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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Sí, Sra. Presidenta, Lourdes Aguiló substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap substitució més?

Idò passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 123/12 i
3048/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 123/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de
mecenatge.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 123/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de
mecenatge, té la paraula l’Hble. Sr. Lluís Maicas, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, d’ençà que Gaius Cilnius Maecenas fou protector dels
literats, amic d’Horaci i de Virgili, el qual va escriure Les
Geòrgiques al seu honor, molt ha canviat el concepte de
mecenatge. Els mecenes o protectors de les lletres i sobretot de
les arts han desenvolupat un paper molt important en la vida
cultural, especialment d’ençà del Renaixement, quan les corts
europeus a imatge i semblança de la cort vaticana i el seu entorn
aristocràtic, eclesiàstic o civil acolliren sota la seva protecció
econòmica els millors pintors de cada època.

Durant l’Edat Moderna s’han produït canvis considerables,
tant en la figura del mecenatge com en el seu tractament,
tipificats en els diferents codis i legislacions. El gran patrimoni
d’una país tan recent com els Estats Units no s’entendria sense
la intervenció, sense la contribució del mecenes, del mecenatge
i de les donacions. Allí, la legislació tributària concedeix
deduccions fiscals fins al cent per cent de les quantitats
invertides o revertides, quan aquí està a l’entorn d’un màxim del
35%, quan es tracta de persones jurídiques, i a França per
exemple és del 60%.

Una activitat que inicialment fou altruista ha esdevingut
interessada, uns interessos que combinen les exempcions fiscal
amb un cert culte a la personalitat, uns interessos que al
capdavall acompleixen un objectiu satisfactori tant per a qui
exerceix el mecenatge com per la societat que n’és beneficiària.

No gaire lluny tenim altres exemples, un d’ells seria el llegat
Cambó a Catalunya, una magnífica colAlecció de pintura que fa
part del patrimoni del país i que fou llegada pel polític i home
d’empresa Cambó, i encara més proper és el cas de Joan March,
el qual, a instàncies del seu amic i intelAlectual Joan Mascaró,
creà i dotà de recursos la seva fundació amb activitats a Madrid,
Conca i Ciutat de Mallorca, a més de la magnífica biblioteca
que sobre temes d’àmbit illenc podem gaudir nosaltres i tota la
ciutadania i que tenim just aferrada aquí.

Ara mateix, totes les societats cultes i desenvolupades
gaudeixen d’un ordenament jurídic que faciliti als ciutadans que
ho vulguin contribuir a l’enriquiment del patrimoni cultural
colAlectiu. Una llei de mecenatge ha d’oferir, si és el cas,
avantatges fiscals a aquelles persones físiques o jurídiques que
vulguin destinar part dels seus beneficis o part del seu patrimoni
artístic, mitjançant cessió o donació, a la comunitat. Una llei de
mecenatge ha d’estimular el reconeixement social envers
aquells que contribueixen a engrossir el patrimoni comú. 

L’Administració, en aquests països cultes i desenvolupats,
es compromet a tenir cura i a garantir l’adequada conservació
d’aquestes aportacions. Hi ha d’haver per tant una disposició
prèvia de l’Administració envers un llegat que en ocasions ha
representat l’esforç de tota una vida en el cas d’alguns
colAleccionistes, una societat insensible a la bellesa tanmateix
esdevindrà una societat insensible a la injustícia. No cal
professar culte, però sí gratitud i reconeixement a aquells que,
sense tenir-ne obligació, reverteixen una part del que han
obtingut a la societat. 

No és menys cert que estimular el mecenatge, bastir una
tradició en una societat no gens avesada a donar, no és tasca
fàcil. Els nostres rics pel fet d’haver-se enriquit de manera
sobtada, mitjançant el turisme que és molt recent, no han
incorporat encara conceptes culturals assumits pels rics als quals
han precedit diverses generacions de rics. 

Això no obstant, és obligació d’aquesta administració, tant
i més en temps d’escassetat de recursos públics, d’oferir als
ciutadans la possibilitat de colAlaborar amb la conformació del
nostre patrimoni cultural i també en el desenvolupament de la
investigació i de fer-ho mitjançant una llei de mecenatge
avantatjosa per a totes les parts.

