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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, bona tarda, Miquel Ensenyat substitueix Joan
Mas.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sr. President, Juanma Gómez substitueix Patricia Guasp.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, cap més, entenc. Per tant, 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. 11381/22 i 13325/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11381/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a igualtat en les manifestacions
artístiques.

Començarem per la RGE núm. 11381/22, dels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca,
relativa a la igualtat de les manifestacions artístiques. Per a la
seva defensa té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias. Los derechos culturales son parte esencial de la
dignidad humana y por este motivo forman parte integrante de
los derechos humanos, han de ser interpretados según los
principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
Eso es lo que afirma la Declaración de Fribourg sobre los
Derechos Culturales del 2007, pero, aun así, cuando hablamos
de que se tienen que desplegar estos derechos de acceso,
participación y contribución, lo cierto es que las mujeres lo
tienen más difícil para acceder.

En el estudio sobre la desigualdad de género en el sistema
del arte en España, que lo editó la historiadora Marta Pérez
Ibáñez, se señala como las mujeres ocupan solamente el 27%
de los catálogos de las galerías y, además, el precio de las obras
en las que ellas son autoras es menor y, además, se tiende a
comprar más obras que hayan sido producidas por hombres,
por considerarlas más rentables que las de las mujeres.

Si bien es cierto que la invisibilización de la aportación de
las mujeres no se da solamente en el arte pictórico, sino
también en todos los ámbitos de la sociedad y en las artes, sí
que es importante incidir en esto para asegurar un desarrollo
artístico igualitario. 

La Ley 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de hombres y mujeres, en el artículo 26 hace referencia
precisamente a esta igualdad en el ámbito de la creación, de la
producción artística y también de la producción intelectual.

Para corregir las desigualdades en las manifestaciones
artísticas, tenemos, como administración, que impulsar las
medidas que potencien la creación de las mujeres con
perspectiva de género e impulsar también una programación
paritaria. El objetivo ha de ser el de promover los derechos
culturales de las mujeres como un eje transversal de igualdad
en el cumplimiento de la Ley de igualdad del 2007. Algo
similar se ha hecho ya en otros puntos, como Barcelona donde
se está desarrollando el Plan para la justicia de género 2016-
2020, con la finalidad de eliminar las desigualdades de género
en la ciudad de Barcelona.

En este caso creemos importante que se lleve a cabo un
informe sobre la programación cultural de las Islas Baleares,
con el objetivo de diagnosticar el acceso de las mujeres a la
cultura desde una perspectiva de género y, además, es necesario
que, una vez que se haya recopilado toda esa información y en
cumplimiento efectivo de la Ley del 2007, se adopten las
medidas necesarias para equilibrar y paliar la discriminación
estructural o difusa que pueda existir. 

En 2018 se aprobó el plan de cultura, que recogía la puesta
en marcha del Observatorio de la Cultura y este observatorio
tiene como propósito recoger, analizar y generar información
que sirva para evaluar los sectores de la cultura desde diversas
vertientes. Desde la conselleria han mantenido el compromiso
de poner en marcha la creación y adjudicación de la gestión del
observatorio, pero instamos, no obstante, al Govern de las Illes
Balears a poner en funcionamiento, lo más pronto posible, el
Observatorio de la Cultura de las Islas Baleares, de asignarle
esta tarea de elaborar un informe para la igualdad de hombres
y mujeres en todas las manifestaciones culturales de las
Baleares y, en el caso en que el informe detecte que hay un
menoscabo de los derechos culturales en las mujeres, en la
triple dimensión que hemos dicho, participación, acceso y
contribución, pues que se elabore una estrategia que corrija esa
disparidad.

Y, por último, instamos a que el observatorio cuente con las
funciones de participación y funciones consultivas por parte de
los representantes del Govern, los consejos insulares, también
se involucre a la FELIB, a la Universidad de las Illes Balears
y a los agentes sectoriales que se consideren pertinentes. 

Por todo, pues espero que los grupos parlamentarios voten
a favor de esta iniciativa. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra Santiago. Ara, pel Grup Socialista, té la
paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS: 

Gràcies, Sr. President. Debatem avui una proposició no de
llei de l'àmbit cultural on, després d'una pandèmia, que va
obligar a reformular totes les polítiques, la prioritat del Govern
va ser, en primer lloc, el sosteniment del teixit de les indústries
culturals i després la seva reactivació.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202213381
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Una vegada deixada enrere aquesta etapa entenem que és el
moment de recuperar projectes planificats anteriorment, com ha
dit la companya de Podemos, com és l'Observatori de la
Cultura de les Illes Balears, destinat a avaluar l'impacte de la
cultura a nivell social, territorial, econòmic i, per què no, com
a espai d'innovació per poder examinar la realitat del sector
cultural i, per tant, això implica claredat i mesura.

I és que els observatoris són eines d'ajuda a la presa de
decisions, amb la missió principal de recollir, processar i
proporcionar informació per conèixer millor la temàtica en
qüestió, mitjançant estudis amb la participació d'experts, que és
un poc el context on s'emmarca aquesta proposta. Però no
només això, són també espais també d'informació, intercanvi i
col·laboració on s’adapten els avantatges de les noves
tecnologies i promouen també la reflexió, l'intercanvi i el
coneixement en xarxa. 

En definitiva, es cercar revisar, descriure, caracteritzar,
avaluar, discutir, qüestionar, suggerir, tot plegat amb l’objectiu
de donar suport a la presa de decisions en formular escenaris de
futur i permetre també a la llarga l'avaluació de l'efectivitat de
les polítiques públiques. 

Dins el context de l'Observatori es demana una anàlisi de la
situació d'igualtat en les manifestacions artístiques en la línia de
la tasca que realitza l'Observatori d'Igualtat de Gènere a l'àmbit
de la cultura del Ministeri de Cultura i Esports, però posant el
focus a les nostres illes, i és que sovint es fa difícil extrapolar
conclusions i estadístiques obtingudes a nivell estatal a una
regió determinada, a una realitat potser molt diferent. 

Però els objectius sí que són perfectament compartits, com
és l'impuls i la presència de dones i de la igualtat d'oportunitats
a totes les manifestacions culturals i a llocs de responsabilitat;
analitzar informació en matèria de gènere per detectar
situacions de desigualtat i establir mesures correctores;
propiciar la producció artística i la representació femenina a les
diferents manifestacions culturals; promocionar les feines
realitzades per dones així com la seva participació equilibrada
a jurats i òrgans de valoració. 

