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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Margalida Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 131, 3109
i 5632/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 131/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de
polítiques d'igualtat.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 131/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció polítiques d’igualtat, té la paraula l’Hble. Sra.
Diputada Cristina Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors
diputats, senyores diputades. Aquesta proposició no de llei que
tant el nostre grup com després la Mesa del Parlament vam
resoldre remetre a aquesta comissió, en realitat podria ser
debatuda en diverses comissions de les existents, i dic açò
perquè del que tracta en el fons és de la transversalitat de les
polítiques d’igualtat, malgrat que el darrer punt es refereix
concretament al sector educatiu. Però tant a l’exposició de
motius com també en el primer punt de la proposta el que es
manifesta és que la transversalitat de les polítiques d’igualtat es
faci patent en el treball de totes les institucions, i que es faci
d’una manera coordinada, amb la implicació de tots. 

I per què una cosa que ja està tan dita, en la qual s’ha insistit
tant com és aquesta, l’hem de tornar a posar damunt la taula?
Idò per una qüestió molt senzilla: en èpoques de crisi econòmica
hi ha el perill que es produeixin retrocessos en les conquestes
socials com és aquesta, a vegades perquè tenen un cost
econòmic, sí, però també perquè amb aquesta excusa es pot
aprofitar per desmantellar avanços que molesten la ideologia
dels que governen. Efectivament, senyors i senyores diputats, en
un moment en què observam com la crisi econòmica es vol fer
recaure únicament sobre les espatlles dels més dèbils -els
malalts, els fillets, els que no tenen feina, la gent gran...- també
ens toca de prop a les dones. 

És per aquesta raó que a l’exposició de motius es diu que ara
més que mai són importants i imprescindibles els organismes
d’igualtat, per vigilar que açò no passi, que les dones no donem
un pas enrere, que ja sabem que després és difícil de remuntar,
i en el primer punt de la proposta es demana que sigui l’Institut
Balear de la Dona el que vigili i coordini les polítiques
d’igualtat de les institucions, dels distints departaments, perquè
no hi hagi la temptació des de l’administració d’eliminar
aquesta part de la seva gestió, i sobretot en un tema que és
cabdal com és la violència de gènere. 

Precisament en el punt 2 es demana que sigui l’IBD el que
desenvolupi el protocol interinstitucional contra la violència de
gènere i es creï la mesa de seguiment perquè açò sigui avaluat,
és a dir, no per quedar bé sinó per aconseguir resultats en aquest
tema tan sagnant, sobretot des que es van ser eliminades les
oficines de víctimes del delicte. Aquest protocol va ser elaborat
la passada legislatura, el 2009 concretament, i implica des de la
Delegació del Govern, el Consell General del Poder Judicial, els
consells insulars, la FELIB, els colAlegis professionals implicats
i totes les conselleries del Govern de les Illes Balears, entre
elles, per suposat, la d’Educació, perquè ja se sap que la
violència exercida contra les mares també sol recaure una part
en els seus fills i filles, i l’escola és un bon lloc de detecció
d’aquesta problemàtica.

També es demana que s’aprovi una nova llei d’igualtat de la
comunitat autònoma. Vostès saben que la Llei de la dona del
2006 va quedar obsoleta. No podem tenir una llei que rebaixa
els plantejaments de la llei estatal. No voler fer açò és no
afrontar els reptes per a la igualtat que ens demana ara la
societat. No insistiré en aquest punt perquè ha estat àmpliament
debatut en aquest parlament, i a més és caixó: si una llei ha
quedat obsoleta per altra de superior, el que és normal és que
s’adapti aquella.

Però sí que em vull detenir un poc més en el darrer punt de
la proposta, que parla de promoure la igualtat i la coeducació als
centres educatius, desenvolupant plans coeducatius a les escoles
i no sostenint amb fons públics aquells centres educatius que
promoguin el sexisme a través de la segregació escolar. Vull
parlar amb un poc més de deteniment, perquè, en primer lloc,
aquest debat es produeix a una comissió d’Educació del
Parlament, i per tant és adient, i, en segon lloc, perquè no fa
gaires setmanes es van conèixer dues sentències del Tribunal
Suprem contra el sosteniment, precisament amb fons públics,
d’escoles que segreguen fillets i filletes a altres comunitats
autònomes, i resulta que aquesta comunitat també ho fa, i així
com vam veure molt belAligerants en el període anterior
parlamentari tant el conseller de la matèria com també els
diferents portaveus del Partit Popular amb el compliment de
sentències del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
sentències que per cert s’havien produït en un sentit o un altre
en diferents comunitats autònomes, resulta que no els he vist
defensar amb la mateixa intensitat el compliment d’aquestes
sentències que, per cert, creen jurisprudència. Esper, per tant,
que després d’aquestes dues sentències el Partit Popular haurà
canviat la seva posició i ara ens donarà el seu suport a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com apuntava la
ponent del Grup Socialista, el fet que precisament es demani la
transversalitat du al fet que sigui una proposició no de llei que
es podria tractar en distintes comissions. Nosaltres per
descomptat donarem suport a tots els punts que aquí es
plantegen i creim que realment la reflexió que s’ha fet sobre la
necessitat d’estar vetllant i avançant, més en aquests moments
difícils que vivim, doncs ho hem de fer. 

Per tant hi ha un apartat que és gairebé jo crec que un
recordatori de la feina que toca fer-se per part de l’Institut
Balear de la Dona, que si per un vent el trobaríem sobrer perquè
està dins els objectius normals i de la seva constitució allò que
ha de fer l’institut, fins i tot el comprenem perquè està com a
desaparegut, realment no dóna senyals de vida, i totes les grans
polèmiques que s’han suscitat en els darrers temps -ara record,
per exemple, la de la zona d’ORA a Pere Garau, un tema delicat
i important de tractar precisament quan sorgeix-, no hi ha
aparegut l’Institut Balear de la Dona, que ha viscut també amb
molta naturalitat que tenguem un govern sense presència de
dones a les Illes Balears, cosa que realment era insòlita i mala
de creure, però aquí estam. Per tant és una reflexió adequada. 

Un dels apartats és aquest protocol interinstitucional contra
la violència de gènere; com s’ha apuntat ja existeix, està validat
també pel Consell General del Poder Judicial, es tractar de dur-
lo endavant i el que ha tengut són uns passos enrere com el tema
de què s’ha parlat ja, de l’Oficina de suport a les víctimes, que
ajudava molt. Crec que hi ha també una retòrica a favor de les
víctimes que després no s’expressa amb els recursos que se’ls
dediquen, com a mínim a totes elles, a tots els motius de
violència que hi ha hagut, que hi ha en el país, i concretament
a les Illes Balears el que hem viscut molt són episodis de
violència de gènere. Per tant tot el que sigui recordar-ho i instar
a posar en marxa aquesta mena de protocol, d’actuacions, ens
semblarà positiu.

El tercer punt, de la Llei de la dona, hi ha hagut dos debats
ja a plenari en aquest parlament. Nosaltres hem presentat una
llei de la dona, que era la que també existia en un moment
determinat a les Illes Balears. Valdria la pena, també és cert,
posar-la al dia, però la veritat és que nosaltres ja hem expressat
la necessitat de derogar la Llei de la dona actual i fer-ne una que
realment cerqui una igualtat efectiva, que creim que la que hi ha
no ho garanteix prou, tot i que evidentment té aspectes que
compartim.

I el darrer punt és certament per ventura el de més actualitat,
després d’aquestes sentències del Tribunal Suprem respecte de
la Junta d’Andalusia, i tota la polèmica que s’havia suscitat
respecte de sufragar amb doblers públics escoles que segreguen
els nins per gènere, era aquella cosa a Mallorca que hi havia els
nins que anaven a escola i les nines que anaven a costura; no sé
si era general, però va quedar la paraula costura com a sinònim
d’escola, quan en realitat, evidentment, era una cosa més
peculiar i més adreçada... Recuperar aquesta idea d’escoles de
nines i escoles de nins podria plantejar-se com una cosa molt
neutra, molt pedagògica, però certament davall-davall hi ha
moltes amenaces, moltes idees subliminals que preferiríem que
fossin descartades dins el sistema educatiu de les Illes Balears.

El Tribunal Suprem ha avalat, no sé si és perquè és una
dictadura l’Estat espanyol i el Tribunal Suprem també
persegueix els nins, o no sé exactament quines qualificacions
tendrà el Partit Popular respecte d’aquestes sentències del
Suprem, però el que ha avalat és que troba molt raonable no
sufragar amb fons públics els centres educatius que promoguin
aquest sexisme. 

Aquí hi ha hagut una polèmica. Jo no conec en aquest
moment que hi hagi concertat cap centre que faci divisió de
línies; els de primària que hi havia en el Parc Bit, després de dir-
nos sistemàticament que era obligatori concertar-los, no han
estat concertats, només s’ha concertat la línia d’infantil, o és la
darrera versió que tenc jo del butlletí, si no hi ha hagut una
novetat que se m’hagi escapat, només s’ha concertat infantil,
que tot i ser qüestionable el fet que en el Parc Bit, a un polígon
industrial, haguem de concertar places d’infantil, bé, era un
centre d’única línia en la qual coincideixen nins i nines.
Curiosament troben que l’educació infantil sí que ha de ser
conjunta, però a primària s’han de separar. Nosaltres
evidentment no entrarem en el debat pedagògic, però creim que
és important sortir-li a camí. En qualsevol cas, ja dic, ens havien
dit que era imprescindible aquest concert, que era inevitable,
que gairebé era prevaricació no fer el concert, i senzillament
se’ls ha dit que no, o surt com a desestimada la seva solAlicitud
de concert per al curs 2012-2013, tret que hi hagi hagut un
recurs que jo m’hagi perdut, i el que vist fins ara són els
butlletins. 

