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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bones tardes, president. Marc Pérez-Ribas substitueix
Patrícia Guasp, pel Grup Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Bones tardes. Helena Benlloch substitueix Carles Bona.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sergio Rodríguez sustituye a Jorge Campos.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, gràcies. Si no n'hi ha cap més, passarem a l'únic
punt de l'ordre del dia d'avui, que consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3318 i 3448/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3318/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a impuls del codi de bones
pràctiques professionals a les arts visuals. 

Començarem el primer debat amb la Proposició no de llei
RGE núm. 3318/22, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del
codi de bones pràctiques professionals a les arts visuals.

Vull anunciar-los també que, com veuen, a la sala ens
acompanyen el Sr. Ceball, president de l'Associació d’Artistes
Visuals de les Illes Balears, i el Sr. Brea, director de finances,
benvinguts a aquest parlament i a aquesta comissió.

Per començar el debat, per a la seva defensa, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

Gràcies, Sr. President, bones tardes, senyores i senyors
diputats. També voldria agrair la presència dels representants
de l'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears. 

Es presenta aquesta iniciativa amb l'objectiu de millorar la
situació professional del sector d'artistes visuals de les nostres
illes. Aquest sector és molt important perquè amb la seva
activitat es manifesten somnis d'identitat cultural i és una font
de promoció artística en els seus diferents àmbits, tant si ens
referim a grups musicals com a professionals de la dansa, del
teatre, humoristes, mags, animadors, artistes de circ, etc. Es
pretén que la contractació pública de serveis de les empreses o
els professionals del sector d'artistes visuals sigui segons un

conveni de col·laboració que inclogui un acord de bones
pràctiques per establir un marc de regulació dels drets i les
obligacions de la professió dels artistes, així com de custodiar
el patrimoni immaterial que la professió genera, conservar-lo
i donar-lo a conèixer. 

Recordem que l'efecte de la pandèmia en la cultura balear
ocasionada pel coronavirus ha estat una crisi de proporcions
devastadores que ha impactat en les indústries creatives i en els
seus professionals. Aquesta situació va augmentar les
vulnerabilitats i les desigualtats del sector artístic ja aquest no
es va poder treballar durant molt de temps, quasi dos anys. El
món artístic i cultural gairebé mai no té certeses, i els ingressos
dels creadors i artistes sovint van i vénen, segons les
temporades. D’aquí ve que la pandèmia va afectar, amb
especial duresa, un sector molt sensible als canvis. La situació
de molts artistes va passar de ser precària a insostenible posant
en perill la diversitat de la creació artística. S'han d'agrair
igualment totes les ajudes a diferents administracions públiques
a nivell nacional i autonòmic durant la pandèmia i actualment
s'està recuperant l'activitat, és cert, encara que qualsevol
iniciativa per donar suport al sector segur que és benvinguda.

El que es vol és treballar amb una eina que va dirigida al
sector, on s'estableixin unes condicions basades en una guia de
bones pràctiques i de la mateixa manera on es reconeixen les
seves responsabilitats i que també es dirigeix al mediador i les
administracions públiques amb l'objectiu de regular millor la
relació professional. El Consell de Menorca ja ho va signar el
2019 i ho ha ratificat recentment, per la qual cosa es presenta
aquesta iniciativa per incentivar la resta de consells insulars. 

Per tot això, demano a la resta de grups polítics el seu vot
favorable. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Benlloch. Per la seva defensa també, pel Grup
P arlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, gracias, presidente. Es importante esta iniciativa porque
estamos hablando al fin y al cabo de trabajo y de garantizar las
condiciones laborales de un sector muy concreto, que es, en
este caso, el de las artes visuales. Es importante, como ha
comentado ya la compañera, reforzar todas esas garantías,
porque después de la pandemia, después de una crisis como la
que hemos tenido se ha visto esencial y fundamental algo muy
importante y que hasta ahora se había tenido poco en cuenta y
es el trabajo de las personas importa y es fundamentalmente los
colectivos quienes tienen que determinar las condiciones de
dignidad, no como se había hecho hasta ahora; en muchas
ocasiones se había establecido, había habido cierta primacía de
los mercados, de las patronales de las negociaciones colectivas
en las que tenían mucho más peso o tenían poco peso los
convenios laborales, una falta de código de buenas prácticas
para los artistas visuales. Se está viendo un cambio que es más
que evidente en el tema de los derechos laborales, lo vemos en
el Congreso con las reformas laborales que se están haciendo
y sobre todo potenciar la capacidad de negociación de las
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condiciones dignas de todos los sectores, desde el sector
agrario, como todos los sectores y todos los ámbitos laborales. 

En este caso también hablamos de este código de buenas
prácticas profesionales que, como he estado mirando un poco
esta guía, este manual de arte y legislación que nos han
mandado y me parece súper interesante y muy importante lo
que hoy se vota aquí porque, como digo, estamos a las puertas
de que estas personas también tengan garantizadas sus
condiciones laborales, tengan un buen sueldo, que puedan ser
reconocidos en sus trabajos, tanto por el trabajo como por los
servicios prestados, como aquí dice los derechos de autor
también y entonces, pues esperamos que realmente el resto de
grupos parlamentarios voten a favor de la mejora de las
condiciones laborales de este sector. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Disculpau el retard, i volia dir
que venc en substitució del diputat Joan Mas, que quan ho han
demanat no hi era.