I és que, si prenen com a referència la dada que es dona a
l'exposició de motius de la proposició no de llei, que és que les
dones ocupen el 27% dels catàlegs de les galeries d'art, podem
recordar alguns dels cartells del col·lectiu d’activistes dones
Guerrilla Girls, que es va formar com a col·lectiu de dones
anònimes a Nova York a l’any 1985, disfressades amb
vestimenta de goril·la i agafant pseudònims d’artistes mortes
duien a terme tàctiques de guerrilla com penjar cartells o fer
exhibicions sorpresa. I a una actuació que varen realitzar a l'any
1985, quan es van formar, varen empaperar la ciutat amb
cartells que mostraven un llistat de galeries d'art que
programaven un 10% de dones o menys, així com també varen
actualitzar el cartell a l'any 2014 i varen mostrar les galeries
que aquesta vegada programaven un 20% de dones o menys.

Així, per tant, si ara tenim un 27% a Espanya, de mitjana,
idò no... no hem avançat, no hem avançat gaire.

Així com també varen enumerar quantes exposicions
exclusivament de dones s'havien pogut veure en els museus de

la ciutat a l'any 1985 i eren entre una i cap per museu, i el 2015,
en canvi, van ser entre una i dues per museu. En canvi, a
Espanya, per exemple, fins a l'any 2006, El Prado o el Museu
Nacional d'Art de Catalunya fins a l'any 2006 no varen tenir la
seva primera exposició individual d'una artista dóna per a les
seves col·leccions.

Per tant, certament, queda molta feina a fer, però una cosa
sí que podem dir, que ha canviat radicalment, i és que elles
mateixes denunciaven que havien demanat a 383 museus
europeus sobre diversitat i només una quarta part havia respost.
I ara el que pretenen és que almanco aquestes dades siguin
públiques, especialment si vostès volen donar suport a aquesta
proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies i molt breument. Avui és un d’aquests
dies que em sap com a greu que els de VOX no hi siguin i
m'explicaré, especialment per veure quines barbaritats
haguessin estat capaços de dir en una qüestió com aquesta,
perquè sabem que és un tema que els agrada, els agrada molt. 

Jo crec que, precisament, la gran desgràcia que tenim és que
no només és una qüestió residual, sinó que és un discurs que es
presenta a la nostra societat, i més d’una gent, que ara, com que
hi ha qualcú dins les institucions que ho diu, ho veuen com a
reforçat i fins i tot se’n com a enorgulleixen. Jo crec que això
ja és un motiu més que suficient per presentar aquesta
proposició no de llei, precisament perquè queda molta feina per
fer, desgraciadament.

És a dir, no hem avançat a la velocitat que tal vegada en
certes qüestions, com la que avui ens afecta, tot allò que
hauríem d'haver avançat i, per tant, necessitam mecanismes de
mesures que permetin aquesta plena igualtat.

I res més a afegir, demanar que la resta de grups polítics hi
votin a favor, s'hi sumin i especialment, per tant, poder fer
aquest front comú quant a aquesta reivindicació d’una qüestió
que respon al sentit comú, entre altres coses.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda, diputades i
diputats. Mirin, jo començaré amb el que ens proposa avui
aquesta PNL, que ens proposen els partits d'esquerres que
donen suport al Govern, que ens proposen dues coses diferents:
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una, evidentment, que es posi en marxa el més aviat possible
l’Observatori de Cultura de les Illes Balears, i l'altra, idò
encarregar una sèrie de feines a aquest observatori, una
d’aquestes, la primera, fer un estudi, un informe sobre igualtat
d'homes i dones dins les manifestacions culturals. 

Bé, per començar, el Pla de cultura que es va presentar per
l’antiga consellera de Cultura, la Sra. Fanny Tur, a l'any 2017,
és el Pla de cultura 2018-2028. En aquest Pla de cultura hi
havia tota una sèrie de mesures i nosaltres consideram..., no
només nosaltres, totes les persones amb les quals ens hem
assegut del sector de la cultura, que és un pla de cultura
fracassat, de la mateixa manera que ha fracassat el Pla
d'infraestructures educatives del 2017-2023, de la mateixa
manera que també ha fracassat el Pla de residències i centres de
dia 2017-2022.

I per què dic que ha fracassat? Perquè, després de moltes
reunions, que després desembocaran que demà, nosaltres, el
Partit Popular fa un fòrum de la cultura, i després de moltes
reunions amb tots els àmbits del sector de la cultura, ens diuen
que aquest pla no ha suposat una millora en la xarxa
d'equipaments, no ha millorat l'accés a la informació de les
ajudes, no ha millorat les ajudes i subvencions que demanava
el sector de la cultura, no ha ajudat a la precarietat del sector,
no ha ajudat al foment de la lectura, no ha ajudat de cap de les
maneres al Pla estratègic de patrimoni cultural, i no hi ha ajudat
perquè un dels pilars que havia de tenir, per exemple, el Pla
estratègic del patrimoni cultural era el tema d’estar fonamentat
en tota una sèrie d'inversions que es farien amb els fons ITS. I
dels fons ITS, a part de mostres culturals, com un concert de
Los 40 Principales, no han arribat a aquest pla estratègic per
mantenir el patrimoni cultural de les Illes Balears. 

Però és que, de fet, de tots els òrgans que en preveia la
creació aquest pla cultural, un era el Consell de la Cultura. El
Consell de la Cultura que, quan ens hem assegut amb diferents
plataformes de la cultura, els hem demanat si els ha servit, ens
diuen que no els ha servit per a res; Consell de la Cultura que
s'ha reunit des de l'any 2019, quan es va crear, vuit vegades, i
Consell de la Cultura que la darrera vegada que s'ha reunit es
va reunir ara fa un any, i no ha servit per a les mesures que es
volien posar en marxa quant al foment de la cultura.

També un dels òrgans que s’ha creat és l'Institut d'Indústries
Culturals, es va crear aquest institut, l'Institut d'Indústries
Culturals, que hem de dir que ha rebut moltes queixes per part
de les indústries culturals, i m'explic. Quant a l’Observatori, a
diferents pressuposts, i jo record perfectament la Sra. Garrido,
la Sra. Mercedes Garrido, quan va presentar el pressupost de
l'any 2021, que ens va dir a la seva compareixença de
presentació dels pressuposts del 2021 que aquest any sí, que en
el 2021 es crearia finalment l’Observatori, i que mirarien que
hi hagués un augment d'ajudes, que hi hagués un augment de
subvencions a la indústria cultural que tan malament ho
passava.

Bé, idò a l'any 2021, la plataforma CREA, que agrupa totes
les empreses culturals i de creació de les Illes Balears,
denunciava el mes de maig una retallada del 40% de les ajudes
que atorgava el Govern, i el pressupost de l'any 2021 va veure
reduïda aquesta aportació de subvencions de 500.000 euros a

300.000 euros, en el moment pitjor de la crisi on les empreses
culturals ho passaven molt malament.