En qualsevol cas és bo que hi hagi aquest recordatori, que hi
hagi aquest acord formal ja i solemne per part d’aquest
parlament, que surti a camí a aquesta possibilitat, i que dins la
regulació dels concerts educatius que es facin a les Illes Balears
ja es prevegi aquesta prevenció, com ha fet la Junta
d’Andalusia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada María José Bauzá, per un temps
màxim de deu minuts.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en lo que respecta
al primer punto de la proposición no de ley, la verdad es que no
entiendo demasiado el sentido de instar al Govern en este
sentido, puesto que cualquiera que se lea los artículos 2 y 3 de
la Ley 5/2000, que establece cuáles son, digamos, tanto los fines
como los objetivos del Instituto de la Dona, pues precisamente
es lo que dice: elaborar y ejecutar medidas necesarias para hacer
efectivos los principios de igualdad del hombre y la mujer,
impulsar y promover la participación de la mujer en todos los
ámbitos, eliminar cualquier forma de discriminación... Entiendo
que es del todo innecesario instar a un gobierno a ejecutar algo
que ya viene en los propios fines y objetivos del instituto, ¿no?
Pero bueno, como que tampoco contradice las funciones, pues
lo podemos votar a favor, aunque me parece que es un poco...
No sé, si se trata de hacer PNL por hacer, pues bueno, pero no
tiene mucho sentido.

Añadiré también que en cuanto a lo que se ha comentado de
las Oficinas de las víctimas de delito quiero recordarles que el
Instituto de la Dona no ha cerrado sus puertas para nada y sus
oficinas han seguido abiertas todo este tiempo, y las mujeres
víctimas de violencia de género han tenido a su disposición los
mismos servicios que han tenido siempre, o sea que creo que
ahora mismo están mezclando dos cuestiones que no tienen
mucho que ver.

En cuanto al punto segundo, que el Parlament inste al
Govern a que mediante el Instituto de la Dona se desarrolle el
protocolo, lo primero que quiero recordarles es que ustedes
dejaron hecho un protocolo pero nunca lo llegaron a poner en
marcha, y esto es así, que es una de esas tantas cosas que suelen
hacer habitualmente, dejar muchas cosas para el futuro, que
hagan los demás lo que ustedes no van a desarrollar. Por otra
parte sí que es cierto, como he dicho en otras ocasiones, que el
protocolo es un buen documento, y el Gobierno tiene intención
de desarrollarlo, pero siempre en cuanto las disponibilidades
económicas lo permitan, puesto que cualquier plan, protocolo,
ley, tiene que venir acompañado de un cierto gasto económico,
y creo que no es necesario que les vuelva a explicar, como en
tantas ocasiones, cuáles son las cuentas que ustedes nos han
dejado. De momento lo que ha hecho el Instituto es ponerse en
contacto con las partes que firmaron el protocolo, precisamente
para proceder a la revisión de sus contenidos para ver si se
pueden seguir manteniendo las cuestiones que allí se
propusieron por parte de las distintas partes, puesto que las
condiciones no son las mismas para ninguno de los firmantes.
Entonces creo que lo normal y lo lógico es revisar si podemos
seguir manteniendo todo lo que se firmó en ese documento.

En cuanto al punto tercero, pues creo que este debate ya lo
hemos tenido muchas veces. Una nueva ley de igualdad pues...
A mí siempre me ha parecido muy curioso, en cuanto a este
tema, que ustedes pongan tanto empeño en que el Govern
apruebe una ley que ustedes no fueron capaces de aprobar en
cuatro años, si tan importante les parecía. Les recuerdo que la
Ley Orgánica de igualdad tiene fecha del 22 de marzo del 2007,
y ustedes entraron en el gobierno en mayo del 2007; tuvieron
cuatro años para hacer esta nueva ley que según ustedes es tan
necesaria, y creo que en ningún momento la han priorizado y lo
demuestra el hecho de que la dejaron para el último pleno de la
legislatura. Entonces si para ustedes es tan fundamental yo no

me explico cómo no lo han hecho en cuatro años, esta
explicación se la tendrán que dar ustedes a las personas que les
exigen que se apruebe esta ley. Por lo que a este gobierno
respecta...

(Remor de veus)

No la aprobaron, ustedes tenían mayoría durante cuatro años
y no la aprobaron, no sé... Aprobaron otras tantas leyes que
interesaban a otra gente, pero esta concretamente no la
aprobaron.

Por lo que a este gobierno respecta no hay intención de
redactar ninguna nueva ley, fundamentalmente porque en esta
comunidad ya tenemos una ley, una ley que vela por la igualdad
de las mujeres y los hombres y que es una ley que aprobó un
gobierno del Partido Popular en el 2006, una ley, por cierto, que
se aprobó cuando a nivel nacional no había ninguna ley de
igualdad, y una ley que por cierto ustedes no quisieron apoyar.
Yo creo que aquí el problema que tienen ustedes es que la ley
que está vigente en esta comunidad sea una ley del Partido
Popular, y tienen ese problema político de que no sean ustedes
los que han aprobado la Ley de igualdad que está vigente en esta
comunidad, pero ustedes han tenido vigente una ley de igualdad
que no han aplicado durante los cuatro años del gobierno del
pacto, y, no sé, lo curioso es que si ustedes creen que hay algo
que no se adapta pues lo normal es hacer modificaciones
normativas, hacer propuestas de incorporación de algunos
artículos. No, no, ustedes quieren derogar la ley que existe y
poner la suya. Pues, miren, ustedes tuvieron cuatro años para
hacerlo y no lo han hecho. Pues ya lo harán cuando gobiernen,
¿no?, no sé. Creo que..., nosotros vamos a aplicar la ley que
tenemos vigente, que por lo que a mí respecta es bastante más
útil para las mujeres que la ley que ustedes proponen.

Yo creo que la izquierda es muy amiga de hacer grandes
leyes, muchos grandes organismos, muchas grandes ideas, pero
buena muestra del fracaso de sus políticas basadas en palabras
fue el Ministerio de Igualdad del Sr. Rodríguez Zapatero,
ministerio que supuestamente se creaba para desarrollar la Ley
del 2007 y la Ley integral de la lucha contra la violencia de
género, pero ni con la Ley de igualdad nacional ni con el
Ministerio de Igualdad el Partido Socialista ha desarrollado una
verdadera política que permita ni la incorporación de la mujer
al mercado laboral, ni la lucha contra las desigualdades, ni ha
frenado el incremento de las mujeres víctimas de violencia de
género. Eso sí, los presupuestos del ministerio dedicaban más
del 63% a gastos de personal y gasto corriente, mientras en esa
misma legislatura se han bajado todas y cada una de las partidas
destinadas a impulsar el empleo femenino.

Con estos gobiernos de izquierdas que propugnan tantas
grandes cosas, España ha retrocedido siete posiciones en el
ranking de igualdad de género según el Foro Económico
Mundial. Ha pasado de ocupar el puesto 10 al 17 en cuanto a los
indicadores en brecha salarial entre mujeres y hombres y
descenso del número de mujeres en puestos de poder. Según el
Eurobarómetro el 77% de las mujeres españolas pensaba en la
legislatura de Zapatero que reinaba la desigualdad más absoluta,
y el índice general de Davos establecía que España ocupa el
lugar 90 en participación económica real de la mujer y en
oportunidades, estos con su ley de igualdad y con su ministerio
de igualdad.
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A nivel de Baleares no se puede decir que apostasen por el
Instituto de la Dona, puesto que se han dedicado a bajarle el
presupuesto cada año de la legislatura y, por otra parte, la
gestión del Instituto tampoco ha sido mucho mejor cuando los
indicadores de asistencia de las mujeres y utilización de los
servicios han ido en caída libre. O sea que creo que no pueden
muchísimas lecciones en temas de igualdad.

Todo ello demuestra que sus políticas de igualdad quedan
muy bien sobre el papel pero no son la solución a los problemas
de las mujeres que sufren desigualdades. No son las soluciones
que las mujeres esperan del Gobierno, y las mujeres queremos
medidas directas y concretas, no políticas de propaganda, y ése
es el tipo de políticas que quieren las mujeres a las que se va a
dedicar este gobierno con las herramientas que contiene la Ley
de la mujer del 2006.