És això el que motiva la present proposició no de llei, amb
els tres apartats següents: “1. El Parlament de les Illes Balears
manifesta el seu suport a la iniciativa de desenvolupar una llei
de mecenatge. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a crear una comissió amb la finalitat
d’estudiar i redactar una llei de mecenatge adequada a la nostra
realitat i d’acord amb les lleis que vigeixen a l’Estat". I,
finalment: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a estimular els ciutadans d’aquesta comunitat
al mecenatge, tant i més en uns moments en què els recursos
institucionals són limitats”.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull expressar el suport del nostre
grup a aquesta proposició no de llei, jo diria que més a la
intenció probablement en tot cas que a la fórmula, però crec que
l’important és trobar aquests mecanismes de donar suport,
d’estimular el mecenatge, si ha de ser amb una llei especifica,
si ha de ser amb esmena, amb aportacions, amb particularitats
dins les nostres lleis autonòmiques de cada impost o amb altres,
crec que... el paquet, crec que quedaria embolicat com
convengui, però volem expressar el suport a la intenció, aquesta
manera d’estimular l’aportació... la definició de mecenatge parla
de generositat com s’ha apuntat ara, hi ha generositat i hi ha
també càlcul, però en qualsevol cas la conseqüència final és de
suport a la cultura, de suport als elements que hagin estat
recollits com a... els que són dignes de ser beneficiats per part
del públic, de les actuacions privades que els donen empenta i
crec que aquesta idea, com s’ha apuntat, és la que dóna a les
societats riquesa, realment riques en cultura.

El model d’Estats Units, crec que el tenim tots molt clar. És
evident que donar suport a grans capitals, però també ens
trobam unes fundacions i uns capitals adreçats tant cap a la tasca
social com a la tasca cultural i d’investigació realment
espectaculars, que en realitat són privats i tenen molt de públic,
perquè certament les desgravacions que aconsegueixen aquestes
grans fortunes amb aquestes aportacions, hi ha una part de cada
banda, però en qualsevol cas són en aquesta inversió i no en
altres de plaers per Marbella poc explicats, sinó directament en
funcions que tota la societat aplaudeix i en gaudeix, com crec
que al final fa aquesta llei de mecenatge. I també, element de
prestigi, no?, d’un element de garantir aquest retorn a la societat
de les grans i petites fortunes i petites contribucions i
biblioteques i algunes pinacoteques o alguna expressió a
vegades d’un patrimoni que un sap que dins la seva família no
serà apreciat o no serà valorat, però que realment és molt
important que es posi en valor i que sigui socialitzat si hi ha
l’ocasió.

Aquesta possibilitat que existeix també en els imposts
mateixos de successions, crec que s’hauria d’explotar i dur-lo
més endavant i, també, cercar les maneres que tenguem el
profit, en moltes ocasions doncs també en el territori on això es
produeix perquè hem tengut certament alguns mals precedents
d’actuacions d’aquesta mena.

Es distingiria un poquet també el tractament fiscal de les
fundacions, del que és estrictament el mecenatge quan al que és
patrocini de determinades intervencions, però crec que és en
general la idea de dedicar aportacions a la tasca específicament
cultural, però en un sentit més ampli, fins i tot d’un caràcter
social d’interès general que crec que hem de fer aquest esforç.
Si no arribam al cent per cent d’Estats Units com s’apuntava,
doncs, la societat de referència europea està al doble del que pot
estar en aquest moment l’Estat espanyol i en l’àmbit de les Illes
Balears és veritat que no hem cercat dins el nostre percentatge,

dins la nostra capacitat, no s’ha fet encara tot l’esforç possible
dins aquest camp, i crec que serà bo que el Govern l’estudiï.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Aina Maria Aguiló, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Avui és un dia d’una gran alegria, per a mi particularment.
A la fi, el Partit Popular ha fet alguna cosa bé per al Partit
Socialista i per al PSM, moltes gràcies. 

Vegem, al nostre programa electoral, el grup parlamentari...
bé, el Partit Popular al seu programa electoral duia:
“impulsaremos el mecenazgo para que tanto particulares como
empresas se involucren en la financiación y la promoción de
la cultura, sustituyendo progresivamente el actual modelo
basado en subvenciones”.

Tal i com sempre feim complim el nostre programa electoral
i el mes de maig es va reunir la Comissió Delegada
d’Assumptes Socials i va dur a terme un projecte, un esborrany
de projecte de llei de mecenatge. Per tant, moltíssimes gràcies
per donar suport al programa electoral del Partit Popular i, a
continuació, al projecte o a l’esborrany perquè encara estam en
un esborrany d’un projecte de llei de mecenatge.

La Llei 49/2002, que actualment regula el mecenatge,
permet als particulars desgravar fins a un 25% de l’IRPF d’allò
apartat a les institucions artístiques, en el cas de les empreses la
part de l’impost de societat tornada pot arribar fins a un 35%.

El Govern té previst a finals d’any aprovar una nova llei, de
la qual hem dit que ja hem començat l’esborrany, que pot entrar
en vigor... més o manco tenen calculat l’any 2013. La volen
basar en el model francès, aprovat el 2004, si bé el Govern
central no ha volgut concretar les desgravacions que es poden
dur a terme amb aquesta nova llei, sí que és cert que el model
francès contempla desgravacions d’entre el 60 i el 70%, el que
ha permès al país veïnat passar d’una recaptació de 150 milions
d’euros el 2004 a 683 milions al 2011.