Després, jo comentava que aquest òrgan, un dels òrgans que
s'ha creat, que és l'Institut d'Indústries Culturals, vàrem saber
amb una nota de premsa, roda de premsa que va fer la
plataforma CREA, el mes de desembre del 2022, és a dir, fa
just dos mesos, es queixaven: “Les indústries culturals de
Balears critiquen l'abandonament del sector per part del Govern
i assenyalen que se senten decebudes amb l’executiu balear i,
concretament, amb la Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura pel que consideren una falta d'interès i de
voluntat política en el desenvolupament del sector”, desembre
del 2022, fa dos mesos.

Aquestes agrupacions han considerat que l'Institut
d'Indústries Culturals, l’ICIB, és una eina ben projectada, però
mal executada, amb escàs pressupost i personal, i es queixaven
que l’ICIB ni té una estratègia ni és operatiu, i a més varen
afegir que es traduïa en una falta d'un calendari estable de
publicació de convocatòries i resolucions i en la falta de
pagament de subvencions concedides i justificades des de fa
anys. És a dir, a l'any 2022 feia dos anys que l'ICIB no pagava
les subvencions. 

D’això és del que es queixa el sector cultural i les indústries
culturals, en això és on posen l'accent les indústries culturals i
el sector cultural.

Senyors de l'esquerra, el sector cultural necessita suport al
Parlament i al Govern, necessita suport dels ajuntaments,
necessita suport dels consells, necessita suport de la CAIB, això
és el que necessita. 

I volem agrair avui, des del Partit Popular, a tot el sector
cultural, als artistes, als productors de totes les branques, ja
siguin audiovisuals,...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... artístiques, pictòriques, la seva feina dins el món cultural.

Les dones artistes es queixen del mateix, de falta de suport,
de falta de subvencions i de falta de recursos, i es queixen
també que el Govern de les Illes Balears, la Sra. Francina
Armengol, s'havia compromès amb ells a fer una llei
d'indústries culturals i que tampoc no s'ha fet; com també es
queixen del desplegament de la Llei de mecenatge, es queixen
d'una falta de fiscalitat oportuna, es queixen de falta d'ajudes al
transport, etc.

I ara, en aquest moment, sincerament, si volen crear
l'observatori el creïn, han tengut cinc anys per crear-lo, des de
l'any 2018, però no tendran el nostre suport perquè no creiem
que sigui prioritari per al sector cultural aquesta proposta que
vostès ens duen avui aquí. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Santiago, jo puc entendre que vostè
dugui, encapçali una proposició no de llei, tot i que la faci en
conjunt amb els grups que donen suport al Govern, la puc
entendre, perquè, com que això era al pla del 2017, anunciat
per la consellera Fanny Tur al Pla de cultura de les Illes Balears
2017-2027, vostès no eren al Govern, donaven suport al
Govern, i entenc que, com que no s'ha complit, em sembla que
duim sis anys, entenc que l’impulsi.

És clar, però a mi el que em sorprèn és que vostès, que ara
són al Govern, duguin aquesta proposició no de llei i és
exactament el mateix context que un debat d'una proposició no
de llei que vàrem dur aquí a aquesta mateixa comissió, el mes
d'octubre, elaboració de pressuposts de la comunitat autònoma,
presentació d'objectius del conseller, ara diferent de la
conselleria de Pilar Costa, que era la consellera quan va
presentar el pressupost i va anunciar del 2021, una
compareixença el novembre del 2020, i ara que hem passat la
llei de tramitació de pressuposts, i els objectius, vostès hi
presenten una proposició no de llei que parla, i que nosaltres
compartim l'argumentació que vostès fan en tema d'afavorir la
igualtat d'oportunitats i la perspectiva de gènere a totes les
polítiques transversals, perquè les hem compartides i li hem
donat suport, però, és clar, vostè titula una proposició no de llei
que diu igualtat de les manifestacions artístiques, i anam a la
part propositiva on hi ha quatre punts que insten la creació d'un
observatori, i li dóna funcions.

Però, és clar, fixi’s vostè la responsabilitat que suposa votar
això, fora d'uns pressuposts on no es determina i sobretot
perquè diu vostè, no tan sols de paraula a la seva intervenció,
sinó la manifestació del que diu l'argumentari i en el que versa
la part propositiva: “Des de la Conselleria de Cultura hem
mantingut el compromís de posar en marxa la creació i
adjudicació de la gestió d'un observatori”. Vostè creu que un
grup parlamentari que no forma part del Govern, que té la
funció de control de l'execució del Govern, aprovarà quelcom
d’adjudicar, que suposa externalitzar, un ens que no sabem
quina figura jurídica i administrativa tendrà? Nosaltres no ho
podem fer, a més, amb unes funcions que, depenent de la figura
jurídica i administrativa que tengui, podrà assumir o no les
funcions que vostès posen aquí.

Insistesc, el nostre grup parlamentari està d'acord amb la
filosofia proposada, però no està d'acord amb donar suport
quan vas a la part on diu “la creació d'un observatori” amb els
termes que vostès l’ha plantejat aquí. Nosaltres estam d'acord
amb la figura de l’observatori quan es vegi establert en els
objectius, en el pressupost i ens digui, amb una llei, quina
figura vol donar a aquest tipus de observatori, insistesc, figura
jurídica i administrativa.

Perquè això té un compromís pressupostari, té un
compromís de possible nomenament d'un alt càrrec, té
compromís, possiblement, de crear un altre ens públic, on vostè
sap que el nostre grup parlamentari s’ha oposat radicalment
quan demana un pla de racionalització i eficàcia i eficiència en

l’administració que vostès han vetat, una reducció de
l'estructura administrativa de la comunitat autònoma que vostès
han vetat; i vostè ens vol passar aquí una adjudicació que no
sabem ben bé si l'aprovam què crearà. 

Per tant, ja li dic, compartim l'objectiu, hem donat suport a
la creació d'un observatori, perquè sí l’ha demanat el col·lectiu
de fa estona, que vostès són els qui han incomplert
sistemàticament. Per tant, nosaltres, així com vostès tenen
plantejada la part propositiva, ens hi abstendrem i no li
donarem suport. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. No assisteixen ni VOX ni El Pi, per
tant, passarem el torn al Grup Mixt i té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres sí que donarem suport a
aquesta iniciativa, i hem de reconèixer també que ens ajuda a
votar a favor el fet que hagin tingut el detall d'incloure els
consells insulars, ja que cultura és una competència dels
consells.

I perquè pensam que és fonamental també que hi siguin, a
banda de perquè és una competència pròpia dels consells, és
perquè és imprescindible aquesta participació decidida que són
els que coneixen també la realitat de cada illa; a més a més,
evidentment, de la participació d'altres agents perquè en el món
de la cultura la participació dels agents és fonamental també.