En cuanto al cuarto punto, creo que en el tema de la
coeducación y las educaciones diferenciadas, creo que existe
una gran confusión acerca del concepto de educación
diferenciada. La educación diferenciada de hoy en día no tiene
mucho que ver con lo que era antaño. Sus detractores ven en
este modelo educativo la resurrección de los fantasmas del
pasado relacionados con las segregación de sexos y temen que
se pongan en peligro las batallas ganadas por los movimientos
feministas. Pero la educación diferenciada no supone una vuelta
al pasado, en el que se impartía una educación diferente a cada
sexo mediante la separación física y cultural en el proceso
educativo de ambos grupos. Según los defensores de la
educación diferenciada, modelo muy extendido por otras partes,
el modelo de escuela diferenciada parte de la idea de que no
haya asignados unos roles en la sociedad, sino de que cada
hombre y mujer debe tener las mismas oportunidades para
poder optar con entera libertad por el papel que quieran
desempeñar profesional y personalmente. Se trata de un modelo
pedagógico que precisamente considera que las diferencias
entre los sexos son siempre enriquecedoras y que lo que hay
eliminar son las discriminaciones. Una escuela que tiene como
objetivo la eliminación de estereotipos entre los sexos,
superando las desigualdades sociales y las jerarquías culturales
entre hombres y mujeres.

Igualmente yo no pienso entrar en si es mejor la educación
diferenciada o la mixta, porque existen suficientes expertos que
defienden ambos tipos de educación. De hecho, el propio
Obama está aplicando este modelo en Estados Unidos en las
escuelas públicas y precisamente Obama no es sospechoso ni
de tener la misma ideología que nosotros ni de nada.

La cuestión es que lo que es un hecho es que la educación
diferenciada constituye una tendencia que va en aumento...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

...y que está obteniendo buenos resultados. Está claro que
también la educación diferenciada no es la única opción válida,
como tampoco debería serlo la mixta. Tanto un tipo de
educación como la otra, deberían ser accesibles para todos. La
diversidad y la pluralidad de modelos educativos son la fuerza
que vertebra la verdadera libertad de enseñanza en los sistemas
democráticos.

Yo creo que no se trata de imponer modelos y mantener
actitudes radicalizadas. ¿Es mejor la enseñanza diferenciada?
Pues no lo sé, para algunos sí y para otros lo será la mixta. Hay
informes y posturas defensoras de los tipos de educación. Lo
importante es que exista la posibilidad de decidir un sistema u
otro con entera libertad. Se trata de debatir y estudiar qué es lo
mejor para nuestros hijos, dar información a los padres y
concederles el derecho, que ahora estaba negado, de elegir
libremente una de las dos opciones.

Está en cuestión la propia libertad de educación,
garantizada en nuestra Constitución. Lo que es realmente
obsoleto en una sociedad democrática plural y libre, es el
modelo único de enseñanza. Y creo que los únicos que deben
decidir sobre la educación de sus hijos son los padres y no los
políticos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. Per contradiccions Sra. Rita, vol fer ús
de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Està molt clar quina és la
postura del Grup Popular i també del Govern a qui dóna suport,
un govern que ha fet molt per a les dones, molt, molt més que
el Partit Socialista -ho dic de manera irònica per suposat, no
sigui cosa que quedi d’aquesta manera en el Diari de Sessions-,
però un govern que és capaç de fer fins i tot un pla d’igualtat
per a l’administració, ara darrerament i, en lloc de donar
exemple, constitueix un Consell de Govern on tots els
integrants són homes. Açò és el que està fent el Partit Popular
en aquesta comunitat autònoma.

I és capaç de fer també un decret de retall dels drets dels
funcionaris, on s’inclou que a les baixes per maternitat no es
cobraran els mateixos honoraris que quan s’està en actiu. Que
és incapaç, com ha dit el portaveu del PSM, de defensar les
seves funcionàries en moments en què es veuen discriminades
per raó del seu sexe. Açò són realitats, així està actuant aquest
Govern i l’IBD, com ha dit el Sr. Alorda, callat i es tanca
davant de totes aquestes coses. 
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Un IBD allà on han baixat les visites, és cert i les preguntes,
però a partir de quan? Açò no ho han dit mai la directora de
l’IBD, perquè van caure quan l’IBD va tancar els capvespres i
des que governa el Partit Popular.

Bé, no insistiré sobre aquest tema, però sí en la Llei de la
Dona perquè efectivament, està molt debatuda aquí. Però vull
citar un article de la Llei de la Dona de 2006, la que va aprovar
el Partit Popular, perquè tracta també de la coeducació. També
volia dir que si no se va aprovar en quatre anys el projecte del
govern anterior, també va ser perquè el Partit Popular s'hi va
negar, els primers anys es va consensuar, va ser molt
participatiu, cosa que la legislació, les normatives que treu
darrerament el Partit Popular no ho són gens, aquest va ser molt
participatiu, per açò va passar molt de temps, perquè hi va
participar, es va ampliar, etc., a totes les entitats, partits
polítics, etc., entre d'altres el Partit Popular; i quan es va perdre
la majoria per part del nostre govern, qui va obstaculitzar
contínuament que aquesta llei arribés al Parlament, ho dic
perquè jo era a la ponència, va ser la directora de la ponència
del Partit Popular i per açò va anar al darrer ple, quan ja
s’havien consensuat absolutament totes les esmenes i en el
darrer ple el Partit Popular va canviar de criteri. Per açò no es
va aprovar la llei.

Però bé, em remetré a l’antiga llei, a la que tenim i, per tant,
a la vigent i volia citar una part perquè es parla de coeducació,
per demostrar que el Partit Popular s’està radicalitzant cap a
unes postures dretanes en tots els aspectes, perquè eren més
progressistes l’any 2006, miri què li dic. El capítol 1 de la
vigent Llei de la Dona està dedicat precisament a l’educació
per a la igualtat i a l’article 8, el primer d’aquest capítol, el
primer, es refereix a la coeducació precisament. I diu que
"l’administració de la CAIB ha de garantir la pràctica de la
coeducació, entesa com a model d’ensenyament, basat en la
formació en igualtat entre els sexes, el rebuig de qualsevol
forma de discriminació i la garantia d’una orientació acadèmica
i professional, que integri de manera real les diferències entre
fillets i filletes, sense cap jerarquia entre els valors que
representa cadascun. Per així des del sistema coeducatiu
d’ensenyament -continua- es potenciï la igualtat real entre
dones i homes". És a dir, aquesta llei aposta pel sistema de
coeducació.

Aquestes teories que vostè em treu de l’educació
diferenciada als Estats Units, li diré una cosa, jo també he llegit
aquestes teories i igualment s’utilitzen per a segregació entre
sexes, com també entre blancs i negres. Ens està dient que
l’educació diferenciada entre blancs i negres afavoreix els
negres, curiosament, jo també ho llegit açò, ho sé; però jo no
vull fer una passa enrere, jo crec que en aquesta comunitat
autònoma no ens poden permetre fer una passa enrere en aquest
sentit. S’han de fer passes endavant efectivament, jo no vull
tornar...

(Remor de veus)

Perdoni, Sra. Presidenta, no em puc concentrar sentint altres
veus a la sala.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci, per favor!

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com deia, jo no vull tornar enrere
i és el camí que veig que s’està prenent. Jo som d’aquestes que
ha citat la portaveu del Partit Popular, que va lluitar per un altre
tipus de societat. A mi em va tocar una educació segregada,
me’n record perfectament, fins als darrers cursos, em varen
tocar les classes de costura, no em varen servir de gaire, em sap
greu, però em van tocar. I també em van tocar les classes
d’esperit nacional i els temps ara han canviat. Jo crec que la
societat ara no es pot permetre segregar fillets i filletes, no es
pot permetre una educació diferenciada perquè la nostra
societat no ho és, quan jo era petita sí que ho era, però ara no
és. I, per tant, no li trob cap sentit a açò. I per tant, no ens
sembla bé i volíem saber, però no ha pogut ser perquè el
conseller ve molt poc a comparèixer i a contestar preguntes,
què opina de les sentències del Tribunal Suprem i com
afrontaran els concerts que s’han fet amb unes escoles, que si
bé a les classes que s’han concertat és cert que són de
coeducació, el següent pas ja és d’educació segregada de fillets
i filletes. 

Aquesta serà una qüestió que seguirem de molt a prop des
del nostre grup aquesta legislatura i vetllarem perquè els drets
de les dones, la convivència, la igualtat i poder viure en
igualtat, igualtat d’oportunitats i sobretot en l’educació es pugui
complir.

Res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Aquesta presidència, després
d’escoltar els debats entén que el Grup Popular vol votar els
punts separadament, he entès que el primer punt s’aprovaria, la
resta no. Per tant, li deman si vostè acceptaria una votació
separada dels punts?

Passam a votar el primer punt de la proposició no de llei,
que s’aprovaria per unanimitat.

Passam a votar els punts 2, 3 i 4.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

Per tant, quedaria aprovat el punt número 1 i quedarien
rebutjats els altres punts de la Proposició no de llei RGE núm.
131/12.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 3109/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a afectació dels
retalls del Ministeri d'Educació a les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3109/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a afectació
dels retalls del Ministeri d’Educació a les Illes Balears. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei es va presentar el mes d’abril, s’ha tornat a posar i hi ha
qüestions ara que ja han quedat obsoletes realment, bé, no és
que hagin quedat obsoletes, és que no es poden posar a la
pràctica. 

Ja no hi ha res a fer per a aquest curs escolar i, per tant, el
que farem és retirar els dos darrers punts de la proposta que
diuen que “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’augment únicament de l’IPC en les taxes universitàries de la
UIB i utilitzar unes altres vies per a l’ajustament econòmic
perquè no carregui més sobre les butxaques de la ciutadania”.
Com comprendrà les taxes de la UIB ja es van aprovar en el seu
moment, en el mes de juliol per cert bastant tard. I també
retiraríem aquell que diu: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a utilitzar el pressupost previst per implementar el
proper curs l’elecció de llengua vehicular a les escoles, en el
manteniment de les ràtios a classe”. Cosa que tampoc no es pot
fer.