Evidentment signàrem aquesta proposició no de llei perquè
entenem que és un tema cabdal, especialment tenint en compte,
bé, a part del passat immediat, venim arrossegant tot un dèficit
important respecte d’aquesta qüestió, que es va veure agreujada
per tota la crisi de la COVID, això ho hem de tenir en compte,
però no exclusivament, veníem ja d’una situació on la immensa
majoria de gent que es dedica al tema d'arts visuals i arts
plàstiques ho fa des d'una situació bastant precària i que moltes
vegades ha de compaginar amb una altra activitat econòmica
perquè no té capacitat suficient, però sí talent com per
dedicar-s’hi plenament i que, per tant, és necessari que es doni
aquesta dinàmica de feedback entre les administracions
competents i entre els artistes que s'hi dediquen, i molt
especialment quan tenim el gran avantatge que estan organitzats
a través d'una associació que ha de ser representativa de tot
aquest teixit i que ha de provocar aquesta dinàmica de feedback
entre entitats, les que són competents, les que no ho són, també.
I vull recordar aquí que no fa massa legislatures es va optar per
sortir de l'Institut Ramon Llull quan l'Institut Ramon Llull era
o continua sent encara una plataforma de cara, sobretot pensada
a l’exterior de promoció, que s'ha de tenir en compte, però
vàrem arribar fins i tot a qüestionar si havíem d’estar dins
l'Institut Ramon Llull que, com si a Espanya es demanàs si ha
d’estar dins l'Institut Cervantes, per exemple, és una bestiesa,
però bé, això ja són altres altres qüestions que res no tenen a
veure, bé alguna cosa tenen a veure amb el parlam, però que no
són al cap i a la fi decisives. 

Per tant, entenc que és una proposició que sortirà amb una
ampla majoria d'aquesta cambra, i crec que és el missatge que
hem de donar avui horabaixa a la societat, i molt especialment
a la gent que ens ha vengut a acompanyar avui horabaixa, que

això és necessari i que, evidentment, suposa una passa més, que
serà una millora substancial dins aquest procés que dèiem
abans d'anar millorant les condicions, tant laborals com
tècniques, com jurídiques, com totes les altres, ja més de
caràcter transversal.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara en torn de fixació de posicions
pel Grup Popular, té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, i bones tardes, diputades i
diputats, com també bones tardes als representants de
l'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears que avui ens
acompanyen, començant pel seu president. Hem de dir que
nosaltres, el nostre grup parlamentari, quan vàrem veure
aquesta proposta, tot d'una ens va parèixer una proposta
encertada, just després d’haver vist aquesta proposta teníem
una Comissió d'Educació i Cultura en el nostre partit, i els ho
vaig plantejar, i em varen dir que era encertada i que era
necessària

De manera individual, les administracions que han volgut
han pogut signar convenis amb l'Associació d'Artistes Visuals,
però era important que fos el mateix Govern de les Illes Balears
qui impulsàs el codi de bones pràctiques professionals a les arts
visuals. Hem de dir que aquesta iniciativa i, a més, li don
l’encert a la Sra. Helena Benlloch, com bé diu també el Manual
d'art i legislació que ens han volgut donar a tots els diputats,
quan hem arribat, des de l'associació, doncs el que pretén és
referenciar principalment l’estat professionals del sector dels
artistes visuals i millorar, evidentment, les condicions
professionals de la remuneració de l’artista pel seu treball, els
serveis prestats. Una part important que, a més, també apareix
aquí al manual, que és el respecte als seus drets com a autor i
l’ús normalitzat d’un contracte per escrit; qualque cosa, coses,
que dins les relacions laborals normals de tota la resta de
sectors són normals i també ho haurien de ser dins el món de
les arts.

M'ha agradat, i he tret una frase que m'ha apuntat la meva
companya, i és important que ho posa aquí, al manual, que
moltes vegades s'ha de clarificar la difícil relació que de
vegades hi ha entre l'artista i les administracions, per això és
important aquest impuls de la creació d'aquest codi de bones
pràctiques.

Sí que és vera que quan nosaltres ens ho vàrem mirar,
mitjançant un protocol de col·laboració entre els consells
insulars i l'Associació d'Artistes Visuals, a nosaltres ens faltava
un factor important que eren els ajuntaments. Jo li he proposat
a la Sra. Helena Benlloch afegir també els ajuntaments i, al
final, si els sembla bé a la resta de diputat i així ho volen,
creiem que seria important afegir “mitjançant protocol de
col·laboració entre els consells insulars, altres administracions
que així ho desitgin i l'Associació d'Artistes Visuals de les Illes
Balears”; creiem que s’ha de deixar obert que no només siguin
els consells que siguin aquests convenis de col·laboració, i
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també no ho diem expressament dels ajuntaments, però sí que
seria important que ho poguessin fer, creiem que és important
que els ajuntaments s’hi impliquin, és vera que hi ha
ajuntaments que ja ho fan, però és important que es conegui
que tenen aquesta possibilitat i que es conegui que ja hi ha
hagut ajuntaments que ho fan.

Per tant, com he dit abans, hi votarem a favor.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, vull donar la benvinguda al Sr.
Ceball i al Sr. Brea, representants de l'Associació d'Artistes
Visuals de les Illes Balears, que ens consta que fan molta feina
per millorar les condicions laborals i de vida dels seus
associats.

I, evidentment, hi votarem a favor, tampoc no hi ha molt
més a dir, ja la mateixa iniciativa diu clarament els motius
d'aquesta situació, el per què s’ha d'impulsar aquest codi de
bones pràctiques i, per tant, no m'estendré més.