Al Grup Parlamentari Popular, li sembla molt bé la
proposició no de llei realitzada, entenent que per qüestions
competencials hauríem d’esperar com a mínim a conèixer
alguna cosa més de l’esborrany de la nova llei que es va
presentar -com he dit- el passat 16 de maig a la Comissió
Delegada d’Assumptes Culturals, on concretament es va
aprovar un esborrany de la Llei de participació social i de
mecenatge que entre altres coses augmentarà considerablement
el percentatge de desgravacions per inversió a la cultura.
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És evident que en aquest assumpte s’ha de trobar un consens
entre el departament de Cultura i el d’Hisenda, ja que es tracta
que es reguli d’una vegada per totes d’una forma integral el
mecenatge, tant en el referent a les entitats com en el tipus de
donatius, el règim fiscal o el reconeixement públic dels
mecenes.

No hem de perdre la perspectiva que una llei de mecenatge
no ve a substituir la labor de les administracions en aquest
camp, això sí que ho hem de tenir ben en compte. Hem
d’entendre aquesta llei com un instrument complementari i no
només necessari ara en temps de crisi. És a dir, com ja he
repetit, ja ho dúiem nosaltres, el Partir Popular ja ho duia al seu
programa electoral, però no només perquè estam en crisi, sinó
perquè consideram que la llei de mecenatge és òptima tant en
temps de crisi com en temps de no crisi.

Nocessitam una normativa definitiva per obtenir recursos i
per poder invertir en un camp que genera no només una activitat
econòmica, sinó que es tradueix en una labor social fonamental
per als nostres ciutadans, així com un atractiu turístic.

El redactat de la proposició que ens presenta el Partit
Socialista ens sembla acceptable, tan sols dir que s’ha de tenir
en compte estam enmig d’un procés de confecció d’una nova
llei i que la comissió del Govern hauria de tenir en compte les
novetats que es puguin anar coneixent a partir d’aquí.
Simplement això.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Maicas, vol fer ús de la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, senzillament és per agrair al Sr. Alorda i a la Sra. Aguiló
el suport del seus respectius grups i també per deslocalitzar el
mecenatge... estrictament el que és cultura, és a dir, en molts de
països el tema de la investigació i la investigació científica té
molt de suport del tema de mecenatge.  Les grans universitats
tenen grans mecenes que donen suport a la investigació, per
tant, ja sé que històricament el mecenatge s’ha centrat en temes
específicament d’art, més que en literatura, en art perquè l’art el
que oferia eren peces completes i no hem d’oblidar que els
mecenes o el que donen uns doblers volen veure alguna cosa
concreta i els quadres són una cosa molt concreta. Per tant, no
separar aquests conceptes de cultura i d’investigació és una
manera que la societat que ha estat més afavorida pugui
contribuir en l’esforç social, amb independència que es passin
bons moments o mal moments, això dels bons moments o mal
moments és cíclic i una llei de mecenatge ha d’ultrapassar les
qüestions puntuals de si el moment és millor o no és millor.

En qualsevol cas, és cert que...és veritat que..., he llegit que
s’està fent un projecte al qual ens haurem d’adequar o s’haurà
d’adequar o s’haurà de mirar amb quins termes està redactat, jo
el que sí afegiria tal vegada és si les peculiaritats de les nostres
illes, la seva legislació, tot això permet que es faci una cosa
específica perquè no és el mateix ni el caràcter ni... en cap sentit
aquí que en una altra part de l’Estat. Per tant, si és pot adequar
aquesta llei al nostre caràcter, a la nostra manera de ser, a les
nostres particularitats serà una llei més rica, més concreta i més
adreçada a la nostra gent.

Moltes gràcies, repetesc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas.

Per tant, es podria dir que s’aprova per assentiment, no?, per
unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 123/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3048/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a educació
plurilingüe.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3048/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a educació
plurilingüe. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Oscar
Fidalgo, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Como cuestión previa, me gustaría
decirles que sustituyo al Sr. Monerris en esta comisión.

Muchas gracias y bueno, comienzo diciendo que nuestro
sistema educativo es quizá uno de los pilares más importantes
sobre los que se asienta el futuro de las generaciones más
jóvenes que ahora se preparan además para afrontar una vida
profesional que sin duda les exigirá grandes sacrificios, esfuerzo
y conocimientos para desarrollar cualquier actividad que elijan
para su futuro.

No voy a expresar aquí, aunque las reconozca, las virtudes
que también suponen para cultivar las artes y el estudio en
materia de educación porque quizá formarían parte de otra
proposición no de ley. Yo quiero hablar sobre todo de la
importancia del conocimiento y la competencia lingüística de
lenguas extranjeras, entendidas éstas, obviamente, como
aquellas ajenas a la cooficialidad del español y el catalán propio
de las islas que marca nuestro estatuto de autonomía.