A part d’açò, no hem volgut retirar tota la proposició no de
llei perquè consideram que hem de fer un debat i que hi ha un
dels punts, el primer que no és atemporal, que és el que diu que
el Govern hauria de defensar l’autonomia competencial que li
atorga la legislació en matèria educativa i no acceptar
ingerències de l’Estat en l’organització de les seves
competències. El mes d’abril, com deim, es va presentar aquesta
proposició no de llei, quan es van saber els retalls que el
Ministeri d’Educació obligava a fer a les autonomies, que a més
ja havien fet els seus retalls, retalls que s’havien de sumar també
a aquells que el propi ministeri havia fet en els pressuposts
generals de l’Estat no feia massa. 

És a dir, en un curs acadèmic s’havien produït els retalls en
el pressupost d’educació a la nostra comunitat autònoma. A
aquests se li havien de sumar els que provocarien els
pressuposts generals de l’Estat en programes de cooperació,
reforç, de noves tecnologies, de formació de professorat,
d’universitats, inversió, beques, etc., un 21,2% manco en total.
I a açò encara s’hi havien de sumar els 3.000 milions que el mes
d’abril el ministeri va dir a les comunitats autònomes que
havien de retallar entre totes. 

Açò no eren retallades en el seu propi pressupost, és a dir, el
del ministeri, sinó que eren retallades als pressuposts de les
comunitats autònomes. Però a més, no se’ls deia únicament
quant havien de retallar, cosa que es podia entendre per
l’objectiu del Partit Popular de combatre el dèficit públic, en
base únicament a retallar despesa, enlloc d’aconseguir ingressos
allà on n’hi ha, no compartim aquest criteri, però és un criteri,
però no, el ministre no només deia la quantitat, sinó d’on

s’havia de retallar. Per exemple, a partir de quants dies s’havien
de cobrir les baixes del professorat, quines havien de ser les
ràtios per classe, quantes hores lectives s’havien d’augmentar
els professors, etc., tot coses que corresponen a l’àmbit
competencial de les comunitats autònomes que tenen aquesta
competència. 

De fet, algunes comunitats ho varen entendre així, Navarra,
País Basc, Andalusia, i van interposar un recurs
d’inconstitucionalitat per aquest motiu. Al parer d’aquestes
comunitats autònomes, es vulnerava la jerarquia normativa, atès
que es va fer a partir d’un reial decret que, per cert, no pot
afectar drets fonamentals continguts en el capítol 1 de la
Constitució, com és l’educació; i també vulnera les
competències de la comunitat autònoma en matèria
d’ensenyament, com són la regulació de la jornada dels
funcionaris o les taxes universitàries, per posar només dos
exemples.

Tot açò, aquestes retallades salvatges, han deixat el sector de
l’ensenyament a la nostra comunitat autònoma al límit. Hem
retrocedit entre 30 i 40 anys en l’educació d’aquest país. Tenim
una de les educacions més cares d’Espanya per als pares i amb
manco serveis i recursos, i açò en totes les etapes educatives,
des d’infantil i primària fins a la universitària. I el que és més
greu, el conseller encara no ha pogut venir a aquesta comissió
a explicar com afectarien els retalls a l’educació de les nostres
illes, ni els dels ministeri, ni els de la comunitat autònoma.
Encara esperam la seva compareixença per explicar el pla
d’equilibri econòmic de les Illes Balears, en la part que afecta
a Educació. 

Fins i tot aquesta diputada li ha demanat per escrit com
podien afectar cada una de les mesures a cada una de les illes,
ha rebut una resposta que fa riure. Escoltin, diu el Pla d’estalvi,
a la pàgina 12, suspensió d’ajudes econòmiques individuals, pos
un exemple, i posa sense quantificar. Aquesta diputada va
demanar "quina quantitat s’espera estalviar el Govern de les
Illes Balears de la supressió a cadascuna de les illes de les
ajudes individuals en matèria educativa?" I la resposta és que
"s’estan executant en una única partida el crèdit definitiu de
l’exercici 2011 per a menjador i per a transport escoltar i que
s’està treballant en les convocatòries de 2012", açò el 12 de
juliol. És a dir, continuam sense saber com pot afectar aquesta
retallada. No tenim cap document ni memòria, ni a nivell
nacional ni a nivell de comunitats autònomes, que analitzi i
quantifiqui aquest impacte d’aquestes mesures que s’han
d’aplicar.

En conclusió, per una banda pensam que el problema que hi
ha és que els actuals governants no saben per on han de prendre.
No saben què fer amb l’educació d’aquesta comunitat
autònoma. Per açò el conseller no vol venir en aquest parlament.
I per altra banda, resulta que a les Illes Balears som més
papistes que el Papa i si el ministre diu que no es cobriran
baixes de manco de 10 dies, aquí en posam 30. 
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Senyores i senyors diputats, pensam que el Govern de les
Illes Balears, ja veuen que dic el Govern, perquè açò ja no és
cosa d’un conseller, s’havia de repensar la seva política, no es
pot estirar tant de la màniga de la ciutadania. El Govern hauria
de posar en aquest cas el recurs d’inconstitucionalitat i dir-li al
Govern d’Espanya que la crisi en aquest país no la poden pagar
els nostres fillets i filletes, n’hi ha d’altres amb les butxaques
més plenes, perquè la sensació que hi ha en aquest país és que
el que s’estalvia en educació i en sanitat, va a parar als bancs,
però no als petits estalviadors, els que tenen una llibreta, no, als
banquers. 

És per aquest motiu, per tornar agafar les competències que
ens han estat intervingudes a cop de reial decret, que els
demanam, senyors diputats i senyores diputades, el suport
d’aquest parlament per instar el Govern a defensar l’autonomia
competencial en matèria educativa i a no acceptar més les
ingerències de l’Estat en la seva organització.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posició per part
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com bé exposava la Sra. Rita és
una proposició no de llei d’abril de 2012 i, per tant, en algun
punt la seva concreció realment han passat uns mesos en els
quals han passat moltes coses, però certament manté la vigència
i sobretot l’esperit amb la qual està redactada, a més avui
començant el curs escolar i ens sumam a lamentar que el
conseller, amb tots els dubtes, les prevencions i les amenaces
que s’han provocat en aquest inici de curs, no hagi demanat
motu propio una compareixença en aquest parlament. 

En els seus exemples d’informació, jo n’hi puc donar un
altre, també hem demanat què fan comptes donar a les
associacions de pares enguany i la resposta del conseller del
mes de setembre l’any 2012 és que “donaran allò que puguin”,
segons les disponibilitats pressupostàries. El mes de setembre
ja ens diu això, francament jo no ho vull ni qualificar Sra.
Presidenta, vostè tendrà el seu parer al respecte, però qualcú ens
haurà d’emparar qualque dia per fer un control del Govern i de
la política educativa que es du a terme. 

En qualsevol cas, el primer que crida l’atenció de les
mesures que es varen exigir per part de l’Estat o que es varen
apuntar, efectivament, és la manca de respecte a les
competències educatives de les comunitats autònomes; n’hi ha
que han reaccionat amb dignitat, en defensa de les seves pròpies
competències, com qualque vegada havíem vist fer fins i tot al
Partit Popular, però governava el PSOE a Madrid, no a
l’inrevés, per tant aquí sí que s’accepta la ingerència absoluta de
l’Estat marcant pautes, sense haver valorat l’autonomia de les
Illes Balears en matèria educativa. Per tant, això hauria de ser
la primera.

Clar que, com que el Partit Popular està convençut que aquí
gastam massa doblers en educació i massa doblers en sanitat,
maldament estiguem per davall de tantes bandes, només de
veure la quantitat educativa, la despesa educativa de Navarra, la
despesa educativa a Astúries, al País Basc per habitant, i veure
la nostra, referida amb el producte interior brut que generen les
Illes Balears, clar, em fan una sana enveja, ja quan veus el nord
d’Europa dius: aquesta gent està preparada per afrontar el que
ens ve damunt. Però el Partit Popular, en lloc de plànyer aquesta
situació, defensar les competències i sobretot vetllar perquè
siguin ben dotades, ens autoflagelAlam que hem gastat massa per
gastar menys que els altres, i que el que ens ha de salvar és
gastar encara menys, molt menys, i llevar molt més professors
i llevar ...

Per tant, tot el que ha pogut representar un motiu que ha
estat l’Estat en què ho demana, bé, han vist el cel obert,
magnífic, i immediatament s’hi han abocat; jo crec que amb uns
resultats nefastos per als alumnes i per al sistema educatiu de les
Illes Balears.

S’apunta un dels exemples, és que n’hi ha un grapat a tots
els serveis que ajudava o que promocionava l’Estat, des de
l’educació infantil, des dels processos de reforçament, que, per
ventura, haurien de ser dins el sistema general de finançament
en comptes de tants elements (...) que fa l’Estat, però en
qualsevol cas es perden, i això sí que ja són recursos que
desapareixen, sinó que es fa esment, com es diu, a les taxes
universitàries.