També vull anunciar, com és lògic, que si la Sra. Benlloch
accepta l'esmena que proposa la diputada del Grup
Parlamentari Popular, també hi votarem a favor.

I res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Con toda brevedad, al igual que el
resto de mis compañeros, dar la bienvenida a los representantes
de la Asociación de Artistas Visuales de las Islas Baleares; dar
las gracias a la Sra. Benlloch, porque ha recabado directamente
nuestro voto favorable, como así anuncio que será a esta
iniciativa, que, como bien se ha dicho, nos parece importante
y necesaria.

Todos conocemos que esta profesión, en general, la
profesión de todos aquellos que se dedican a las diferentes
facetas del mundo artístico es una profesión complicada,
inestable; ahora me estaba ojeando el manual que nos ha
proporcionado, complicada desde el punto de vista tributario,
complicada desde el punto de vista de las altas y bajas a la
Seguridad Social, y no podemos más que congratularnos de que
nos hayamos puesto de acuerdo para intentar impulsar este
código de buenas prácticas profesionales, y no solo esto, sino
que, además, esperamos que, una vez aprobado, pues el
Gobierno de las Islas Baleares lo ponga en práctica, lo impulse
con la mayor celeridad posible.

También nos parece muy adecuada la propuesta de Partido
Popular de dejar abierta la posibilidad de que a estos acuerdos
se incorporen los ayuntamientos. Como ustedes bien saben, no
solo me honro de ser diputado en esta Cámara, sino también
regidor en el Ayuntamiento de Palma, los ayuntamientos han
sido y serán una fuente fundamental para el sostenimiento de la
vida cultural y, por tanto, de los artistas en todos los ámbitos,
no solo en sus fiestas, ahora, esta semana, tendremos la Nit
d’Art en Palma; es uno de los motores fundamentales, los
ayuntamientos de nuestra comunidad, de todo el entorno
artístico, y muchas veces los que permiten la subsistencia de
estos trabajadores de, entre comillas, el arte.

Sin más, darle la enhorabuena a la proponente y ratificar
que nuestro voto será favorable.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sr. Ceball
i Sr. Brea, president i vicepresident de l'Associació d'Artistes
Visuals de les Illes Balears, gràcies també per la seva presència
i enhorabona per ajudar a impulsar-nos per donar suport a un
món, efectivament, tan complicat, un món on l’art va de
vocació, va de passió, va de vida i que moltes vegades això no
es tradueix ni en el que cobren els artistes, ni en els drets
laborals que tenen els artistes, ni tampoc en els drets morals
que tenen.

Per tant, nosaltres hi estam absolutament a favor, que s’ha
d’impulsar aquest codi de bones pràctiques per tots aquests
temes, per suposat també per la llibertat de creació i
d'expressió, per vetllar pels drets econòmics de l'artista, com he
dit, per l'explotació de l'obra, per la difusió, si troben que
difondre i, si no, no, i tantes i tantes coses que es contemplen
en el document del codi de bones pràctiques.

Per tant, la nostra resposta és sí, hi votam absolutament
convençuts a favor d'aquesta iniciativa que avui ens presenta la
Sra. Benlloch.

I també trobam que és encertada l'esmena in voce que s'ha
fet avui per incloure altres administracions i també els
ajuntaments.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. El Grup Parlamentari Mixt ha excusat
l’assistència. Per tant, té la paraula per contradiccions el grup
proposant, té la paraula la Sra. Benlloch.
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LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President. Voldria agrair el suport de la resta de
grups parlamentaris, moltíssimes gràcies a tots i a totes.

I bé, s’accepta l'esmena in voce del Grup Popular. El codi
de bones pràctiques pretén ser una ajuda en el procés
d'acompanyament, on els consells insulars poden tenir, en
vistes a l'entrada en vigor de l'Estatut de l'Artista, que es troba
en procés, i establirà normes a nivell nacional per al sector
d'artistes en la regulació de diferents aspectes, sobre pensions,
mobilitat, fiscalitat, educació. El passat 20 d'octubre del 2021,
es va aprovar una resolució europea per la qual la creació de
l'Estatut de l'Artista tendrà caràcter obligatori en els països
membres de la Unió Europea, en concret, es tracta d'una
resolució aprovada a la Comissió de Cultura del Parlament
Europeu sobre la situació dels artistes i la recuperació cultural
de la Unió Europea.

Una de les raons que ho ha provocat ha estat les grans
pèrdues econòmiques que ha sofert aquest sector en la
pandèmia a nivell europeu, no només a nivell nacional o
autonòmic, ha estat en general.

A Espanya es redacta el text de l'estatut, on diferents
associacions, artistes de les comunitats autònomes estan
convidats a participar, com és el cas de Balears, i on
l’Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears lluitarà per
sol·licitar millores específiques, tenint en compte el factor
d'insularitat.

Desitgem molta sort al Sr. Ceball i al seu equip.

Pel fet que els processos parlamentaris necessiten el seu
temps, es presenta aquesta iniciativa per establir uns mínims
comuns fins que la normativa estatal sigui una realitat i serveixi
de precedent en l'aplicació de bones pràctiques en la relació
professional dels artistes i de les administracions públiques.

Moltíssimes gràcies a tots. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haremos intervención. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Per a MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No en farem ús. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. El Grup Popular ha proposat una esmena in voce,
he de demanar si hi ha cap grup que s'oposi a la seva
incorporació al text original. Entenc que no. I, per tant, el Grup
Socialista ha acceptat l'esmena.