Creo que el mundo ha cambiado radicalmente.
Inexorablemente la movilidad es un hecho crucial en el presente
y en futuro de los jóvenes españoles y, en particular, de nuestras
islas. La circunstancia sociológica que hace unos años nos decía
que los españoles y baleares nacían, crecían, formaban familias
y además fallecían prácticamente en el mismo entorno
territorial, creo que ha variado de manera irremisible. De esta
manera, el conocimiento de lenguas extranjeras es un factor
multiplicador de oportunidades para trabajar y para investigar,
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para estudiar y para enriquecerse. Entonces, convendrán
conmigo en que, especialmente en Baleares, además de especial
importancia por la gran fluencia de visitantes extranjeros que
recibimos y la cada vez más creciente globalización de los
negocios que hacen que desde las islas estemos abiertos al
mundo, no entro a juzgar este hecho, simplemente presento un
dato objetivo de crucial importancia para evidenciar la
importancia de la enseñanza de idiomas extranjeros. 

Tampoco pretendo polemizar con otro debate sobre nuestras
lenguas cooficiales, sobre importancias o preeminencias, creo
que no es ni el momento, ni el lugar ni la motivación de esta
proposición no de ley. Como comprenderán me refiero a las
lenguas extranjeras, mayoritariamente inglés y alemán, también
es cierto que existen otras lenguas extranjeras pujantes como el
chino, el ruso o el portugués por el tema de Brasil, etc., pero
predominantemente y por su extensión me refiero al inglés y al
alemán.

Nuestro sistema educativo hace años que ya imparte como
asignatura el inglés como ustedes saben. Desde el segundo ciclo
de educación infantil y su uso se extiende además al
Bachillerato, pero la cuestión aquí es que nadie evalúa la
verdadera competencia lingüística de idioma extranjero al final
de los ciclos educativos, tampoco se expide certificación alguna
de aptitud ni se exige un nivel común. En definitiva, no se
audita la verdadera competencia lingüística de idiomas
extranjeros en España. 

Por eso creemos que es necesarios impulsar el bilingüismo
español-inglés en todo el sistema educativo en España y en las
comunidades, obviamente, con lenguas cooficiales impulsar esta
educación plurilingüe o trilingüe, como ustedes prefieran,
reforzando en todo caso el aprendizaje de lenguas extranjeras
para que se estudien de manera progresiva desde el segundo
ciclo de educación infantil y hasta bachillerato, fijando los
niveles mínimos de conocimiento de lengua extranjera que
deberán conseguir los alumnos conforme a los niveles de
referencia que marca el Consejo de Europa.

Creemos que esta iniciativa debe emprenderse a nivel
nacional por ley, obviamente, e impulsarse, además, a las
comunidades autónomas como la nuestra, porque así lo dispone
la Ley Orgánica de educación del año 2006.

Es hora de que la educación tenga un retorno social, que sea,
además de buena, más útil para la vida contemporánea, y digo
más útil porque el conocimiento de lenguas extranjeras es
fundamental para moverse por el mundo, para conocer y
trabajar, es, digamos, una herramienta vital para el progreso y
pienso sinceramente que ésta sería sin duda una buena
iniciativa, no podemos restringir el general conocimiento de
lenguas extranjeras a los privilegiados que pueden estudiarlas
por su determinada circunstancia o capacidad económica. Creo
que es de justicia que el conocimiento de estas lenguas
extranjeras sea generalizado y que se evalúe además el nivel de
su conocimiento para todos los alumnos.

Sin duda pienso que iniciativas como ésta van destinadas a
aumentar las posibilidades de la gente, por tanto a mejorar, y
espero sinceramente que ustedes también lo vean así.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fidalgo. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada
Esperança Marí, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Fidalgo, començaríem que en aquesta proposició no de llei que
ens presenta o ens presentau el Grup Popular, amb relació a
l’educació plurilingüe, sí que és cert que hi ha tota una sèrie de
coses amb les quals hi podem estar d’acord i d’altres que, des
del meu parer o del parer del grup des del qual parl, crec que hi
ha tota una sèrie, diríem, d’elements que tenen un cert
desenfocament. Per tant, si ens permeteu us ho exposaré. 

Per començar, res a dir que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern d’Espanya a fer alguna cosa, vull dir, crec que
ja ho feim altres vegades instar el Govern de l’Estat i crec també
que ho hauríem de fer a vegades, per què no?, més sovint. A
vegades -i permeteu-me la llicència- possiblement també ho
hauríem de fer amb coses tan importants com reivindicar unes
balances fiscals més justes o bé a transferir-nos tots aquells
doblers que ens pertocarien i que, entre altres coses, podríem
desenvolupar una educació com tal, també una educació a nivell
lingüístic.