Vàrem advertir, i crec que quedàrem molt tot sols en aquest
parlament, que Bolonya representava un increment dels costs
universitaris; això s’ha confirmat crec que d’una manera, per
damunt, per ventura de les previsions. Si a més a més s’hi
sumen tota la resta de punts que s’hi han anat fent, anam cap a
uns costs que a les Illes Balears augmenten per damunt del 50,
del 60% algunes de les taxes i les tarifes universitàries, per tant,
parlam realment d’expulsar gent de la Universitat. A més a més,
no és una decisió pròpia que puguem fer nosaltres ni
l’autonomia universitària, ni el Govern que és qui aporta els
doblers, sinó que és una decisió que ve directament de l’Estat.

Crec que tota la resposta que va tenir per part dels equips,
per tots els rectors, o per una immensa majoria dels rectors de
l’Estat en aquesta mesura, ara ja ens ha passat una mica, però
val la pena recordar-ho a nivell d’hemeroteca, i seria la que
nosaltres ens hi alinearíem.

El darrer punt, que veig que és un número 2 repetit, és
aquest deixar-ho per al tema de la llengua vehicular a les
escoles, el manteniment de les ràtios en classe, jo crec que és el
tema de la segregació, no sé si l’entenc molt bé, però entenc que
és la polèmica que s’ha suscitat entorn de la segregació o aquest
implementar l’elecció de llengua vehicular a l’escola i el
manteniment de les ràtios en classe, això de la llengua vehicular
no sé si es refereix a llengua materna, ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Alorda, però la senyora portaveu del PSOE ha
retirat aquests punts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

L’ha retirat. Ah, perdó, idò som jo que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Supòs que era això el que volia dir vostè Sra. Rita, no?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Molt agraït, idò jo no ho he tengut present, ho he agafat així
com sortia del registre d’entrada, perdonin.

Bé, en aquest cas idò no en faré esment, només, la veritat és
que sorprèn la defensa de la llibertat de cada centre i de la
diversitat que s’ha fet a l’anterior intervenció, quan el que s’està
donant són consignes, escola per escola, contra els seus
projectes educatius, contra els seus projectes lingüístics i contra
la diversitat dins uns paràmetres generals, el que s’està fent és
consignes, consignes fins i tot del que hi ha d’haver a una
façana. Per tant, tot el discurs de la llibertat la veritat és que va
molt per redols dins les polítiques que du a terme el Partit
Popular.

En qualsevol cas, tendrà el nostre suport a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Vegem, és que jo això ho veig una obvietat, és a dir, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar l’autonomia competencial en matèria
educativa i no acceptar ingerències de l’Estat en l’organització,
és que això el Grup Parlamentari Popular, a través dels seus
representants, ha manifestat en diferents ocasions que no té la
intenció de tornar les competències d’educació a l’Estat, per la
qual cosa, és a dir, no es pot vulnerar l’Estatut d’Autonomia ni
es pot vulnerar la Constitució Espanyola. I en base a aquest
marc legislatiu ha de transcórrer tot en un clima de
colAlaboració, per tant resulta obvi que no es poden cometre
ingerències.

Vostè mateix ho ha dit, el ministre diu que se substituiran a
partir dels quinze dies i nosaltres aquí ho feim a partir dels
trenta dies, per tant no li hem fet cas al ministre. Vull dir, ell ha
donat uns suggeriments i nosaltres hem acceptat o no hem
acceptat els suggeriments. Per tant ..., bé, això de la substitució
a partir dels trenta dies això ja es venia fent durant el temps del
pacte, vostès ho deuen saber; és a dir, el temps del pacte, fins
que no més o manco hi havia una baixa de trenta dies no s’hi

posava un professor; s’ha continuat amb aquesta política, amb
aquesta mateixa política, únicament i exclusivament.

Després, el que m’agradaria, i això és una cosa que m’hi peg
fa molt de temps, és fer la ponència educativa per parlar
d’aquestes coses; és a dir, jo, vostès és que estan molt
equivocats, és que no a major inversió millor qualitat educativa
i ens ho demostren els estudis. Miri, és que som un dels països
que invertim més en educació. La despesa pública per alumne
d’escola pública, només parl d’escola pública, en el nostre país
és un 21% superior a mitjana de l’OCDE. Vull dir, és que ara no
es tracta, vostès no sé si s’han llegit les propostes de
l’avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat
educativa, és a dir, ara del que es tracta, i a més aquí ho diu la
mar de bé, diu: la qualitat educativa s’ha de mesurar en funció
dels outputs, és a dir, dels resultats dels estudiants, i no dels
inputs, inversió en nombre de professors i unitats.

Senyors, és que el sistema educatiu no funciona, però això
jo crec que ho he repetit 50.000 vegades; Espanya té, a
l’informe PISA, les proves de l’informe PISA, té 481 punts, 12
punts per davall de la mitjana de l’OCDE, però és que no sé a
què jugam, vull dir, és que no ho entenc! Vostès volen
solucionar els problemes d’educació? És que no utilitzin la
demagògia!

Aquí hi ha unes propostes, entre d’altres, per exemple una
de les propostes: disminuir la taxa d’abandonament educatiu,
perquè és que Espanya està només a un 79,6%, mentre que el
Regne Unit està a un cent per cent. És que no sé a què jugam!
Venen aquí a donar solucions o a posar emperons?

Voleu que parlem d’educació diferenciada? Doncs duguem
experts que ens parlin d’educació diferenciada o de coeducació
i després anem a donar, ... deixem-nos de provincianismes, és
que ja està bé de provincianismes dins educació, duguem aquí
experts, un que ens parli de coeducació, per exemple, i un que
ens parli d’educació diferenciada. Vull dir, ni vostè ni jo tenim
autoritat pedagògica per parlar d’això. Un altre que ens parli
d’immersió lingüística i després, d’acord amb això, doncs anem
a assentar les bases.

Però, Sra. Rita, per favor, un augment d’inversió no millora
la qualitat educativa! Això és com aquell pare que dins una casa
compra tres televisors a un infant i tanmateix aquell infant
continua sent un maleducat, és el mateix; és a dir, passa el
mateix, li torn repetir, és a dir, sap què ens costa un alumne a
una escola pública, segons l’OCDE? 10.094 dòlars a l’any, torn
repetir, un 21% més que la mitjana, i estam per davall de la
mitjana. No es tracta d’invertir més, no es tracta d’invertir més,
home, tant de bo poguéssim invertir molt, molt i molt i després
millorar, però jo crec que s’ha arribat a un punt en què, encara
que invertim, mai no millorarem, el que passa és que s’ha de
reestructurar el sistema. I per això el ministre, a nivell estatal,
perquè això s’ha de fer a nivell estatal, no per res més, no
perquè ens llevin competències ni res, perquè s’ha de fer a
nivell estatal, ha presentat un projecte de millora de la Llei
orgànica d’educació, de la LOE, i aquí tenen la proposta del
ministre: flexibilitzar segon o tercer d’ESO, flexibilitzar per
evitar la taxa d’abandonament; vull dir, aquí hi ha propostes
reals, però vostès em parlen d’unes coses que jo no ho entenc!
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Aquí he vengut, i em sap molt de greu, però com a que estim
molt l’educació, vull que canviï l’educació, i com que he vist
desastres tots aquests anys, he vist com es tuden els doblers dins
els centres i els alumnes no en treuen profit, com per exemple
les famoses aules de Palic, per exemple, doncs anem a veure
com li podem treure profit a aquest sistema educatiu. El sistema
educatiu de la LOGSE, de la LOE no funciona i és això el que
hem de canviar, no és augmentar, augmentar i augmentar el
finançament.

I jo simplement crec que ens hem de seure i parlar
d’aquestes propostes, a veure quines ens anirien millor, quines
ens anirien pitjor i parlar un poquet a veure com milloram el
sistema educatiu, perquè no pot ser que Espanya, essent un dels
països que més inverteix en educació, sigui un dels països pitjor
que vagi en educació, i quan dic Espanya ja no vull parlar de la
nostra comunitat autònoma, que és ver que aquests darrers anys,
Sra. Rita, em dirà que ha augmentat un 2 o 3% o punts, però no
es tracta d’això, es tracta, torn repetir, que el sistema educatiu
no funciona. Anem a seure, anem a parlar i anem a parlar de
com millorar el sistema educatiu, i un sistema educatiu no
millorarà amb un augment de finançació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions, vol fer ús de la
paraula, Sra. Rita?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, gràcies, el primer que he de dir: que aquest sistema
educatiu no funciona ho diu la representant del Partit Popular,
ningú més, que jo ho hagi sentit; en el País Basc, amb la
mateixa LOE, com li he dit moltes vegades, hi ha poquíssim
fracàs escolar, i es veu que les comunitats autònomes que més
inverteixen són les que tenen menys fracàs escolar, això està
més que dit.

També li he de dir que, a més, aquí el que passa en realitat
és que tenim una conselleria, que vostès intenten defensar, però
és una conselleria que no té criteris, que aquest és el problema,
i tampoc no transmet directrius. I les directrius que transmeten
a l’organització de l’ensenyament en moltíssims aspectes i en
els aspectes que les transmet, les directrius són unes que han
sortit tard i malament, i és un problema de gestió del qual vostè
no en vol parlar, però n’hi ha, hi ha un problema de gestió.