Vull acabar aquesta intervenció, mini intervenció, amb una
dita de Virginia Wolf, que crec que és molt adequada per a avui
i és “Al llarg de la història anònim va ser una dona”.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per contradiccions, pel Grup Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Sí, gracias a los grupos que dan apoyo a esta iniciativa.
Lamento que se haya desviado tanto el tema, porque al fin y al
cabo de lo que estábamos hablando es de la visibilidad y de la
disparidad que hay entre hombres y mujeres en el acceso a la
cultura, eso era lo importante hoy, y eso es lo que no se ha
considerado por los grupos parlamentarios de la derecha. 

Lamento que el señor..., bueno, pues que el Grupo
Parlamentario Ciudadanos haya comentado sobre la gestión
privada o pública la adjudicación de la gestión del
observatorio, y se haya referido a una gestión privada. Se sabe
perfectamente cuál es su tendencia, nosotras simplemente
hemos dicho “la adjudicación de la gestión del observatorio”,
puede ser también una gestión pública, de hecho tendría que
serlo.
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Respecto a las funciones del observatorio, están
establecidas en el Plan de cultura .

Y respecto a la Sra. Marga Durán, pues nada, lamento que
se haya llevado a otro terreno el tema del Observatorio de la
Cultura y de la disparidad entre hombres y mujeres. Nos
hubiera gustado que se hubiese votado a favor, que hubiesen
estado a favor de que las mujeres también tengan el mismo
derecho; por lo menos se vaya abriendo paso y se vaya
avanzando en cuestión de acceso a la cultura y, como dice aquí,
también participación y contribución a la cultura y que en las
Islas Baleares exista un equilibrio tanto en las obras como en
las exposiciones, en las autoras, en las obras de teatro, en lo
cuantitativo y en lo cualitativo. Creo que es importante para las
mujeres y también para la sociedad balear y lamentamos que no
haya estado a favor. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en previsió de la intervenció de
la Sra. Durán, ja he començat la meva intervenció abans dient
que, bé, després d'una situació de pandèmia on la prioritat ha
estat sostenir el sistema i ajudar a la seva recuperació, ara es fa
aquesta proposta. Igual no ho saben perquè no hi eren, però
dins el Pacte de reactivació es varen donar més de 5 milions
d'euros d'ajudes a tots els agents culturals, es va instaurar un
fons extraordinari per a la sostenibilitat de les indústries
culturals i creatives, un fons extraordinari per a la producció
creativa i la recerca cultural, els crèdits ISBA. Per tant, parlar
de fracassar crec que és un terme que, si de cas, podríem
aplicar al nombre d'empreses que varen haver de tancar a
l'anterior crisi que varen gestionar ells, no a aquesta. 

Actualment hi ha fons europeus que arriben per al sector de
la cultura, 3,4 milions d'euros que es gestionen, i a les ajudes
que es donen enguany, a l’any 2022, hi ha una novetat
important que és que ja s'atorga el 50% a partir de la publicació
de la resolució definitiva; perquè, certament, haver d'avançar
tots els diners era una barrera d'entrada enorme per als
sol·licitants.

M'ha sorprès pràcticament cap minut i pràcticament cap
menció dedicada a la igualtat en manifestacions artístiques i, a
més, dient que aquesta, en general, és una proposta que el
sector no necessita. Per tant, em sap molt de greu, però com
varen dir les Guerrilla Girls al 1985, de forma irònica,
“treballar sense la pressió de l'èxit i, per tant, estar segura que
l'èxit no et pujarà al cap. Poder evadir-te del món de l'art amb
les teves quatre feines de freelance. Saber que la teva carrera
pot explotar a partir dels 80 anys. Tenir la seguretat que sigui
quin sigui l’art que produeixis serà qualificat de femení. Veure
com les teves idees viuen a l'obra dels altres. Poder triar entre
la teva carrera i la teva maternitat. Tenir més temps per
treballar quan la teva parella et deixi per una altra de més jove.
Ser citada en una edició revisada de la història de l'art. O, no

haver de suportar la vergonya que et qualifiquin de geni”. Són
alguns dels avantatges de ser artista dona, segons les Guerilla
Girls, i amb gran dosi d'ironia, és clar, i sentit de l'humor, va ser
publicat a l'any 1985, però pensam que té plena vigència.

Per tant, la desigualtat persisteix. Per tant, agrairíem que
donassin suport a les iniciatives productives que presenten els
grups parlamentaris. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Per a MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, gràcies, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Per tant, passaríem ja a votar la proposició. Cap
grup no ha demanat votació separada, per tant, entenc que
podem votar conjuntament els quatre punts. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei,
RGE núm. 11381/22, relativa a la igualtat en les manifestacions
artístiques.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13325/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat
d’oportunitats i equitat de tots els alumnes davant la prova
de l’EBAU.

A continuació, passam al debat de la proposició següent, la
RGE núm. 13325/22, del Grup Popular, relativa a igualtat
d'oportunitats i equitat de tots els alumnes davant la prova de
l’EBAU. Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. No és la primera vegada que en
aquesta comissió, a la Comissió de Cultura i Educació, parlam
de l’EBAU i parlam de l’EBAU i de la necessitat que nosaltres
consideram que hi hagi una EBAU única. Hem de recordar que
el mes d'octubre de l'any 2019, a una proposta que havia
presentat Ciutadans, on es posava la possibilitat que, després
del diàleg amb les comunitats autònomes i l'Estat, es fes una
prova de l'EBAU única. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202213325
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Nosaltres ja en aquell moment, a l'octubre del 2019, vàrem
presentar una esmena -la meva companya, la Sra. Núria Riera-
perquè el Parlament instàs l'Estat a promoure la implantació
d'aquesta prova única de l'EBAU per garantir la igualtat
d'oportunitats en l'admissió de tots els alumnes. Recordam que
a això ja ho vàrem presentar al mes d'octubre del 2019.

Després, ara fa una sèrie de mesos, vàrem veure una altra
proposta del partit VOX -que avui no és aquí- que varen
presentar i nosaltres li vàrem donar suport.

Miri, nosaltres sempre hem demanat que es faci una prova
única de l'EBAU, no només això, el mes de novembre, a la
reunió de consellers d'Educació de les comunitats autònomes,
quan es van reunir conjuntament, totes les comunitats
autònomes governades pel Partit Popular varen traslladar al
Govern la necessitat i un ultimàtum perquè s'estableixi una
EBAU única a tot Espanya. Consideram que les proves
d'avaluació única són essencials, tant per permetre l'accés a la
Universitat, com per a l’admissió a estudis concrets, i que avui
no són homogènies per a tots els estudiants, segons on
s’examinin.

Per tant, es produeix una ruptura en el sistema en no
complir amb l'equitat i l'eficàcia que ha de preservar la tasca de
l’avaluació, així com també la de l’eficiència. En aquest sentit,
les comunitats autònomes assistim a proves diferents: diferent
estructura, diferents blocs de continguts, diferents criteris de
correcció, etc., segons cada comunitat autònoma, amb les
demolidores conseqüències que això produeix.