Però bé, dita aquesta introducció, sí que em sembla de
veritat una mica curiós que instem el Govern espanyol a fer
coses que ja formen part de la seva pròpia agenda política, per
tant, vull dir, és com una certa reiteració en aquest sentit.
Segurament entre les qüestions que trob desenfocades en
aquesta proposició no de llei seria, i encara així i tot una de les
menys greus, de les més anecdòtiques, però no deixa de ser
curiosa. 

Així mateix en el primer punt, des del primer punt, se’ns
proposa una cosa que a les Illes Balears senzillament, i
perdonau-me la contundència del terme, jo entenc que és
completament ilAlegal. Vull dir, de manera general a Espanya no
es pot promoure només un bilingüisme espanyol-anglès perquè
ja tenim cinc comunitats, cinc comunitats autònomes, hi ha dues
llengües oficials i a una altra hi ha tres. Per tant, aquí, a les Illes
Balears, a casa nostra, el bilingüisme espanyol-anglès és
senzillament ilAlegal perquè tenim una llengua pròpia que no és
ni l’espanyol ni l’anglès sinó el català. Per tant, en aquest primer
punt manifestar aquest desenfocament i, per tant, aquesta
ilAlegalitat.
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És cert també, Sr. Fidalgo, i permeti’m també que li digui
que m’ha sorprès, no sé si dir favorablement o no, però
senzillament sí que m’ha sorprès, l’ús que fa del terme espanyol
perquè òbviament la Constitució en diu castellà, és l’única de
totes que té nom, les altres són sense nom. Per tant, d'aquesta en
diu i a més li reconeix que és nom el castellà. Per tant, entre la
gent que jo conec només els independentistes més radicals
utilitzen el terme "espanyol". Per tant, que vostè en aquests
moments utilitzi el terme espanyol per definició exclou totes
aquelles persones que tenen la condició d’espanyols, és a dir,
totes aquelles persones que no tenim l’espanyol com a llengua
materna, per tant, seria un terme molt excloent, des d’aquest
punt de vista és completament excloent. Per tant, d’aquí ve el
segon desenfocament, que utilitzàs el terme espanyol en aquesta
proposició no de llei és, i li dic, que és un terme
inconstitucional. 

Per tant, d’aquest primer punt hauríem observat un terme
d’ilAlegalitat i també un terme d’inconstitucionalitat que crec
que s’haurien d’arreglar perquè no crec que tampoc els lletrats
d’aquesta casa ho puguin tirar endavant.

Per tant, el primer punt, des del meu punt de vista, no té
massa remei. Encara que tampoc no em veig instant totes les
comunitats autònomes de l’Estat espanyol o les comunitats
autònomes de parla castellana no em veig jo dient-los què han
de fer, què han de deixar de fer, etc. Ho trob fora de lloc. En el
primer punt sí que demanaria una mica de reflexió i que abans
de tirar-la endavant es redactàs d’una manera diferent.

El segon punt sí que pens que el podríem arreglar, però
hauríem de canviar el redactat, posant-nos les Balears com a
primera persona, com a subjecte. Vull dir, som aquí, som aquí
encara que a vegades pareix que en segons quines proposicions
no de llei no ho sembla, però som aquí, per tant, autocentrats
aquí a les Illes Balears en primera persona. Per tant, a aquest
segon punt hi podríem votar a favor amb un redactat que li
proposaré, però sempre i quan ens posem les Illes Balears com
a subjecte, com a primera persona. Jo li proposaria aquesta
alternativa que seria en el segon punt: "impulsar les mesures
necessàries per augmentar la competència lingüística de la
nostra societat". Vull dir, el terme competència lingüística ja
s’entén d’una manera àmplia i general avui en dia dins la
normativa lingüística que vol dir, en tot. Vull dir, no en una
llengua ni en dos ni en tres sinó en general, augmentar la
competència lingüística en tots els sentits. I així pens que aquest
segon punt quedaria, des del meu punt de vista, molt més
acceptable.

Quant al tercer punt, entenc, jo ho entenc què volen dir
aquests punts, diu, reforçar l’ensenyament d’un segon idioma
estranger. És clar, això sona també a allò que en diuen tots ho
sabem, reforçar, com? Amb alegria, sí, però necessitaria algun
tipus d’incentiu, algun tipus de mesura econòmica si no queda
d’una manera també així a l’aire. Per tant, trobam que reforçar,
sí, però com?, de quina manera? Si no després ens trobam que
s’apliquen tota una sèrie de mesures que en aquest temps de
crisi sense unes partides econòmiques les trèiem d’unes altres
bandes que són, possiblement, tan o igual de necessàries. Per
tant, a mi em crea un cert temor aquest punt. Vull dir, si
diguéssim, mira, sí, reforcem, treballem, però sempre
acompanyat d’un pla de viabilitat econòmica, d’un pla de... etc.,
s’entén l’observació en aquest punt.