I aquí els que passaran, nosaltres som testimonis, que és el
que més em sap greu, que els infants i els joves d’aquestes illes
patiran aquesta gestió seva, patiran les conseqüències d’una
gestió que en un any ja està fracassada i el que amaga darrera és
una incapacitat del Govern, que l’únic que sap fer és crear
conflictes on no n’hi ha, enlloc de resoldre els conflictes que hi
ha en els centres, els conflictes reals de l’educació.

Una conselleria tenim que, a més, no aporta solucions als
problemes d’aquests centres, com dic, únicament, l’únicament
que sap fer, l’únicament que ha fet és amenaçar i amenaçar els
pares que es rebelAlen en contra d’açò i amenaçar també els
centres que reivindiquen pacíficament coses com per exemple
la defensa de la llengua pròpia, amb flocs a les seves façanes,
d’açò sí que està corrent, que m’he assabentat jo, tota la
conselleria, tota la direcció general per treure una normativa, en
això sí que treuran criteris.

Bé, crec que el que passa és que tots els nostres governants
actuals, tant del ministeri com del Govern de les Illes Balears,
no és que facin retalls només, el que fan és posar també unes
bases perquè Espanya torni al model educatiu de fa quaranta
anys, a les revàlides, a segregacions de fillets i filletes, a un
accés restrictiu a la universitat, només per a persones que ho
puguin pagar, etc.

I mirin vostès, a l’any 2010, ja que parlam de finançament,
Espanya va dedicar un 4,9% del PIB a educació, ja saben que
les recomanacions són un 6. Ara el Govern ha dit que en el 2015
s’hi dedicarà un 3,9, és a dir que, en lloc d’anar per amunt anam
per enrera.

Hem de retrocedir a temps del 1987 per trobar actualment
una inversió més baixa en educació que la que hi ha ara, i això
serà un desastre per al futur d’aquest país, i vostès, el Govern
del Partit Popular, seran els responsables.

Vostès ens demanen a nosaltres que pactem, que facem un
pacte educatiu? Vostès que tenen les competències
intervingudes per l’Estat, com hem de pactar si ni vostès són
sobirans per dedicar el pressupost al que pensen que han de fer?
Quin pacte hem de fer, Sra. Aguiló, si no podem fer cap pacte,
si vostès fan un pacte i l’endemà surt el ministre i li tiren tot per
avall? Vull dir, no ens expliquin històries de pactes impossibles,
impossibles i vostè ho sap.

(Remor de veus)

Bé, i a més, ara record, per cert, record el Partit Popular que
ara diu que resulta que s’inverteix massa en educació, que això
ja és el súmmum, d’haver de sentir en aquesta comissió que s’ha
invertit massa, que aquest govern ha malbaratat els doblers en
educació perquè hi ha massa doblers invertits, etc., més que
l’OCDE, més que ningú! Jo record quan el PP demanava
augmentar any a any el pressupost a la passada legislatura, i ara
resulta que quan governen canvien de criteri, clar, com que ells
no tenen criteri, el canvien, a la força, el poden canviar i es
queden tan tranquils.

Demanaven açò, vostè se’n recordarà Sr. Alorda, cada any
més, més i més, i després ...

(Remor de veus)
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... i una cosa que tots hi venien d’acord era, que era millor
educació, el Partit Popular ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, demanaria un poquet de silenci
per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... el Partit Popular també ho deia ...

LA SRA. PRESIDENTA:

I, Sra. Rita, també li queda poc temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Que se m’acaba, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, vagi acabant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ja acab. El Partit Popular també ho deia, que el que era bo
per a l’educació era abaixar les ràtios i que els professors
tenguessin més hores per dedicar a una atenció individualitzada
i a coordinació amb les famílies; governen? Ho fan tot el
contrari.

Bé, jo ja no diré res més, perquè al final l’únic que faig és
res.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Idò, passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3109/12, punt 1.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció. Per tant, queda rebutjada la Proposició no de
llei RGE núm. 3109/12, punt 1.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5632/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a unitat de la llengua catalana i la
Franja d'Aragó.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5632/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a unitat de la llengua
catalana i la franja d’Aragó. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El motiu de la proposició no de llei
consta explicat a la iniciativa, es tracta que el Govern d’Aragó
ha fet públic, com a mínim, un avantprojecte de modificació de
la Llei de promoció de les llengües pròpies d’Aragó, que és la
llei de llengües, en la qual substituïa en el nom de la llengua que
es parla a la franja, que és el català, que ha estat sempre el nom
científic i el que figura a la llei vigent, i el canvia per un nom,
jo diria que bastant peculiar: llengua aragonesa pròpia de l’àrea
oriental de la comunitat autònoma. Hi haurà la llengua
aragonesa de la part septentrional i una llengua aragonesa de la
part de l’àrea oriental de la comunitat autònoma, la qual cosa
fins i tot dificulta com anomenar el tipus de parlants, perquè
serà dificultosa.

La veritat, és una obsessió aquesta del secessionisme
lingüístic en la qual creim que tots els que estimam la llengua
comuna, la llengua catalana, hem de vetllar; un ha de vetllar per
la unitat que fan evidentment totes les llengües del món, com
vostès saben és un dels fonaments de la Reial Acadèmia
Espanyola, que ja des del 1713 una de les funcions que
s’autoencomana és vetllar per la unitat de la llengua castellana,
intenta dir-li espanyol, però la llengua castellana. I hi hauria,
entenc, que si avui, demà, es digués colombià a la llengua que
es parla a Colòmbia, l’Instituto Cervantes i el món diplomàtic
i els ambaixadors farien un esforç de pedagogia, hi hauria una
mobilització, hi hauria algunes reflexions per garantir la defensa
de la llengua comuna, perquè és un patrimoni important.

Com que a vostès els faig convençuts d’aquesta importància
i, si no, poden mirar totes les reunions de l’assemblea de la Real
Academia de la Lengua Española que amb tothom posa mil
arguments a favor de la unitat, doncs me’ls estalviaré.

Realment, és cert que això requereix un estàndard, requereix
uns requisits, però que la unitat té aquests beneficis. Ho diu
Mossèn Alcover: “Les llengües de les tribus salvatges que no
tenen el conreu literari es fraccionen i muden sens parar”, però
clar, la unitat té uns estàndards, té uns elements que entre tots
hem de preservar. Una unitat que és dins la diversitat, com és
natural, les cites d’Alcover serien inacabables al respecte, però
m’agradaria ja fer-ne algunes, ja que tenc la sensació que se’l
tergiversa un poc a la casa, a part de com a homenatge al 150
aniversari: “La llengua catalana no és tota a Catalunya, ni al
Rosselló, ni a les Balears ni a València, sinó en el conjunt”, i
certament trobarem una moció de cites d’Alcover a favor dels
dialectes, però sempre acabant -i cit literalment- "les varietats
no alteren ni desfan la unitat de la llengua". Per a ell, com jo
crec que per a tothom, la varietat és riquesa, per això ens diu
que per fer els diccionaris és indispensable replegar tot el
vocabulari vivent de totes les regions i comarques de la nostra
llengua. I un altre, "comparat i estudiat el llenguatge de regió a
regió i de comarca a comarca resultarà la identitat essencial, la
mateixa llengua". I torn a citar textual, "ben cercats tots els
racons de l’antiga nacionalitat catalana encara resultat l’idioma
riquíssim". Diu "nacionalitat catalana" Alcover perquè al seu
parer -i cit textualment- "el castellà no és la llengua nacional, el
català és tan nacional com el castellà". I es demana -cit
literalment- "amb quin dret l’Estat espanyol imposa el castellà
a les regions que no el parlen?"
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Però bé, tornam al tema del nom, que és el que avui
intentam vetllar, que té una importància certament cabdal, es
poden combinar distints noms, el mateix espanyol, maldament
la Reial Acadèmia intentava "espanyol", el nom jurídic
pràcticament totes les constitucions que el recullen, les que han
copiat el dret francès i espanyol i no el dret anglès o la
Constitució americana, posen que és el castellà, no? Però el nom
jo crec que sí que és important, però sobretot és important no
usar-lo per dividir, això és el que hi ha davall, crec que el tema
d’"aragonès septentrional", "aragonès oriental" és un nom que
no pretén precisament posar claredat.

Com diu Mossèn Alcover, "és una beneitura sostenir que tal
llengua no és la mateixa que es parla a Catalunya, en el Regne
de València, en el Rosselló". O una altra, "això que diuen
mallorquí, català, valencià, rossellonès, menorquí i eivissenc no
és més que un sol idioma". Una frase que està repetida de mil
maneres i que per tant tampoc no la puc dur aquí i cansar-los.
"És o no és la mateixa llengua?", diu, es demana, i es contesta,
"no volem perdre el temps discutint amb la gent que nega
l’evidència". Però davant la resistència oficial, i en sabem molt
en aquest parlament, s’adreça, no li voleu dir català? No li
digueu, però no negueu la realitat històrica ni la lingüística. O
en aquell moment, en aquella època, en determinats discursos
s’adreçava, "a tots els que parlen i estimen aquesta llengua,
diguem-li mallorquina, catalana, valenciana, llemosina,
rossellonesa". Ara, sempre, quan apelAla al nom científic i lògic,
el que propugna Mossèn Alcover és el de la llengua catalana.
Com diu ell, "de la gran llengua catalana ha de ser el diccionari
que volem fer quan anam a començar". I ell mateix es demana,
"per què li hem de dir català? Perquè començà a parlar-se a
Catalunya i es va estendre a les Balears". I segueix, "hem de dir-
li llengua mallorquina? Ni la filologia ni la història ni la
geografia autoritzen tal denominació, Mallorca rebé la seva
llengua de Catalunya i per consegüent el mallorquí no és més
que el català que es parla a Mallorca". Bé, evidentment em faria
inacabable, hauria de ser innecessari citar Mossèn Alcover en
aquest parlament, però per si un cas he trobat que per fer aquest
tipus de defensa era oportuna la seva autoritat. Es pot estar en
contra del que diu Alcover, el que crec que no és lleial és
tergiversar-lo. 