No volem que no es compti amb les comunitats autònomes,
sí, evidentment, volem que es compti amb totes les comunitats
autònomes, però volem que la prova sigui única perquè l'accés
a l'estudi universitari ha de poder ser, a tot el territori espanyol,
per igual. La dificultat de l'examen no pot dependre del lloc on
visqui un estudiant, i això no variarà amb la proposta del
Govern, fins i tot a la darrera que s’ha presentat -si no vaig
errada- dia 8 de febrer, que solament pretén imposar-la sense
tenir en compte les aportacions de les comunitats autònomes i
que nosaltres sempre hem reclamat.

És necessària la creació d'un districte únic universitari en el
qual l'estudiant pugui triar, d'acord amb la nota obtinguda, no
sols la universitat en la qual cursarà els seus estudis superiors,
sinó la mateixa titulació, per ser aquest un aspecte essencial per
al seu futur personal i professional. A més, una prova única
tendria avantatges afegits com a referència en l'avaluació i
anàlisi del sistema espanyol educatiu en el seu conjunt, i respon
a la necessitat d'homologar el nostre sistema educatiu amb els
països amb els quals competim, i és destacable que és el
sistema que segueixen els països del nostre entorn, com per
exemple França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Portugal o
Finlàndia. 

En definitiva, l'estat social i democràtic de dret no pot
acceptar que l'educació sigui un factor de desigualtats
territorials que afectin els joves que accedeixin a una
universitat.

A més del rebuig del Partit Popular, la nova EBAU ha
suscitat l’oposició de la comunitat educativa, per exemple, la de

la Reial Acadèmia de la Llengua -la RAE-, l'Institut d'Estudis
Catalans, la Xarxa Espanyola de Filosofia; els historiadors i els
coordinadors dels exàmens de llengua castellana i literatura
sol·liciten la retirada d'aquest esborrany, elaborat pel ministeri
d'Educació, perquè s'ha plantejat sense cap diàleg i perquè
suposa una reducció inadmissible dels continguts i l’exigència.
La RAE critica, igualment, la falta de concreció de les
competències essencials a avaluar i la mescla de matèries, com
les lingüístiques i història i filosofia en un mateix text. El
Consell Escolar de l'Estat i el Consell de l'Estat també varen
advertir que eren uns currículum complexos i indeterminats.

En resum, a la ruptura del principi d'igualtat d'oportunitats
i la rebaixa del nivell de qualitat i exigència del sistema
educatiu s’hi uneix la disparitat dels resultats de l'EBAU que,
any rere any, en funció de la comunitat autònoma on es
realitzen les proves, originen la preocupació de milers
d'alumnes i les seves famílies.

El nou esborrany del Reial decret pel qual es regulen les
proves d'accés a la Universitat -l'EBAU- presentat la setmana
passada, inclou novetats que s'haurien d'implantar per al curs
2023-2024, sense que aquestes siguin coneixedores i sense que
arribin a una homologació completa de tots els territoris.

Nosaltres seguim i seguirem demanant, i exigint, una prova
única. I, a més, hem de dir que lamentam que els alumnes que
ara, a dia d'avui, estudien primer de batxiller, a part que s'hagin
hagut de sumar a la implantació i a la imposició, amb presses
i sense coneixement, de la LOMLOE, a dia d'avui no saben
encara a quines proves de l'EBAU s'hauran d'afrontar a l'any
2023.

Per tant, demanam que es tenguin en compte tots els tres
punts que es demanen en aquesta PNL.

Moltes gràcies 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. En torn de fixació de posicions pel
Grup Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad que nosotras
podríamos estar hablando aquí del sistema de calidad
educativo, del sistema educativo español, que ha sufrido
mucho, que ha tenido once leyes educativas, ninguna ha salido
por consenso de la Cámara; que ha sufrido mucho durante los
recortes de la peor crisis que tuvimos antes de la de la COVID,
en que no fue recortada ninguna partida pública de Educación;
que el sistema educativo público ha asistido, ha sido testigo de
dos huelgas generales por parte de cuando gobernaba el Partido
Popular; el sistema educativo público, que todavía arrastra un
artículo 27.3 de la Constitución, que establece -todavía- la
educación de la religión en las escuelas; y un sistema educativo
que todavía arrastra ese fenómeno de la escuela concertada, que
en un momento iba a ser subsidiaria a la escuela pública, pero
es que se ha convertido en complementaria, aún más en
comunidades autónomas como Madrid, que ya casi, casi, roza
el 50%. Suerte que aquí aún estamos en el 26% de escuela
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concertada, y bajando, porque se están abriendo nuevas
escuelas públicas.

Podríamos estar hablando de la mala calidad del sistema
educativo, pero me niego a hablar únicamente de la mala
calidad del sistema educativo porque, si bien es cierto, que ha
habido mucha falta de acuerdo por parte del Congreso de los
Diputados, también tenemos un sistema educativo que ha
resistido dos crisis, que ha resistido una transición, y que se ha
puesto en pie a lo largo de los 25 años para tener una calidad
educativa que está en la media alta europea. No soy del todo
pesimista en este tema, y me niego a considerar nuestro sistema
educativo como una patraña, prácticamente, como ha
comentado la Sra. Durán, desde luego.

¿Podríamos mejorar la calidad del sistema educativo?
Evidentemente, pero eso desde luego no sería con el sistema de
evaluación que propone la LOMLOE, no creo que sea un foco
de pérdida de la calidad, como ha comentado la Sra. Durán, y
que debatiremos el martes en el Pleno.

Por cierto, al fin y al cabo, el sistema de calificaciones que
propone la LOMLOE es distinto solo para primaria y, además,
creo que beneficia muchísimo más, porque la gente, pues, está
en las aulas para aprender y no para sacar un 5 ó un 10, sino
para salir preparados, lógica, crítica y emocionalmente a la
vida, que no es fácil.

Sin embargo, respecto a la uniformidad que ustedes
proponen, ya la hemos debatido en otras ocasiones; en una
ocasión la trajeron sus compañeros de equipo, que fueron
VOX, me extraña mucho que ustedes saquen ahora este tema
cuando parece que estaban pasándose al centro-derecha, y más,
cuando su secretario general ha dicho, bueno, ha confirmado
ahora mismo, si en el 2007 se decía que el aborto era un
fracaso, hoy día ya, menos mal, para vosotros es un derecho.

Pero sería un error, creo esta uniformidad. No entiendo por
qué la siguen trayendo ustedes a debate, le hemos contado
muchas veces, no es lo mismo los objetivos, no son las mismas
las competencias, ni siquiera el nivel de educación que tiene,
por ejemplo, el País Vasco, que es una de las comunidades
autónomas, que son punteras en educación, con unas altas
calificaciones en el informe PISA y sacan en todo buenísimas
notas, y tienen un sistema muy fortalecido que, por ejemplo,
que aquí; pues, a consecuencia, sobre todo, también, de
importantes recortes que se hicieron por parte del Govern suyo,
vuestro, cuando ustedes gobernaban, que, por cierto, la Marea
Verde, siempre recuerdo -pero es que es así- los echó del
Gobierno, la marea de docentes.