Per tant, passaríem a la votació.

Vots a favor? D'acord, com havíem dit els portaveus,
s'accepta per unanimitat la proposta relativa a impulsar el codi
de bones pràctiques professionals a les arts visuals.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3448/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i Socialista,
relativa a participació dels alumnes.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3448/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos
i Socialista, relativa a participació dels alumnes.

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gràcies. Una de les principals i més rellevants conclusions
de l'estudi que es va presentar de l'informe sobre la participació
de l'alumnat al Consell Escolar de les Illes Balears és la
diferència en el tractament de la participació de l'alumnat a les
etapes de primària i secundària. Mentre a la primària la
participació és una competència molt utilitzada per al
desenvolupament d'habilitats socials i de diàleg, a secundària
no es fomenta tant la participació en assumptes que poden
resultar rellevants, com l’organització o el funcionament del
centre educatiu.

En relació amb aquest informe i les seves conclusions, cal
destacar la fonamental importància de l'ús del dret a la
participació activa de la ciutadania. Aquests dret, recollit a
l'article 23 de la Constitució Espanyola, té un posterior
desenvolupament legislatiu a lleis orgàniques, lleis
autonòmiques i decrets que dibuixen els mecanismes per poder
fer ús del dret de participació a tots els àmbits.

En aquesta iniciativa ens centrarem en el dret a la
participació de l'alumnat a la vida escolar. Durant aquesta etapa
els nins i nines reben els coneixements necessaris perquè
puguin arribar a ser ciutadans i ciutadanes compromesos amb
l'entorn a tots els seus àmbits, social, econòmic, cultural,
polític. En aquest compromís perviu la capacitat crítica i
d'organització per participar d'una manera activa en la societat
en prendre part en decisions que l'afectin directament o
indirectament i, posteriorment, responsabilitzar-se del resultat. 

La base de la democràcia d'una societat, per tant, comença
amb la capacitat de sentir-se part de la societat des de l'etapa
escolar. Això es farà en incentivar a l'alumnat la consciencia de
ser subjecte actiu del seu desenvolupament i aprenentatge, però
també en fomentar l’esperit reivindicatiu perquè en ser adults
continuïn participant per millorar la societat. 
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Lamentablement, des de la crisi del 2008 i del coronavirus,
la deriva violenta i conflictiva en la resolució de conflictes
geopolítics i la precària situació de les grans majories de
treballadors i treballadores, té un efecte devastador sobre la
confiança de la ciutadania en les institucions. Els efectes en la
joventut són molts acusats i manifesten una especial gravetat,
perquè seran aquests els qui hauran de dirigir i fer funcionar el
món en el futur. 

Les institucions han de continuar vetllant per la capacitat
critica de la joventut, per la qual cosa és important comptar
amb òrgans de participació accessibles i dinàmics en els quals
els nins i les nines puguin veritablement sentir-se part de les
decisions i tenir pes decisiu en els àmbits en els quals
participen. A més, caldrà estar molt pendents que els mateixos
mecanismes i eines dinamitzadores de la participació d'alumnes
de primària es continuï fomentant i fins i tot potenciant, encara
més, a secundària. És important que des de petits se sentin part
de la societat.

Per tot això, esperem que tots els grups votin favorablement
aquesta iniciativa dirigida principalment als joves. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Socialista té la paraula el
Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, aquesta iniciativa es presenta,
per part del nostre grup, després de la presentació de l'informe
elaborat pel Consell Escolar de les Illes Balears, on es posa de
manifest, i s'ha exposat aquí de manera clara, la necessitat de
fer una participació activa i efectiva de l'alumnat, per poder
avançar cap a una educació millor i més adient a les necessitats
del mateix alumnat.

Aquesta participació era reclamada per tots els moviments
estudiantils des de fa molt de temps, i he de recordar que aquí,
a aquest parlament, a la legislatura anterior es va realitzar la
ponència d'anàlisi del document Illes per un Pacte, en el qual
van participar diferents col·lectius, entre els quals hi van
participar el president del Consell d'Estudiants i el president de
la Federació de l'Associació d'alumnes, el Sr. Carles López, i
en aquelles compareixences tots reclamaven el mateix,
reclamaven una participació efectiva i de caràcter no
paternalista, crec que és molt important.

En aquell moment es va demanar, molt encertadament, que
es passàs a fer una doble participació: per un costat, es
demanava a les administracions que es fes una escolta activa,
però també un impuls del treball cooperatiu, del treball en
conjunt. Per tant, en aquell moment es reclamava la regulació
de la participació, cosa que crec que hem fet i en la LEIB s'ha
deixat constància i s’ha deixat per escrit la possibilitat de
participar en el moviment estudiantil en els diferents òrgans,
tant a nivell escolar, a nivell dins les escoles, com a altres
nivells. 

Però també falta la segona pota que reclamava aquell
moviment estudiantil, que era la participació efectiva. Per
poder fer una participació efectiva es reclamava el que ara es
reclama en aquesta PNL, per una banda, fomentar la
participació; està clar, i això ho posa de manifest l'informe, que
la participació dels mateixos alumnes de cada vegada és menor
a mesura que avança perquè no li veuen sentit, i també
reclamaven un ensenyament a participar, és a dir, a participar,
nosaltres com a adults pensam que tothom sap participar, i ells
el que deien era que necessiten eines per poder participar. 