En qualsevol cas, avui el que ens interessa és fer aquesta
reflexió per part de tots els que estimam la unitat i la llengua
comuna que Aragó tengui molt present aquesta carta europea de
les llengües regionals o minoritàries, tengui en compte tots els
valors que ens poden unir amb la denominació de la llengua,
que la denominació científica està i és -diguem-ne- pacífica i
que, per tant, creim que fer-los una reflexió de no introduir un
renou canviant el nom de la llengua més enllà amb una perífrasi
tan extraordinària com la llengua aragonesa pròpia de l’àrea
oriental. Confiam que si el Partit Popular se suma a aquesta
reflexió que feim des del Parlament de les Illes Balears pot ser
que el PP d’Aragó, que està tot sol en aquesta iniciativa, doncs,
per ventura faria un pensament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Lluís
Maicas i Socías, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, el nostre grup li donarà
suport, donarà suport a aquesta iniciativa i quasi amb això
hauria d’acabar. Això no obstant, com que vostè ha citat
Alcover i altres persones d’aquí l’han citat m’agradaria fer un
parell de reflexions que són -crec- molt aclaridores amb
independència d’algunes qüestions que sí es poden tergiversar
a vegades amb els seus escrits perquè els seus escrits eren molt
vehements i a vegades eren molts destructius.

A l’àmbit lingüístic català, al mapa hem sentit tots des de fa
molts d’anys que es parlava català de Fraga a Maó i de Salses
a Guardamar, precisament Fraga és a la franja de ponent, a la
franja d’Aragó, prop del riu Cinca, a la província d’Osca i on
quan Alcover va anar a fer les seves eixides tothom parlava el
català. A hores d’ara és com a una discussió inútil perquè,
excepte molt poques persones de mala fe o tal vegada ignorants
del tema, ja no qüestionen ja la unitat de la llengua catalana. El
mateix conseller de Cultura s’ha refermat en públic i en privat
en aquesta convicció de la unitat.

Jo voldria afegir un parell de dades apreses i tal vegada hi
haurà qualque dada que no serà exacta, però el 1900, el
novembre de 1900, Alcover, Mossèn Alcover, presenta el
document Diccionari de la Llengua Catalana, Lletra de Convit
a tots els amics d’aquesta llengua que ell mateix envia. Tothom
coincideix a dir que aquesta Lletra de Convit va ser el vertader
fonament del procés de normalització del català, tot i que
l’acabaren altres persones, com el mateix Pompeu Fabra i altra
gent de l’institut. 

El 1906 el canonge va presidir la sessió d’obertura del
primer Congrés internacional de la llengua catalana, no hi havia
fins aquí cap element que distorsionàs aquesta realitat, i Alcover
fou el primer president de la Secció filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans. Per tant, fins a la publicació del diccionari,
que ara el tractarem molt breument, tota la feina que va fer de
recollida, de cèdules, va ser per fer el diccionari de la llengua
catalana. Com tots sabem aquí Mossèn Alcover, atès el seu
caràcter, es va barallar amb els membres de l’Institut d’Estudis
Catalans.

(Remor de veus)

Li pregaria que, jo respect quan parlen, respectin els altres
quan parlen i que vagin a aprendre un poc d’educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, un moment. Pregaria que hi hagués un poc de
silenci i que ...
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EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Maleducat o que surtin.

LA SRA. PRESIDENTA:

... perdoni, Sr. Diputat, un segon. Jo pregaria que hi hagués un
poc de silenci quan un portaveu parla perquè, primer de tot, fa
molt mal d’escoltar el que diu i, per altra banda, també
despistam la persona que parla. Per tant, pregaria que, senyores
i senyors diputats, hi hagués un poc de silenci. 

Sr. Diputat, pot continuar. Gràcies.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

No sé si he de continuar o he d’acabar perquè a una comissió
de Cultura parlar amb gent inculta que no vol ni escoltar no sé
si val la pena. Però, què hem de fer? La cultura i l’educació són
coses de tarannà i d’avior, això ve de casa, ve amb el paquet.

El 1918 Mossèn Alcover va anar a Barcelona i amb una
revolada va agafar la seva calaixera, la va posar dins un vaixell
i la va dur a Mallorca. I l’any 25, del 18 al 25, que va ser quan
es va imprimir el primer plec del diccionari hi va haver tota una
sèrie d’articles, de diatribes i varen ser tan fortes que Mossèn
Alcover va canviar la denominació "diccionari de la llengua
catalana" per "Diccionari català-valencià-balear", amb la qual
cosa va introduir un element que sempre ha estat un element de
discussió que els Moll no han posat remei. Però des de l’any
1900 a 1925 tota la documentació que es va recollir va ser sota
el títol de Diccionari de la llengua catalana, en el Congrés de la
llengua catalana i per tot hi ha els mateixos documents, una
enrabiada del canonge li va canviar el nom, però mai, encara
quan li va haver canviat el nom, no va negar la unitat de la
llengua catalana, mai no la va negar, i el seu conseller tampoc.
Bé, vostè diu que el seu conseller l’ha negada la unitat, vostè em
fa així amb el cap, em diu que sí amb el cap, vostè em fa amb el
cap que sí. Bé, Mossèn Alcover mai no va negar la unitat, i el
seu conseller tampoc la qual cosa no vull dir que la paraula del
seu conseller sigui una paraula inamovible, però sí que té per jo
un pes dins el món educatiu.

No podem més que donar suport a aquesta proposició perquè
efectivament aquests canvis de nom, de denominació el que fa
és introduir confusió, no són temes científics, van en contra de
l’opinió dels lingüistes, dels filòlegs i només creen una feblesa
a un idioma que ja de per si es troba en una situació
d’inferioritat respecte d’altres llengües més majoritàries.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer que vull dir, el
primer de tot que vull dir és que jo crec que aquí, a les Illes
Balears, i per descomptat des del nostre grup parlamentari no
tenim cap dubte ni cap confusió en temes lingüístics. Jo crec
que basta acudir al nostre Estatut d’Autonomia, concretament
el seu article 4, on es diu, en el primer apartat, "la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà juntament amb la
castellana el caràcter d’idioma oficial, tots tenen dret a
conèixer-la, a utilitzar-la i ningú no podrà ser discriminat per
raó de llengua. Les institucions de les Illes Balears garantiran
l’ús normal, oficial dels dos idiomes i faran les mesures
necessàries per assegurar el coneixement i crearan les
condicions que permetin arribar a la igualtat plena". Per tant,
crec que amb aquest marc normatiu aquí, a les Illes Balears, tots
tenim les coses ben clares.

Però també dins el nostre Estatut d’Autonomia hi ha un
article, que és l’article 34, que diu que "les modalitats
lingüístiques insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera seran objecte d’estudi i protecció, sense perjudici de
la unitat de la llengua". Per tant, insistim que nosaltres creim
que aquest és també un punt especialment important perquè es
reconeixen les particularitats lingüístiques pròpies de les nostres
illes i perquè es fomenta el mallorquí perquè maldament vostès
diguin que no, es diu llengua mallorquina, aquí la gent diu, jo
parl el mallorquí, parl el menorquí, per tant, tot això
efectivament implica que hi ha tota una diversitat idiomàtica i
dialectal important que s’ha de fomentar i que, per tant, s’ha
d’enriquir.

Vull matisar, jo crec que on no ens posarem d’acord és amb
les interpretacions històriques que vostès fan de Mossèn
Alcover. Miri, aquest senyor efectivament va convocar el
primer Congrés de la llengua catalana i el va presidir, va
presidir aquest primer congrés de la llengua catalana, i el varen
treure, el varen treure d’aquest primer congrés de la llengua
catalana perquè no estava d’acord amb les tesis catalanistes de
Pompeu Fabra, i això és un fet històric. Per tant, no estava
d’acord amb aquesta línia i el varen treure, el varen treure,
perquè ell defensava una llengua la qual havia de potenciar
aquesta diversitat dialectal i va xocar aquesta tesi en contra de
les tesis més centralistes o més estàndards que eren les que
defensava el Sr. Pompeu Fabra. Això és un fet.

També és un fet que vostè parla que es feia el diccionari de
la llengua catalana, però el que és cert és que Mossèn Alcover
va fer el Diccionari català-valencià-balear i ho va fer en
aquesta línia coherent amb la seva postura, que era la de
fomentar, impulsar i fer feina per les modalitats dialectals.