Quant al punt quart, i aquí també crec que seria important
que acceptàs l’esmena in voce que li faré, diu, si a allò que
volem arribar és amb els nivells de referència del Consell
d’Europa no es pot parlar només de nivells de coneixement de
llengua estrangera. Per què li dic això? Jo ja l’entenc, però, per
què? Perquè llengua estrangera, avui en dia i ho sabem tots, és
un eufemisme que es fa servir només per parlar de l’anglès, ho
sabem, deim llengua estrangera o tercera llengua i tots entenem
automàticament anglès. Per tant, avui en dia dins la comunitat
europea si parlam de coneixement de llengua estrangera
entendrien aquest eufemisme usat per parlar de l’anglès avui en
dia considerat com a interllengua, etc. Per tant, hauríem de
parlar, per ser correctes, de llengües estrangeres. Per què li dic?
Perquè el Consell d’Europa es planteja el projecte de llengua
materna sempre, el Consell d’Europa sempre planteja llengua
materna més dues o on hi ha dues sempre són les llengües
oficials més dues. Per tant, en el nostre cas, per complir amb
aquest propòsit del Consell d’Europa, hauríem d’aconseguir que
els ciutadans de les Illes Balears dominassin el català i el
castellà, o bé l’espanyol com el diuen vostès, i l’anglès i a més
una altra llengua de la Unió Europea. Seria, segons el Consell
d’Europa, serien les dues llengües oficials més dues. Per tant, li
suggeriria canviar aquest singular de "llengua estrangera", que
automàticament només es pensa en la interllengua que seria
l’anglès, per "llengües estrangeres".

Finalment, per acabar, entenem que l’educació plurilingüe
constitueix un objectiu ben assumit a Europa, en aquests
moments, en el món que vivim, però tampoc no hem de perdre
mai de vista que l’educació plurilingüe només funciona quan es
promou també un coneixement sòlid en primer lloc de la llengua
pròpia. A Suïssa, que últimament pareix que s’ha posat de moda
aquí a les Illes Balears, el sistema plurilingüe està sòlidament
assentat amb l’oficialitat dominant sempre de la llengua pròpia
de cadascú dels cantons, independentment de quin sigui el seu
volum o la seva base. També a Finlàndia, un plurilingüisme que
s’ha construït al voltant de la seva llengua nacional, el finès. I
podríem mirar Noruega, etc., tots, sent el seu plurilingüisme
molt més extensiu dins la seva societat sempre basat, en primer
lloc, en un domini, en un assentament de la seva llengua
primera, la seva llengua pròpia. 

Per tant, Sr. Fidalgo -ja acab-, tots tenen una cosa en comú,
tant sigui Suïssa com sigui Finlàndia com sigui Noruega, que és
l’orgull per la llengua pròpia, la preeminència de la llengua
pròpia, el coneixement generalitzat de la llengua pròpia, tenguin
més o menys tradició literària, però tots tenen això, aquest
orgull, aquesta estima per la llengua pròpia i és a partir d’aquí
quan podem assentar aquestes bases d’un plurilingüisme que
sigui consistent i que tengui futur. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Antoni Alorda, per un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup compartim
plenament pràcticament tot el que s’ha dit, per tant, amb els
matisos d’un i de l’altre. Per un vent, la necessitat imperiosa de
millorar el coneixement de llengües estrangeres, d’una manera
molt particular l’anglès, però també efectivament, i com
s’apunta, més enllà de l’angles, els arguments que s’han apuntat
senzillament els subscrivim i no caldria afegir-hi. Ens sorprèn
que es posi propostes de l’anterior legislatura en comptes de fer-
se ja amb propostes de futur, que jo em pensava si el Partit
Popular troba que a partir dels tres anys ja hi ha d’haver l’anglès
doncs que ho faci, més que retreure si es va aprovar o no una
proposició, però en tot cas bé, faci, el curs que ve o, per què no
ho fa el curs que ve? Perquè quan un està en el Govern el més
interessant jo crec que és demostrar amb fets, sobretot, les seves
intencions més que amb proclames. No en parlem amb retrets
de no haver-se aprovats coses que un no fa mentre hi és. Em
sorprèn.

Però en tot cas, dit això, jo hi estic d’acord i crec que, com
s’apunta, tots els elements del Consell d’Europa i l’argument
que els nins realment aprenen molt i tenen aquesta característica
d’esponges lingüístiques des de petits creim que s’ha d’aprofitar
i que els nostres nins tot i els anys que fa que s’ha millorat i que
hem fet esforços tots per aprendre més anglès doncs la seva
capacitat està enfora dels països del nostre entorn. I en una
potència turística com són les Illes Balears, més enllà després la
vocació, com s’apunta ja, migratòria que pareix que torna als
nostres joves d’haver de cercar feina fora d’aquí per motius de
crisi interna i per motius, certament com s’ha apuntat, de
caràcter global, doncs, crec que aquest element és cabdal i
estratègic.