Per això, crec que aquesta PNL formula tres peticions que
estan totalment d'acord amb aquella sol·licitud: per una banda,
formació per poder participar, que era una de les demandes
d'aquell alumnat; per una altra banda, promoció de la
participació, és a dir, incentivar la participació a diferents
nivells i a diferents col·lectius i a diferents grups perquè els
alumnes vegin que participar és bo, i finalment, donar-los eines
a través de les diferents institucions per poder participar.

En definitiva, consideram que aquesta iniciativa que
presentam ara tancaria o milloraria molt més la participació de
l'alumnat, allunyant-nos d'aquella participació paternalista i cap
a una participació efectiva, mitjançant la promoció, la
participació i les eines. Per això els demanam el vot favorable. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, i bona tarda diputades i
diputats una altra vegada. Som davant una proposició que, és
veritat, quan aquí va venir el Consell de la  Joventut i ens va
explicar el seu informe, una de les coses que més va remarcar
era que consideraven que mancava la participació estudiantil,
a més, de tots els àmbits. 

Aquesta PNL parla a la seva part expositiva, i també ho ha
fet la diputada, la Sra. Gloria Santiago, diverses vegades, del
tema de l'alumnat de primària i secundària i que baixa
considerablement aquesta participació dins secundària, i
proposa una sèrie de punts, doncs incentivar, impulsar aquesta
participació. 

En el primer punt ens proposa organitzar jornades de
formació sobre la participació de l'alumnat. A nosaltres no ens
sembla malament aquest punt, si bé he de dir que creiem que
queda com a molt obert: “Organitzar jornades de formació
sobre la participació de l'alumnat a diferents centres”, entenem
que haurien de ser de primària o secundària, hauríem d'acotar,
perquè creiem que queda molt obert i si realment tenim la
problemàtica i volem incentivar secundària, secundària. Però si
també volem fer la mateixa feina a primària, doncs, posam
primària i secundària, si els sembla bé. Per tant, jo proposaria,
si a tothom li sembla bé, acotar a quins centres hem de
minimitzar aquesta participació.
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Donar a conèixer la importància dels òrgans de participació
és una cosa em sembla fonamental, i m'explicaré. Ho vaig veure
en gran part quan vaig ser portaveu a l'Ajuntament de Palma,
la participació és imprescindible quan ets a una entitat local, ja
sigui petita o gran, quan ets a un parlament, és imprescindible
sempre. Nosaltres, com a diputats, quan ens arriben les lleis, el
primer que fem, ho faig jo, com a portaveu, i crec que ho fem
tots, és reunir-nos amb el teixit associatiu, és conèixer de
primera mà quines són les seves problemàtiques. Per exemple,
avui hem vist una PNL que ha vengut d’un teixit associatiu, que
ha vengut d'una problemàtica establerta, i crec que els
legisladors, tothom ha d’incentivar aquesta participació. Per
tant, és important que des d’edats primerenques hi hagi aquesta
cultura -i ho pos entre cometes- de la importància de participar.
Comencem per les escoles, no ens sembla malament.

Al segon punt posa “dissenyar i implementar noves línies
d'actuació política que incentivin”, exactament no sé molt bé a
què es refereix, perquè queda molt obert, però tampoc no ens
sembla malament. 

Al tercer punt volia dir que “promoure els convenis
necessaris amb els consells insulars” és quelcom que jo he vist
a l'Ajuntament de Palma i he vist a moltes entitats locals, i
també sé que passa als consells insulars, que cada vegada que
hi ha ja un teixit associatiu, que hi ha una associació, per
exemple, en el cas de joves, que hi ha associacions de joves o
associacions culturals o associacions veïnals o associacions
empresarials o associacions d’artistes, qualsevol tipus
d'associació, quan es dirigeix a una administració per a una
ajuda determinada, o per a la recepció d'un espai, a la gran
majoria d'ajuntaments està reglamentat l’ús d’aquest espai. Per
exemple, Palma ho té claríssim, vull dir, qualsevol entitat que
estigui registrada en el REMA, en el Registre d'Entitats
Municipals Autoritzades, té accés quan hi ha obertura d'ajudes
a ajudes i té accés als espais, moltes vegades els espais són els
que són, però espais compartits, fins i tot hores i tot això. 

Per tant, no ens sembla malament, en aquest punt crec que
m'abstindria, perquè crec que es fa, però, si al final fa falta
votar a favor, doncs tampoc no em sembla malament, però crec
que l’hauríem d'acotar una mica més. I crec que és d'aquestes
coses que només funciona, la participació, i només..., ho podem
incentivar, ho podem fer, però si després no es veu un fruit,
cauen pel seu propi pes, perquè avui em donaven una dada, que
era que s'ha de destacar que el 90% de joves de les Balears no
participen en cap tipus de teixit associatiu, el 90%. Però,
possiblement, i no tenc la dada, si passàssim als adults, també
ens posaria el mateix. Vull dir, s'ha de fer realment, tant des de
la infància fins a l'etapa adulta s’ha de donar importància que
realment serveix per qualque cosa, i ho pos entre cometes. 

Bé, com he dit, en principi hi votaríem a favor, encara pens
si ens abstenim al darrer punt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, en analitzar la proposició no de llei
he caigut en la mateixa incertesa que ha comentat la Sra. Durán,
quan parlem de participació d'alumnes, en principi entenc que
aquesta proposició es refereix únicament als alumnes de
primària i secundària, supòs, no?, o és...? D’acord, d’acord,
perquè, és clar, després ja parlaré d’un altre tema, però en
principi és importantíssim que els nostres joves alumnes tinguin
competències en organització, en associacionisme, en treball en
equip, en poder parlar en públic, en tot el que implica formar
part d'una associació, i això s'hauria d'incentivar ja des del
mateix model educatiu.