Dit això, que és una qüestió purament històrica de la nostra
llengua, vull dir que nosaltres aquí, a les Illes Balears, tenim ben
clares aquestes qüestions, jo crec que jurídicament ho hem
reflectit en el nostre Estatut d’Autonomia i a mi, personalment,
i crec que a ningú del nostre partit no ens agradaria que un dia
vengui aquí una PNL de Catalunya o de València o d’Aragó on
se’ns insti fer modificacions al nostre Estatut d’Autonomia
perquè no estiguin d’acord amb la denominació de la llengua o
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amb el foment i el respecte de les modalitats lingüístiques
perquè és absolutament possible. Imaginin-se vostès que surti
una majoria del Parlament, per exemple, de Catalunya que ens
insti a modificar l’article 35 del nostre estatut perquè no hi estan
d’acord. A nosaltres no ens agradaria perquè nosaltres som
sobirans, nosaltres som representants del nostre poble i nosaltres
feim l’Estatut d’Autonomia que nosaltres volem, només faltaria,
només faltaria.

Per això crec que és important respectar els parlaments i les
decisions democràtiques de tota Espanya, és a dir, d’un
parlament d’Aragó, de Catalunya, de València, de Madrid, de
qualsevol banda i per molt que vostès estiguin en contra o que
considerin que tècnicament no s’ajusta al que hauria de ser sí
que crec que ha de primar aquest respecte institucional i, per
tant, nosaltres, en aquest sentit, consideram que des d’aquí, des
del Parlament de les Illes Balears, ens hem de preocupar de les
nostres competències, per les nostres funcions, per les nostres
qüestions polítiques i jurídiques, però sí que hem de respectar
i hem de deixar que la Comunitat Autònoma d’Aragó pugui fer
aquella llei de normalització lingüística o aquella norma que
vulgui potenciar les modalitats lingüístiques pròpies de la seva
comunitat autònoma i que ho facin de la manera que considerin
oportuna. 

Per tant, crec que nosaltres no som ningú per instar el
govern d’una altra comunitat autònoma a rectificar una política.
Miri, al Sr. Mas i al Sr. Pujol quan recentment han vengut aquí,
a les Illes Balears, els periodistes els han demanat que què
pensaven de la política lingüística del Partit Popular, del Govern
del Sr. Bauzá, i ells deien que no es volien ficar en una qüestió
política d’una altra comunitat autònoma. Per tant, jo crec que
aquesta postura d’unes persones que tothom sap el que pensen
en el tema de la llengua i que moltes vegades no ens hem trobat
en sintonia jo crec que han estat molt més respectuosos que el
que es pretén amb aquesta PNL, presentada pel PSM, la qual
consideram que és probablement massa intervencionista. Jo crec
que s’ha de deixar el Parlament d’Aragó que faci i que
discuteixi el que consideri i nosaltres anem per feina i anem a
les nostres coses que tenim molta feina.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, vol fer ús de
la paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair el suport del
Grup Socialista i també, ho vull reconèixer, celebrar, com
sempre, quan el Partit Popular fa una declaració inequívoca, que
com s’ha dit se n’han fetes moltes, però després se n’han fetes
moltes d’equívoques, respecte de la unitat de la llengua i
respecte de la defensa de les modalitats. Mentre això sigui el
pack  ens trobarem perfectament. És a dir, els articles que vostè
ha llegit han estat acceptats i assumits per tots els grups de la
cambra i, per tant, llevat de quan s’introdueixen renous, que una
cosa erosiona l’altra, crec que ens hi trobarem, com ens hi
trobaríem jo crec que amb Mossèn Alcover. 

Crec que Mossèn Alcover efectivament té diferència de
criteri amb l’institut, però mai -insistim-, mai no qüestiona la
unitat de la llengua, en tot cas sí de l’estàndard que es podia
arribar a fer amb un i amb l’altre, la seva personalitat que hi
juga molt, com la de tots que estan implicats, i que facin el
debat científic, ara, la unitat de la llengua mai no la qüestiona,
en qualsevol cas si tots ja estam d’acord, tots estam d’acord, i
no importaria parlar-ne si no fos perquè de tant en tant s’envia
qualque missatge que transmet o dóna a entendre que s’hi està
d’acord a mitges, i que, clar, sempre que hi ha una llengua que
s’intenta polir i donar-li esplendor, doncs s’intenta posar (...),
com fa la Reial Acadèmia Espanyola i com fan totes les
associacions d’acadèmies espanyoles de la llengua, que intenten
posar-se d’acord i cercar punts d’unitat dins la diversitat. Això
de al unitat dins la diversitat deu ser un dels epígrafs de
sociolingüística o dels lingüistes més generals de la llengua
italiana, de la llengua alemanya, de tots les llengües del món, i
no ho veuen com un..., ho veuen com un problema d’encaix,
però com un problema existencial i sentimental d’adhesió.

Anant a la resta, jo crec que si ara demà al matí realment
totes les reials acadèmies, o les acadèmies de la llengua, que
estan dins l’Associació d’acadèmies de la llengua espanyola
s’anassin llevant, anassin posant colombià, veneçolà, argentí, i
a més ho fessin amb una intenció de no participar d’un institut
comú que intenti crear la unitat de la llengua sinó amb un cert
esperit secessionista, jo estic convençut que l’Institut Cervantes,
els ambaixadors, el ministeri, ho faran amb una telefonada en
comptes d’un acord del Congrés dels Diputats, no ho sé, però
que l’Estat es mouria, i que jo ho trobaria raonable, jo ho
trobaria raonable, que hi hagués un interès de veure com ho
podríem fer perquè la unitat lingüística del castellà no quedàs
afectada, que no se cercassin denominacions cada vegada més
estranyes. 

Quan mossèn Alcover precisament fa aquest canvi, no per
qüestions tan ideològiques amb l’Institut com per qüestions de
popularitzar-ho i de fer-ho més entenedor, en tot cas serien
complicats els arguments d’Alcover quan canvia el nom, clar,
no posa aragonès oriental, no posa alguerès, i hi ha paraules de
Fraga absolutament a tot el diccionari, a tot el diccionari, perquè
realment el diccionari, que és un monument de primeríssim
ordre, se’n va pertot del territori de parla catalana. Però
simplifica, tampoc no hi posa mallorquí, menorquí, eivissenc i
formenterer, i fa una fórmula que hi sigui. Ara, aquest aragonès
oriental..., perquè efectivament, (...) el dialecte, aquí li deim
mallorquí, com per ventura d’altres poder parlar de l’argentí i de
l’andalús, però és que l’aragonès oriental..., jo som un
“aragonesorientaloparlant”? Això no existeix, això ja és
vocacionalment crear un problema. 
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Que si fos, a més, tot Aragó que parlàs català, certament
s’introduiria l’element de València, no?, que s’ha volgut canviar
el nom políticament a un nom que lingüísticament no és una
llengua diferent, i llavors intenten les autoritat lingüístiques
científiques fer-nos totes les homologacions al respecte, que ja
és una complicació. Però és que a Aragó hi ha un element també
diferent, i és que a Aragó només hi ha una franja que parla
català, i aleshores hi pot haver una idea de la llengua majoritària
d’imposar-se sobre la minoritària, i aquí sí que els altres que
parlam la llengua i que són llengües territorials, com a les Illes
Balears, com a València, com a Catalunya, home!, una paraula.
Ho han fet tota la vida a Alemanya per totes les zones
confrontants, ho han fet totes les zones, tots els estats on hi ha
comunitats lingüístiques dins territoris que no són del seu propi
estat, han vetllat, han ajudat, han contribuït, han fet gestions
diplomàtiques perquè es respectàs la llengua del seu propi país.
L’únic que demanam és que nosaltres ho facem així.

Com que a vostè el veig sensible, nosaltres lamentarem molt
que avui no ens voti aquesta proposició, però confii que el Sr.
Rafel Bosch telefoni al president d’Aragó i li digui que com a
germans estimats en aquest tema, doncs defensi i entengui els
drets dels catalanoparlants de la franja; justament el Sr. Iglesias
n’era, l’actual president no n’és, però ho ha de poder entendre,
i crec que el fet que sigui des del mateix Partit Popular li vendrà
de nou, per ventura li vendrà de nou, vostè li llegeix l’article del
nostre estatut i fa la defensa que m’ha fet avui a mi, i això per
ventura també li obre els ulls. Jo crec que això serà important.

En tot cas, com deia Alcover, -i acab, Sra. Presidenta- per a
un poble estimar sa llengua -"sa llengua", es refereix a la seva
llengua, és un possessiu, no és un salat, totes les cites que he fet
fins ara eren amb article literari, no amb article salat, perquè el
canonge de la Seu, que sap el Parenostre, que diu missa tot el
dia, sap perfectament distingir entre la llengua literària i la
llengua popular; aquest “sa” justament és un “sa” del possessiu
que tant li agradava, a ell, és "sa" mare i és "son" pare- estimar
sa llengua és signe de vitalitat i de plenitud de vida intelAlectual.
Quan parla d’aquesta llengua -i tard, i tard, la cita és ja de tard-
diu: “la dolça, l’esplèndida, l’heroica, la franca, la
incontrastable, la irreductible, l’estimadíssima llengua
catalana”. I recordem el seu darrer consell, i acab amb aquest:
“Si heu de viure com a poble dins la història ha de ser parlant
català, estimant-lo com la pròpia vida”. És l’opinió de mossèn
Alcover.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei 5632/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Per tant cap abstenció. I en conseqüència queda rebutjada la
Proposició no de llei 5632/12.

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