Què no ens agrada d’aquesta proposició? El plantejament
que fa, no sé, com ignorant les pròpies competències que en
bona mesura són de caràcter exclusiu en matèria educativa sinó
que tot va com a una comanda al Govern de l’Estat i d’alguna
manera, fins i tot, se’ns diu que el Govern de l’Estat ho posi en
una llei orgànica, que ens ho digui a tots, però si tots estam
d’acord, per què no ho feim nosaltres des d’aquí. Més que
l’objectiu és haver de dir no, anem a demanar que ens ho facin.
Però com que en realitat els termes parlen de promoure,
d’impulsar, de reforçar jo no tenc tampoc tants d’escrúpols, jo
demanaria que si pogués ser fer una suspensió i mirar d’acostar
aquests posicionaments jo, pel que he escoltat d’uns i dels
altres, seria fàcil trobar una manera d’expressar allò que tots
deim d’una manera que sigui còmode per a tots.

A nosaltres ens agrada la idea de nosaltres dir que
consideram que a tot l’Estat s’ha de millorar el coneixement de
l’anglès. Dir-li bilingüisme a això la veritat és que xoca amb
altres contexts on es parla de bilingüisme, però bé, si tots sabem
que un és un context d’una cosa i l’altre és un context d’una
altra a nosaltres no ens preocupa. Nosaltres el que volem és que
la gent estigui capacitada en llengua estrangera.

La veritat també és que vivint a les Illes Balears amb
competències exclusives, que el supòsit de les comunitats
plurilingües estigui en el segon guió com un supòsit abstracte
sorprèn i jo no sé d’enfocament, d’enfocament no de gairebé de
la sensibilitat de qui escriu la proposta, però bé, què hem de fer,
no és que estiguem en contra del que diu sinó que, no sé, un

posa en el centre del que escriu on ell hi és. En el món no hi ha
un centre o en tot cas si hi ha un centre tothom sap que és en el
(...) de Sineu i, per tant, tothom parla des d’on és i després
desplega el món. Però no al revés, nosaltres no som com un
subconjunt d’una altra banda quan tenim competències
exclusives en educació i estam en el Parlament de les Illes
Balears.

Dit això i com també fa anys que un ha après que és molt
més important allò que un transmet en les votacions a vegades
que no la literalitat estricta d’allò que diuen, nosaltres voldríem
que s’entengués avui de l’expressió del nostre vot és que estam
d’acord amb la capacitació en llengua anglesa i en llengua
alemanya i si hagués de ser, no sé si precisaria tant, allò de
segona llengua europea en el sentit que nosaltres també estam
d’acord que el tema del rus té elements estratègics importants
que hauria d’augmentar molt la població que el parlés, no
tothom ha de parlar les mateixes llengües estrangeres,
segurament l’anglès sí, d’altres aniran més per sectors, i creim
que ens hem de capacitar.

Desgraciadament després de veure com es retalla això és el
que hem de lamentar. Avui crec que era l’Estat que treia 2.000
places per socialitzar els alAlots en anglès a Madrid. Has
d’enviar els alAlots de Mallorca o d’Eivissa, 2.000 places, crec
que hi ha 14.000 solAlicituds ara en els deu anys, després hi ha
en els catorze, i ho fan a Madrid. Massa bé, deu ser més barat,
però no parlàvem d’això. Han llevat professors d’anglès i lleven
reforços en aquest sentit al que hi ha avui a les Illes Balears, per
no parlar de com es qüestiona, ja que el Sr. Fidalgo no ha volgut
entrar jo només ho esmentaré tangencialment, de com es
qüestiona la manera, d’una manera que funciona, que és la gent
que no en sap gens, per exemple, de català, la manera serà
socialitzar-la en català, i això t’ho diu qualsevol expert, en
comptes d’anar a aquell racó un nin i tractar-lo diferent segons
la llengua que ha triat el pare. Jo crec que el que hem de fer tots
és que hi hagi classes en anglès, classes en castellà, classes en
català amb molta naturalitat i amb igualtat dins la classe, amb
igualtat dins la classe sense sants benets. Això és la nostra
vocació.