El que passa és que tots sabem que el model educatiu de
vegades no està per aquesta labor, però si des de les
administracions s'impulsa que això sigui així, idò, benvingut.
Ens interessa molt que des de molt petits els nins ja siguin
capaços d’agrupar-se i de reivindicar les seves preocupacions
i les seves demandes en un grup, en una associació que, a més
a més, com ha dit el Sr. Casanova, que no sigui paternalista,
sinó que el que diguin se’ls tracti amb el respecte que pertoca
que es mereixen. 

També és veritat que això té un perill i en edats més
elevades pot passar que les organitzacions, això ja passa a la
Universitat i, precisament a Catalunya en això hi ha un fet, per
a mi, escandalós, i és que si no són afins al Govern o si no són
afins a determinades ideologies, són associacions que són
constantment atacades, i poso el cas de l’Associació S’ha
Acabat, estudiantil, a Catalunya, que és atacada
sistemàticament sempre que fa un acte, i, curiosament, els
partits que donen suport a aquesta... que han presentat aquesta
iniciativa no condemnen les agressions que reben determinades
associacions d'estudiants.

Però, bé, com que aquí parlem de primària i secundària,
considero que és importantíssim que aquesta iniciativa tiri
endavant i que l'associacionisme entre els més petits sigui una
realitat i no passi com aquestes dades que ha esmentat la Sra.
Durán, d'un 90% de nins que no són en el sistema associatiu.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Coincidesc que tot el món
associatiu o l'àmbit associatiu es troba en crisi i crec que si
n’haguéssim de fer una anàlisi, evidentment passaríem a una
anàlisi molt més profunda que l'exposició que pugui fer la
proposició no de llei, i que fins i tot ens duria a un debat que
duraria hores, però, evidentment, tant dins l'àmbit educatiu,
com dins l'àmbit formatiu, dins l'àmbit social, dins l'àmbit
cultural, que abans en parlàvem, un pot ser un subjecte actiu o
un subjecte passiu; és a dir, un subjecte passiu, que és que un
es menja allò que li donen, i l'altre és que participa activament
de la presa de decisions, i molt més evidentment dins l'àmbit
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educatiu. És a dir que l'educació, en certa manera, també... o un
dels objectius transversals que hauria de tenir és aquesta presa
de responsabilitat que tenim tots els ciutadans i ciutadanes. I
aquesta responsabilitat, evidentment, vol dir un exercici actiu
en tot allò que a uns i altres ens afecta com a conjunt de
societat, aplicat a diferents àmbits: al món del lleure, al món
educatiu, al món cultural, al món social; però, evidentment, els
mecanismes que permetin aquesta participació activa i decidida
i, molt especialment, dins l'àmbit educatiu, que d’això al cap i
a la fi es tracta.

Per tant, és vera que hem vist una evolució no massa
positiva en aquest sentit, si un té en compte les mobilitzacions
d’estudiants que hi havia, per exemple, en els anys noranta,
coincidint ara amb el que tenim a dia d'avui veiem que fa falta
aquest exercici de dinamitzar, aquest exercici de promoure, de
gestionar, de posar en valor les que sí existeixen i funcionen
molt bé i donar-les a conèixer.

Per tant, totalment d'acord amb el plantejament de la
proposició no de llei, amb les propostes que formula i, per
suposat, el nostre vot serà a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Venga, vamos a romper un poquito
el consenso. En estos tres años y pico que llevo de diputado,
creo que lo que más miedo o preocupación me produce es la
interiorización del discurso de lobo de la izquierda, vestido de
piel de cordero, que compran los supuestos partidos de la
oposición. Porque ustedes es lógico que hagan lo que hacen,
¿eh?, ¿dónde irá el buey que no are? Pero lo que no puedo
entender es que se lo compren con esta facilidad.

Como uno ya peina canas cuando tenía pelo, me acuerdo de
la época en que gobernaba en este país, los primeros gobiernos
de centro derecha, la Unión de Centro Democrático, lo primero
que traspasaron a las comunidades autónomas: educación y
cultura -educación y cultura-, de lo primerito que soltaron.

Yo les hubiera soltado antes la División Acorazada Brunete
porque me darían bastante menos miedo que con educación y
con cultura, porque ustedes, en realidad, lo que hacen es
arquitectura social, experimentos sociales, esto es lo que les
gusta, esto es lo que vimos en el Consejo de la Juventud, ese
Consejo de la Juventud que al resto de partidos de la oposición
le parecía una cosa tan maravillosa y que, ¡ah! ¿quién preside?
Joves per la Llengua, que, por supuesto, es la entidad que más
interesa a los jóvenes de Baleares. ¿Quién preside? Joves per
la Llengua. Y ¿quién está detrás? El resto. Es que parece
mentira que a estas alturas no hayamos aprendido la película.

Y como ahora ya no les basta dominar los movimientos
estudiantiles a nivel de la universidad, ahora quieren dominar
desde la más tierna infancia; quieren una especie de formación

del espíritu ciudadano que sustituya a la antigua Formación del
Espíritu Nacional. Y lo hacen de una manera que parece, pues,
muy suave, muy suave, nos vienen a contar la importancia que
tiene fomentar el asociacionismo, que los jóvenes sean
conscientes de que tienen que participar... Todo, todo tan
edulcorado y tan meloso que es que así se lo compran.