Pues, la uniformidad en las pruebas selectivas, la
uniformidad de los currículos me parece, de verdad,
descabellado, me parece bastante irresponsable, por su parte,
Sra. Duran, que usted sabe mucho de educación, y no logramos
entender cómo siguen ustedes hablando de uniformidad cuando
las comunidades autónomas son distintas, es que me suena
bastante al centralismo que ustedes quieren poner..., que VOX
quiere poner, este estado único y esta idea de que España no
tiene comunidades autónomas. Pero la realidad no es esa, no
podemos poner la misma pruebas de EBAU en Andalucía que
en Cataluña, no podemos poner el mismo currículum educativo

en Extremadura que en Galicia, porque las competencias son
distintas, porque la calidad educativa es distinta.

Y ¿qué hacemos mientras se adaptan unos y otros? ¿Cuál
ponemos, ponemos la EBAU del nivel del País Vasco o
ponemos la EBAU del nivel de las Islas Baleares, la EBAU del
nivel de Extremadura, sería eso conveniente? Mejor establecer
un sistema en el que cada comunidad autónoma sepa cuál es su
índice de calidad educativa, sepa cómo están más o menos sus
niños y niñas, y adapten las convocatorias, evidentemente, a las
necesidades, a las competencias adquiridas, a las enseñanzas
que se dan aquí, a la idiosincrasia, al fin y al cabo, del sistema
propio educativo de cada comunidad autónoma, que no puede
uniformarse y sería una gran irresponsabilidad. 

Por lo tanto, no podemos votar a favor de esta iniciativa, y
el martes debatiremos sobre el sistema también de
calificaciones, que os gusta mucho. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Idò crec que ja li indiquen un poc què
farà Podemos dimarts a la proposició no de llei, perquè acaba
d'anunciar-ho amb un míting.

Miri, no parlam de “unificación” i d’atemptar contra..., no,
no, no, no confonguin vostès homogenizar para igualar
oportunidades y para la equidad territorial, i sobretot la Sra.
Gloria Santiago ha fet una qüestió, ho ha deixat molt clar, és a
dir, limitam..., i, de fet, ha estat prou classista, perquè ha dit,
què fem: apujam a dalt com a Euskadi o a baix com a
Andalusia? Si la situació de l'ensenyança es produeix amb la
qualitat de l'ensenyança, perquè governen vostès i està també
l’informe PISA així, a la frontera de les comunitats autònomes,
tenim un problema, si és així, com vostè ho ha detallat.

Nosaltres del que tractam és de cercar instruments, i per
això nosaltres hem fet proposicions no de llei en aquesta línia
en el Congrés des del 2018, on l’homogeneïtzació dels
continguts i de les taxes, nosaltres hem anat més enllà, fins i tot
hem demanat que les taxes siguin iguals a qualsevol. I el dia
que s’hagin d’eliminar perquè es consideri que s’ha d’eliminar
la situació, però per a tothom, per a tothom, perquè jo puc fer
una EBAU aquí amb unes condicions i després vaig a estudiar
a una universitat d’un altra comunitat autònoma. Fixi’s vostè si
hi ha d’haver igualtat d’oportunitats territorials i equitat també
a l’àmbit de l’ensenyament, com demanant a l’àmbit de la salut
pública. Per això nosaltres li donarem suport, perquè és una
línia que també hem presentat nosaltres diferents anys, però a
més a més hem demanat que es faci també una igualtat en tema
de les taxes.

A més a més, fixi’s vostè quina cosa més descabellada hem
fet, hem demanat que es reuneixi el Consell Territorial
d’Educació, o sigui que es faci en el consens dels consellers i
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conselleres que es troben de totes les comunitats per analitzar
el tema. No hem proposat ni un preu, ni hem proposat un llistó
com vostè deia, de dalt o de baix, sinó cercar
l’homogeneïtzació i, evidentment, sempre que garanteixi la
qualitat de la capacitació i la formació dels que acaben batxiller
i fan les proves d’accés per poder, la gran majoria, continuar
estudis universitaris.

Però que nosaltres parlem de corregir desigualtats
territorials, i vostè em digui que no hi està d’acord, haurà de
matisar un poquet més, perquè que vostès parlin d’igualdad de
resultados i em diu que no està d’acord que s’adaptin a la
millora en els continguts, ens ha sorprès, almanco com vostè ho
ha argumentat.

Per tant, nosaltres en una línia dels punts que vostès
proposen, Sra. Durán, nosaltres li donarem suport, va en la línia
que vostè coneix, que és que nosaltres també hem presentat.
Fins i tot de vegades he intentat transaccionar propostes
d’altres..., perquè, a més, ens les varen rebutjar sistemàticament
al Congrés, amb un discurs que no és gens coherent després
amb el resultat del que aplica el Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. És el torn de MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies Sr. President. Jo avui venc com a
substitut del titular de la comissió, que evidentment és el que ha
pogut participar activament en diferents debats que s’han tengut
en compte i crec que un dels quals era aquest, de fet, quan li he
dit que jo li faria la comissió, em diu: “bono, és que això ja ho
han dut quatre vegades i quatre vegades que hem dit que no”.
Un poc així resumit. Però, així mateix m’ha explicat per què i,
ja que som aquí, aportarem qualque cosa a la reflexió des de la
meva humil experiència i des del meu absolut desconeixement
també. 

Però crec que moltes vegades interpretam el sistema
educatiu o l'educació com aquella capacitat de retenir
conceptes: han de saber això, han de saber allò i crec que avui
en dia això està més que superat, però que no acabam de
superar mai. I crec que, en aquest sentit, jo som amb això som
molt..., i crec molt en la maièutica, en el sistema socràtic, que
comença per l’entorn immediat. Per tant, si vostès duen una
proposta que suposa una recentralització, nosaltres hi estam
totalment en contra.

Però no per qüestions ja identitàries, sinó perquè parlam
d’una realitat que és molt plural, és molt plural, no només a
nivell lingüístic, també a nivell cultural, a nivell històric; és a
dir, des d’una perspectiva molt ampla i, per tant, amb aquesta
homogeneïtzació, amb aquesta uniformi..., uniforma..., -bé,
vostè ja m’entén, perquè de vegades una paraula d’aquestes tan
complicades, com més la vol dir, més t’embulles-, uniformador,
uniformador, no hi estam d’acord.

I, per tant, el nostre vot serà contrari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, supòs que no la sorprendrà el
meu vot en contra, perquè a mi també em fa molta olor de
recentralització, a més, és com una recentralització de manera
encoberta. No ho sé, llegia ara qualque article i parlaven
d’homogeneïtzar, en tot cas, el nivell acadèmic i l'exigència.