En tot cas, ja dic, no és el tema d’avui i jo no hi entraré més.
M’agradaria que per comoditat de tots que hi hagués una
aproximació del text sense perdre, jo entenc, l’objectiu final del
que planteja el Grup Popular, doncs, crec que seria bo que
s’aprovés avui per unanimitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? També si pot citar si accepta els suggeriments
del Grup Socialista i si després volen fer un recés per aproximar
postures. Té la paraula.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Molt bé, gràcies, presidenta. Bien, yo creo que no sé si
probablemente me he expresado en términos que no han sido los
más acertados puesto que he escuchado algunas intervenciones
que creo que realmente desenfocan con lo que yo planteo en
esta proposición no de ley. ¿Por qué hablo a nivel nacional de
instar al Gobierno de España? Porque creo, sinceramente, que
nuestro sistema educativo a nivel nacional debe impulsarse para
tener vocación de continuidad y de mayorías a nivel nacional
para tener un gran acuerdo que diga en las diecisiete
comunidades autónomas que estamos de acuerdo con introducir
estos criterios en las comunidades, Sra. Marí en las que se tiene
una lengua oficial, llámele usted castellano o llámelo español,
en cualquier caso yo tampoco voy a entrar a polemizar en
cuestiones ideológicas ni tampoco voy a repartir carnets de
mallorquinidad, pero pienso que está suficientemente bien
expresado en la proposición no de ley e insisto, no voy a
polemizar en ese sentido, que las comunidades en las que se
dispone de una lengua oficial se llamará bilingüismo español-
inglés y en las comunidades en las que se tiene, obviamente,
lenguas cooficiales se llamará o plurilingüismo o trilingüismo,
lo dejo a su elección, no tengo absolutamente ningún problema,
pero creo que esto ha quedado suficientemente bien expresado
en la proposición no de ley. Y en mi opinión, y quizás me
equivoco porque soy humano, suficientemente razonado en la
toma en consideración y en su exposición de motivos.

Por otro lado, llama la atención que precisamente que
alguien que se dedica a la enseñanza pues ponga ahora
restricciones a cualquier tipo de aprendizaje, en este caso, de
lenguas extranjeras. Yo no tengo ningún prurito en aceptar esta
circunstancia. Creo, y lo creo decididamente, que a nivel
nacional, y especialmente, por supuesto, en Baleares,
especialmente, por supuesto, en Baleares, tiene que promoverse
la enseñanza de lenguas extranjeras, conforme a lo que dispone,
como bien ha dicho la Sra. Marí y posteriormente el Sr. Alorda,
el Consejo de Europa, esa es nuestra directriz y, además, el
sistema educativo a nivel nacional debe incluir un sistema de
evaluación de competencia lingüística en esas materias, porque
si resulta que en la etapa educativa se enseñan lenguas, como
está sucediendo actualmente, pero finalmente la competencia
lingüística en el conocimiento de las mismas pues ni nadie la
evalúa, ni nadie la conoce, pues luego nos encontramos con las
estadísticas que nos encontramos, que dicen que en nuestro país,
si bien es cierto que se enseña el inglés, es uno en los que los
habitantes tienen menos competencia a la hora de hablarlo, es
decir, sí, estudiamos mucho inglés pero ni sabemos hablarlo ni
tenemos capacidad de utilizarlo posteriormente.

En cuanto a su propuesta de que en el último de los puntos
se sustituya “lengua extranjera” por “lenguas extranjeras”, yo no
tengo ningún tipo de inconveniente, me parece adecuado, y creo
que, además, pues si usted cree que mejora el texto, yo pues me
sumo a la moción y no tengo ningún tipo de inconveniente en
admitirlo.

Insisto, creo que los cuatro puntos están suficientemente
razonados. Pensamos que éste es un camino interesante que, si
bien es cierto que debería dotarse de mayor concreción pues
probablemente, pero no es función de ésta ni de ninguna
proposición no de ley establecer la consecución del objetivo que
se dispone. Como usted sabe, todos los planes que se
desarrollan a nivel legislativo llevan una memoria económica y
de eso se encargan las leyes y las disposiciones del Derecho
administrativo, y no esta comisión ni tampoco esta proposición
no de ley.

Expreso mi satisfacción por el sentir general del meollo de
la cuestión en el que creo y he entendido que los grupos que
estamos aquí integrados estamos todos de acuerdo y, en fin, les
agradezco los apoyos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, idò fem un petit recés, i si després ens pot fer arribar a la
Mesa com quedarien els punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió i, Sr. Fidalgo, si vol llegir com quedaria
la proposta.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, gràcies, presidenta. La proposta quedaria de la següent
manera. Primer punt: “Promoure el coneixement de la llengua
anglesa a tot el sistema educatiu de manera progressiva des del
segon cicle d’educació infantil fins al final del batxillerat”.
Aquest punt continuaria amb: “sense perjudici de les llengües
oficials a les diferents comunitats autònomes de l’Estat”.

Desapareixeria el segon punt inicial.

El tercer punt: “Reforçar l’ensenyament d’un segon idioma
estranger”, també quedaria igual.

I el darrer, que diu: “Fixar els nivells de coneixement de
llengua estrangera”, diria “llengües estrangeres que hauran
d’aconseguir els alumnes, d’acord amb el nivell de referència
del Consell d’Europa”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò, quedaria així i també podem dir que s’aprova
per assentiment.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3048/12.

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