Pero es que me hace mucha gracia, porque es que llevan el
espíritu de contradicción en sí mismos, nos hablan de fomentar
el espíritu crítico y reivindicativo entre la juventud, ¿cómo? ¿A
través de organismos oficiales, siendo el Gobierno el que lo
impulsa? Hablan de “diseñar e implementar nuevas líneas de
actuación política que incentive la creación de asociaciones”,
o sea, estas asociaciones que, supuestamente, han de ser críticas
y reivindicativas, las tiene que fomentar el Gobierno y los
poderes públicos. No sé qué parte... o sea, no sé, la Joven
Guardia Roja o la OJE, esto es lo que ustedes quieren formar,
esto es en el fondo lo que hay.

Yo ya sé, ustedes pueden poner caras de espanto, pero es
que, al final, sucede lo que venimos diciendo cada vez que
ustedes nos hacen caso. Creamos un Consejo de la Juventud,
encima ahora les vamos a soltar dinero y ¿quién lo va a dirigir?
Evidentemente, Joves per la Llengua y el resto de partidos de
la izquierda. Y es una y otra vez, y una y otra vez caen en la
misma trampa. Nosotros, desde luego, no vamos a caer. 

Yo, que he sido delegado de alumnos en segundo de BUP,
tercero de BUP, en COU y en la Universidad, nunca he
necesitado que este gobierno me fomentara nada, ni para
reclamar bajada de tasas, ni para reclamar un cambio de
examen o ninguna otra cosa. Ustedes quieren fomentarlo desde
los poderes públicos, desde luego lo harán sin nuestro consenso
y sin nuestra ayuda.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Crec que estam davant una iniciativa
que té bona intenció, no no vull anar més enllà a pensar quines
són les motivacions íntimes que han pogut tenir per
presentar-la, perquè crec que no n’hi ha, creiem que la
participació és important i s’ha de fomentar i, sobretot s'ha
d’aprendre a participar, perquè si no en saps, ni saps que pots,
realment no participes. Aquesta és la nostra idea. 

Deia que estàvem en el bon camí i estàvem enfilats en el
bon camí perquè vull fer un petit recordatori, dia 8 de juliol,
aquest Parlament, d'enguany mateix, va aprovar la Llei 5/2022,
de polítiques de joventut de les Illes Balears, on la participació
dels joves a tots els àmbits socials juga un paper important;
l'article 5 parla que s’estableix com un dret dels joves i l'article
23 com un principi general. Ja sé que ara s'ha especificat més,
en edats més primerenques, però crec que aquest és el camí si
volem al final adults crítics, i sí, crítics, no només adults que
facin allò que s’insinua a qualque moment.
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Crec també que el paper tot ho aguanta, que està molt bé
aquesta proposició no de llei, que està molt bé la Llei de
joventut, ara el que hem de fer entre tots és que això
s’acompleixi i que s’acompleixi bé, perquè crec que damunt el
papers la idea és bona.

I, per tant, nosaltres hi votarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara, per contradiccions, els grups
proposants tenen la paraula. Per Unidas Podemos, la Sra.
Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Sí, pues, mira, vamos a modificar,
estoy de acuerdo, en la 1 podemos añadir “sobre participació
entre alumnat de primària i secundària”, que tampoco sé qué
pasaría si fuera la gente del instituto, si se fomentase la
participación ahí. He visto como cierta preocupación en que sea
primaria y secundaria. Sí, sí, es primaria y secundaria, pero,
bueno, que la participación, si fuese para el alumnado del
instituto o de FP, tampoco pasaría nada. En todo caso, sí que,
claro que lo acotamos y lo dejamos bien claro.

Y es cierto lo que..., yo, esta reflexión que ha comentado la
Sra. Durán, que el 90% de los jóvenes no forman parte de una
asociación, eso es cierto, pero yo sigo pensando que el
problema no es de los jóvenes, el problema realmente es que
las instituciones o que el asociacionismo de alguna manera no
sabe llegar a la gente joven, y en eso, en parte, tenemos cierta
responsabilidad, porque allá donde no llega lo privado, lo
público sí que tiene que alcanzar. Esa es la intención por la cual
esta iniciativa se hace a partir de las instituciones públicas, para
así diseñar nuevas líneas de actuación política precisamente por
eso, para fomentar la participación, no solo fomentar la
participación, sino, como ha dicho la Sra. Pons, para que
aprendan a participar, para que sepan que pueden participar en
una sociedad, para que puedan participar en la asociación de
vecinos o de vecinas de su barrio, para que sepan que pueden
participar en su centro escolar, que pueden participar en
asociaciones que se hagan reivindicativas por la lengua, por el
medio ambiente, por el feminismo o también por cualquier otra
cosa, por incluso las pequeños y medianas empresas, pues
también, asociaciones en favor de cualquier cosa. 

El caso es ser parte de una asociación, yo no sé si el Sr.
Rodríguez ha sido, ha dicho que fue delegado, yo también fui
delegada muchos años, pero es distinto participar en una
asociación porque te relacionas con otra gente, ves otros puntos
de vista, aprendes a debatir, aprendes a encontrar el fallo o el
error en ti mismo, y también aprendes a encontrar el acierto en
el discurso o en el argumento de la otra persona y, sobre todo,
se crea comunidad, que es algo importantísimo, que es
precisamente la idea de comunidad una arma importantísima
para la ciudadanía, porque después los niños de primaria y
secundaria tendrán que votar en unas elecciones, ejercer la
democracia. No sé si aquí a algunos partidos eso de la
democracia o el ejercicio del voto igual estaban más cómodos
en otra época, pero en esta no, en esta se tiene que votar, y se
tiene que aprender, fundamentalmente, niños de primaria y

secundaria, no a la Guardia Roja, lo que ha dicho, sino otra
cosa más sencilla, que tienen la capacidad de cambiar el
mundo, porque se puede cambiar, porque lo establecido y lo
hegemónico no es suficiente para... la juventud no está
aportando un lugar en el mundo a muchos jóvenes en este
momento, porque lo establecido no está dando soluciones, no
está aportando soluciones, no está creando riqueza y no está
creando igualdad entre todos y entre todas las personas, sino
más bien una brecha desigual que cada vez es más difícil de
reparar. 