Jo crec que coincidim que la reforma que hem proposat de
la selectivitat, o de l'EBAU, com les proves d'accés a la
universitat, no funciona i no agrada a molts de sectors i que és
evident que cal revisar aquesta reforma que proposen, sense
cap dubte. Però no que es vagi adreçant cap a aquesta banda.

I em sap greu, Sra. Durán, però no li puc votar a favor.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Bé, gràcies, Sr. President. Intentaré no reiterar arguments,
no només d’avui sinó d’altres ocasions, és la tercera o quarta
vegada que debatem en aquesta comissió una proposta que és
molt semblant, de Ciutadans, de VOX, ara del Partit Popular i,
evidentment, com han dit els meus companys, hi votarem en
contra.

Es parlava de si és una proposta homogeneïtzadora o no, és
clar, és que aquí del que parlen és d’una EBAU única; una
EBAU única és el que és, no és homogeneïtzar criteris o altres
coses, és tenir una EBAU única, que és el que demanen de
forma reiterada, i està bé, és el seu model, però entenguin que
evidentment no és el nostre i, per tant, ho seguirem votant en
contra aquesta vegada i les que siguin necessàries, fins que ens
facin canviar d’opinió. Mentrestant, doncs no ens han
convençut, evidentment.

Jo els diria, al Partit Popular, en aquest cas, si tan
preocupats sobre les proves d'accés a la Universitat, les
comunitats on vostès governen, que són 5, participin de les
negociacions, de les comissions de treball, perquè vostès se
n’han autoexclòs directament. Per tant, mentre vostès
s’autoexcloguin de les comissions de treball, allà on es fa feina
de la negociació, jo pensaré que aquesta PNL no és creïble, que
és paper banyat. 

És clar, és una adaptació progressiva de la selectivitat.
Vostès envien un missatge de a l’any que ve o a l’any 2023 la
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selectivitat haurà canviat absolutament i els nins i les nines no
sabran ni què han de fer.

Per començar, a l’any 2023 no canvia res, la selectivitat a
l’any 2023 serà la mateixa, no ha canviat, perquè els canvis que
estan prevists, definitivament, en el nou esborrany s’ha
augmentat un any més, precisament, per donar més temps, per
negociar amb els agents i amb les comunitats, per tenir una
prova d’accés a la universitat el més consensuada possible, al
final serà a l’any 2028. I el primer canvi que tindrem serà a
l’any 2024, i quin és aquest canvi?

Ja li dic, fins a l’any 2028, crec que tenim temps, les proves,
els canvis, com hem dit moltes vegades, un model més
competencial i menys memorístic. Aquí crec que podríem estar
d’acord, crec que el Sr. Ensenyat deia ara: açò està superat.
Hauria d’estar superat, hauria d’estar superat, n’hi ha alguns
que ho intentam des de fa, però de vegades sense massa èxit.

La proposta de decret, que ara és un esborrany que es torna
a negociar, que s'aprovarà, sí va bé, el juny de l'any 2023, com
li dic, per a l'any 2024, el que proposa és introduir una pregunta
competencial dins tot l'examen, a l'any 2025 dues i, així,
gradualment, fins a l’any 2028; i, a més, incorpora altres
canvis, insistesc, per a la selectivitat de l’any 2024, no de l’any
2023, com augmentar el temps, quinze minuts més, per a
aquesta pregunta competencial, o recuperar també la
possibilitat de poder triar, entre les matèries obligatòries, entre
Història d'Espanya o Filosofia, que el Partit Popular fa deu
anys que va eliminar quan va tenir l'oportunitat de fer-ho.

És clar, l’argument, i no em vull reiterar, però l’argument
de: no, és que no és just, és desigual, és discriminatori; jo ho he
dit en tres ocasions i és la quarta vegada que ho dic, i no m’han
contestat mai, digui’m un informe acadèmic amb dades
contrastades, no subjectives, contrastades, on els experts diguin
que aquest model de selectivitat és discriminatori, un. Ja els ho
dic jo: no el trobaran. I ho diu la CRUE, eh?, la CRUE diu que
això no és veritat, la CRUE són els rectors, eh?, que això no és
veritat bàsicament perquè les comunitats, en realitat, amb el
model actual, tenen molt poc marge. I vostès mai no parlen
d'això. 

És que actualment l'Estat estableix uns criteris comuns, prou
estrictes, i les comunitats tenen un marge relatiu. “Es que el
contenido...”, el 70% del contingut l’estableix l'Estat, l’Estat
estableix quines preguntes són mínimes i màximes, l'estructura
de l'examen, la seva tipologia, el calendari, i les comunitats
autònomes completen amb el 30% la resta del seu contingut, els
criteris de correcció, que això sí que és cert, concreten la
forquilla de les preguntes entre el mínim i màxim. Per tant, les
comunitats tenen un marge relatiu.

I si hi ha desequilibris que, evidentment, es poden
identificar, que es treballin, s’harmonitzin, de fet, una de les
voluntats de la nova selectivitat és precisament intentar
harmonitzar aquests criteris de correcció, que és on es poden
identificar més desequilibris. 

Jo insistesc, hi ha un grup de treball entre comunitats
autònomes i les universitats públiques que treballant en
profunditat aquests mesos i ho seguiran fent, on les comunitats

autònomes del Partit Popular estan convidades a participar, si
és que volen aportar alguna cosa més.

I jo li diré més, és a dir, el sistema d'aprenentatge ha de
canviar, i li ho deia abans, si tenen fills de la meva edat, una
mica més grans o més joves, nebots, amics, els diran alguna
cosa que quan estudiàvem a l’institut dèiem tots, que ja n’hi ha
prou de memoritzar continguts com a lloros per vomitar-los a
un paper i oblidar-ho el dia següent. I curiosament d’això,
parlava amb el meu company Carles Bona, quan ell estudiava
també ho deien. Per tant, si tots estam d'acord que hem
d'avançar cap a un model més competencial on haguem,
evidentment, haguem d’aprendre contingut, però aprendre a
aplicar-ho a diferents supòsits, idò jo crec que precisament
aquesta selectivitat va en aquest camí.

Trobam a faltar i ens marcam el sistema d'educació nòrdic
com un paradigma, però, bé, doncs haurem de fer feina per
seguir en aquest camí. 

Per tant, jo els dic: el sistema canviarà, i jo crec que vostès
se n’adonaran fins i tot si tenen l’oportunitat de governar, però
siguem seriosos,...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

... -acab-, facem feina, treballem i sobretot facem feina -
insistesc- on tenim l'oportunitat i el deure de fer-ho.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Ara té la paraula pel grup proposant
la Sra. Durán.

 LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Bé, he de dir que quan he començat la
meva intervenció, que he intentat ser el més convincent
possible, el més empàtica possible i ho he intentat de ver,
perquè he intentat donar-los raons per les quals els partits que
donen suport al Govern ens votassin a favor, ja tenia
prèviament prou clar que no els canviaria d'opinió i tenia prou
clar el que cadascun ens dirien.

Davant la nova EBAU, no només és el Partit Popular o els
consellers d'Educació de les autonomies del Partit Popular els
que s'han queixat de la nova EBAU, o ara d’aquest nou
esborrany que s'ha presentat, ho he dit abans, però és que, per
molt que jo ho digui, jo crec que vostès, com que ja vénen amb
la lliçó apresa i amb l'argumentari que els han enviat des de
Madrid, idò no els farem canviar d'opinió.

I els ho he dit abans, però sembla que han sentit ploure,
però he parlat de la Reial Acadèmia de la Llengua, de l'Institut
d'Estudis Catalans, de la Xarxa Espanyola de Filosofia i
Història, etc., he parlat del Consell Escolar de l'Estat i he parlat
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del Consell de l’Estat, són totes aquestes institucions, i d’altres,
que també amb informes, Sr. Ares, diuen que aquesta... que
aquesta..., -Sr. Ares, ho he dit bé, no?...

(Se sent una veu de fons que diu: “Fernández”)

... -Fernández, sí, Ares Fernández, té raó, és el seu nom, ja ho
sé-, bé, Ares idò, directament, o Sr. Ares Fernández, perdoni,
li he dit totes aquestes..., i vostè em diu: passi’m un estudi; no,
és que li ho he dit, vostè es pot llegir l'informe que ha fet el
Consell de l'Estat, pot llegir l'informe que ha fet el Consell
Escolar de l’Estat, etc.

Per tant, a vostès no els canviarem d'opinió; ara, lliçons,
lliçons de l'esquerra, no; lliçons sobretot de Podemos i de la
Sra. Gloria Santiago, cap ni una, perquè amb el seu to habitual,
ja li vaig dir l'altre dia que a cada cosa sembla que ens conta
una rondalla que pot fer servir en qualsevol qüestió de què
parlem, i vostè ha muntat ja avui el rotllo que segurament me
muntarà o es deu preparar per a la moció que veurem dimarts
en el Ple del Parlament. 

Escolti’m, en aquesta comunitat autònoma en aquest
moment hi ha més d'un 30% de centres concertats, més d'un 30,
no un 27, segons va dir el conseller, a la darrera compareixença
de pressuposts, va dir un 35, i això que vostè diu: porque cada
vez hay menos, porque desde que estamos nosotras hay más
centros públicos que nunca”, idò no. El pla d'infraestructures
que vostès varen plantejar i que va plantejar el govern de
l'esquerra i el conseller Martí March, a l'any 2017, varen dir
que farien 26 centres, 26 centres en cinc anys havien de fer, i
n'han fet 5 -5. L’únic que ha augmentat en aquesta comunitat
autònoma, sap què és, Sra. Santiago? Això que a vostè tant els
agrada: els contenidors, el que ha augmentat són els barracons.
Els agraden tant els barracons que primer hi han ficat els
nostres fills i ara hi volen ficar les persones a viure. Això és
l'únic que ha augmentat en aquesta comunitat autònoma.

I si a això vostè li vol dir que això és qualitat educativa,
escolti, només és a vostè que se li ocorre dir que hi ha qualitat
educativa en aquesta comunitat autònoma, quan a l'any 2015
teníem manco barracons que a l'any 2023. I això és una certesa
que vostè no pot negar. 

Em diu: sus compañeros de equipo. Jo de VOX no som
compañera de equipo de res, vostè sí que és compañera de
equipo, y !vamos!,  del Sr. Sánchez, y Podemos i Sánchez van
conjuntament i en aquestes polítiques que el Sr. Sánchez cedeix
per als seus pactes de govern, ens duen a tots a un comunisme
que ens du a la ruïna i també a una qualitat educativa molt
dolenta.

Escolti’m, nosaltres no creiem en el centralisme, no hi hem
cregut mai, nosaltres som autonomistes, com ho és també el
nostre president, Alberto Núñez Feijóo, és clar que sí. Ara, això
no té res a veure, i seria prou llarg el debat, amb demanar una
prova única, per igualtat d'oportunitats i per equitat entre
comunitats autònomes, una prova única de l'EBAU,
evidentment, tenint en compte totes les singularitats de totes les
comunitats autònomes i tenint en compte la participació de les
comunitats autònomes. 

No és cert que les comunitats autònomes no participin i no
vulguin participar, la darrera vegada, en el darrer consell que
hi va haver, a la darrera reunió que hi va haver de consellers
d'Educació, dia 2 de novembre, hi varen participar tots els
consellers d'Educació. No sé què diu de què nosaltres no hi
volem participar, és clar que hi participam, però, és clar, veiem
que anam allà i tanmateix no ens escolten.

Em preocupa, Sr. Fernández que vostè digui que hem
presentat aquí una PNL de paper banyat. Tots els diputats fem
la nostra feina i jo he de presentar les PNL que consideri
oportunes, no pensant que és paper banyat, perquè si no, no en
presentaríem cap ni una, ni nosaltres ni vostè, perquè li record
que vostè és tan diputat com jo, per molt que vostè acoti el cap
cada vegada que el cap de gabinet del seu govern corresponent
a la Conselleria d'Educació li digui que ha de votar sí o que ha
de votar no, vostè és diputat d'aquesta cambra, i vostè no pot
menysprear la feina que fa aquesta diputada, i no pot dir que la
meva PNL és paper banyat, almanco una mica de respecte. Que
la voten en contra? No passa res, ho teníem previst, però
almanco no digui que és paper banyat, perquè a mi, que estim
aquesta feina...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... em sap greu. A mi em sap greu.

Després, informe competencial. Escolti’m, els que ara en
aquests moments es queixen que aquesta llei, la LOMLOE,
imposada amb presses i que ens du a temes de competències,
perquè vostè diu... ara no tenim temps de parlar de si un model
memorístic o d’un model per competències, el que és cert és
que de la manera com s'ha implantat els que més es queixen i
els que cada dimecres es manifesten a les escales dels instituts
són els instituts públics, més un 50% d'instituts públics s'han
plantat en contra de la implantació de la LOMLOE.

Sap què diuen? Que s'aplica pedagogia de despatx...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Durán,...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

.... i una pedagogia i uns...

EL SR. PRESIDENT:

... se li ha acabat el temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... i uns criteris d'avaluació per competències que estan molt
allunyats de la realitat de les aules. No ho diu el Partit Popular,
ho diuen els docents.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Acabat el debat, passarem a votar la
proposició. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Són 4 vots a favor i 7 en contra.

Per tant, queda rebutjada la Proposició RGE núm.
13325/22, relativa a la igualtat d'oportunitats i l'equitat de tots
els alumnes davant la prova de l’EBAU.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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