocs en els quals, sense
saber-ho, s'aporten intuïcions i irracionalitat a algun problema
particularment difícils de resoldre.

Tal i com s’explica a l'exposició de motius, el portal
observador de la mar que va començar a Catalunya i que
després es va expandir per tot Espanya permet que bussos,
banyistes, pescadors o navegants col·laborin recaptant dades
sobre la mar, les pugin el portal per després ser validades per
especialistes. 

Els científics no poden estar a tot arreu. No obstant açò,
amb l'ajuda dels ciutadans es poden expandir els llocs observats
i es permet estudiar espècies, detectar fenòmens de canvis,
acumulació d'escombraries i d'altres qüestions. 

Tercer, s'ha de garantir la retroalimentació. La ciència
ciutadana depèn d’una forta interacció entre els ciutadans, els
quals aporten el seu temps i les seves capacitats per compilar
dades al seu voltant i els científics els que aporten els seus
coneixements i ensenyen mètodes tant per a la compilació com
per al processament d’aquestes dades.

Moltes d'aquestes iniciatives van donar origen a papers
científics en destacades revistes, totes van ajudar a posar un
problema en una altra escala, una altra perspectiva que va
permetre una millor comprensió del món, per exemple, en
l'estudi i la prevalença invisible de la ciència ciutadana en
recerca global, ocells migradors i canvi climàtic van estudiar
les contribucions de la ciència ciutadana a un estudi amb
revisió fet per ells, sobre deu afirmacions de l’impacte del
canvi climàtic en la migració aviària, i van trobar que entre el
24% i el 710% de les fonts que sustentaven cada afirmació
provenien d'estudis basats en ciència ciutadana.
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 D’aquesta manera, la ciència ciutadana permet la
col·laboració oberta per a l'estudi de fenòmens, recerques i
descobriments científics i és que, encara que no la veiem, la
ciència sempre hi és i a vegades molt a prop.

Crec que el nostre suport a aquesta iniciativa és més que
evident.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per contradiccions tenen la paraula els
grups proposants, pel Grup Socialista té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament, les accions i
mobilitzacions ciutadanes fa temps que tenen un rerafons
científic, solen, de fet, ser derivades i suportades per una
reflexió crítica que evoluciona cap a un coneixement profund,
sovint científic. Per exemple,  recordem la reivindicació de
l'eutanàsia, de les possibilitats terapèutiques i les seves
conseqüències del manteniment de la vida de persones amb
malalties irreversibles o terminals que causen patiment al
pacient i a la inversa, de les possibilitats que la medicina
ofereix per proporcionar a aquestes persones una mort digna
lliure de patiment; o en el cas de la contaminació, com el
moviment social del vessament del Prestige, de les causes
d'aquesta contaminació i les seves conseqüències o d’aspectes
concrets, com els períodes de degradació dels plàstics i dels
efectes dels microplàstics sobre la fauna i, finalment, sobre
l’ésser humà; diguem que són accions ciutadanes informades,
basades en coneixement científic, un coneixement científic que
promou també aquesta acció ciutadana i, com la democràcia, la
ciència contemporània es també participació ciutadana. 

I aquesta democratització de què parlava el Sr. Mas, de
l'accés al coneixement i al mètode científic, en concret, a través
de ciència ciutadana, creim que ha encoratjat l'alfabetització
científica i ha involucrat una propera generació de científics ja
des de petits, que anteriorment es feien més en àrees com per
exemple arqueologia -tots hem cercat un ós o una moneda a
veure si això provenia d’algun temps antic interessant-,
ecologia o astronomia i, darrerament, gràcies a les possibilitats
de la instrumentació, des d’un telèfon mòbil podem contribuir
també a biologia, a informàtica o a microbiologia. 

Ha fet, Sra. Durán, una pregunta respecte dels criteris ètics.
Bé, les mateixes institucions que sempre són impulsores
d’aquests tipus de projectes solen tenir comitès d'ètica, per
exemple la Universitat de les Illes Balears té un procediment i
una unitat de protecció de dades i un comitè d'ètica de la
recerca.

I al Sr. Campos dir-li que jo sé que vostè és una persona
preocupada per la desinformació i les fake news i he de
lamentar comunicar-li que li han “colat” un gol i li han contat
una mentida. Jo sospit que vostè, com jo, va estudiar
ensenyança general bàsica, el batxillerat i COU, BUP i COU i
no teníem notes numèriques, però teníem notes, teníem un
aprovat, un bé, un notable, un excel·lent o fins i tot una

matrícula i no hi ha hagut cap problema i això és simplement el
que decreta aquest canvi de currículum, que no hi haurà notes
numèriques, no retalli la notícia dient només que no hi haurà
notes.

Si vostè ho recorda bé quan vàrem fer BUP, teníem a tercer
de BUP filosofia i a COU també, és l’equivalent actual de
primer i segon de batxillerat. La LOMCE del ministre Wert
simplement el que va fer va ser eliminar la filosofia i la va
deixar només a un curs de batxillerat, actualment hi haurà
filosofia en els dos cursos de batxillerat, com quan vàrem
estudiar nosaltres, que era a tercer de BUP i COU, són els
equivalents, i a més hi haurà Ètica a quart d'ESO i a les Illes
Balears Introducció a la Filosofia a tercer d'ESO. 

Per tant, ja m'hauria agradat a mi estudiar tanta filosofia
com estudiaran ara els alumnes de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Per Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, muchas gracias. Yo quiero también agradecer a los
grupos parlamentarios que van a votar a favor.

También quiero comentar que, efectivamente, sí se va a dar
filosofía en las aulas, el que diga lo contrario está diciendo un
bulo, está mostrando muy poco respeto a la verdad y muy poco
respeto también a la gente de este país y a la gente de esta
comunidad autónoma. En concreto, una iniciativa que se
aprobó hace poco en el Parlamento instaba a que el Govern
pusiera como obligatoria la asignatura de filosofía en cuarto de
la ESO, debido a que sí que es verdad que será optativa, en las
Islas Baleares en cuarto de la ESO se va a estudiar filosofía con
este gobierno, y con el que viene, si seguimos nosotras
gobernando. Si lo que ocurre es lo contrario, habrá que verlo.

Pero el caso es que se va a dar filosofía en las aulas. Nos
hubiera gustado que hubiera partidos que no se aferren a las
fake news, que dejen de comentar bulos, porque lo que hacen
es simplemente crear una incertidumbre en la sociedad que no
es nada agradable y no es beneficiosa para nadie. 

Entonces, pues nada, sin más. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies, president. Molt breu. Hi ha opcions polítiques
que s’assenten sobre una fake new, sobre una mentida. Per tant,
poc es pot discutir amb elles.

A partir d'aquí, gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat, passarem a votar la
proposició, tots els punts conjuntament. 

Vots a favor?  

Vots en contra? 

Abstencions?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 686/22, relativa a ciència ciutadana.

No havent-hi més assumptes a tractar, podem aixecar la
sessió.
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