El caso es que formar parte de una asociación es formar
parte de una actividad en común y, además, sentirse parte de
una sociedad desde el punto de vista que sea, porque en
democracia está todo permitido, siempre y cuando sean los
valores democráticos, evidentemente. Y sobre todo eso, insistir
en que la juventud tiene derecho a saber que las cosas se
pueden cambiar y que lo hegemónico no es lo único que puede
existir. 

Así que muchas gracias a todos los grupos parlamentarios
que están a favor de la esperanza, a favor de un futuro mejor y
a favor de que los niños y las niñas de primaria y de secundaria
sepan y aprendan qué es la participación, cómo pueden hacerla
y la capacidad transformadora que tienen.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. En primer lloc, agrair als grups que donen
suport a aquesta iniciativa. Crec que és una iniciativa que està
demandada pels mateixos estudiants, el que passa que volia fer
un parell de matisos només, és respecte de si posa de primària
o secundària, que hi ha hagut un debat aquí, sols fer dues
apreciacions: en primària és més difícil fomentar
l'associacionisme, entre altres coses perquè hi ha una cosa que
es diu edat legal i, per tant, fins als 14 anys no poden, no tenen
possibilitat de fer res. Per tant, posar primària i secundària, en
primària el que es fa és incentivar la participació, participar de
les coses, el que se’n diu treball cooperatiu, i en secundària
consolidar aquesta participació en òrgans de participació a
través d'associacions i d’altres. Simplement és això. 

I respecte del que parlava dels consells insulars té raó, i dels
ajuntaments, però també passa el mateix, els consells insulars
i els ajuntaments tenen regulada la possibilitat de disposar
d'espais i això, associacions juvenils i això, consolidades com
a tals, però no a les associacions estudiantils. Per què? Perquè
les associacions estudiantils són molt més fluïdes, apareixen i
desapareixen, perquè els estudiants quan comencen es troben
a l’edat de l'adolescència, que canvien mil vegades, és molt
difícil consolidar això. Per tant, el que posem a la PNL és
precisament “associacions estudiantils”, no “juvenils”. Era
l'única diferència.
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Però, bé, simplement perquè ha fet el comentari i el volia
matisar.

I després, per acabar, Sr. Rodríguez, jo no li volia contestar,
però crec que aquest discurs que ha fet vostè avui aquí és un
discurs de veure fantasmes on no n’hi ha, de veure fantasmes;
és a dir, si vostè hagués estat aquí, conforme vaig ser-hi jo,
escoltant els representants de les associacions juvenils, els
representants de les associacions estudiantils a la legislatura
anterior, demanaven precisament això, és a dir, no volen una
participació de caràcter paternalista, això que diu vostè
buenismo, i no sé què, que en el seu llenguatge sarcàstic l'únic
que fa és abocar aquestes associacions a aquest buenismo.

Jo també he estat delegat, què es pensa que sols ha estat
delegat vostè? Tots hem estat delegats de classe, i què?, i
què?...

(Remor de veus)

... bé, idò... bé, idò..., uns quants hem estat delegats, i què? Ser
delegat de classe no implica res, això no implica participar,
això simplement implica tenir un interlocutor, fer
d’interlocutor, res més, participar és una altra cosa. I el que
demanen els estudiants és fer escolta activa i és el que ha de fer
vostè aquí, eh?, escolta activa. Escolta activa és permetre que
puguin expressar, que ells puguin dir què volen i permetre que
es pugui fer allò que volen els estudiants.

Ho sent molt, però el que s’ha de fer és ajudar-los a
aprendre a participar, ajudar-los a aprendre a aportar,
ajudar-los a aprendre a organitzar-se, i, per què no?, a fer
associacions; doncs, és clar que han de fer associacions,
associacions crítiques, sí, i ja està, i per què no? I el que s'ha de
fer és permetre tot això. 

I el que es demana aquí és impulsar, precisament crear
teixit, crear xarxa, perquè a través de la creació de xarxa, que,
per molt que digui, és autònoma, aquesta xarxa pot tirar
endavant. I jo crec que el que han de fer és tenir menys por,
veure menys fantasmes i escoltar més els joves.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Acabat el debat, passaríem a votar,
tot i que hi ha una altra vegada una altra esmena del Grup
Popular in voce, que ha acceptat el grup proposant. Hi ha cap
grup que s'hi oposi?

(Remor de veus)

Si ho troben, fem un recés de dos minuts i acaben de tancar
com pugui quedar el redactat.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha acord amb la proposta. Ho tenim bé? Sí?

D'acord, passaríem a votar. Cap grup no ha demanat votació
separada.

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera que diu: “No fa
falta”)

No fa falta, podem votar tots els punts conjuntament, els
tres punts, d'acord.

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

D'Acord. Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3448/22, relativa a participació dels alumnes.

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