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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors diputats, començam la sessió d’avui,
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SR. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Esperança Mari substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. L’ordre del dia d’avui consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 8011/12,
8058/12 i 8300/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8011/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de la
partida destinada a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 8011/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució de la partida destinada a l’Escola Oficial d’Idiomes
d’Eivissa, té la paraula l’Hble. Sra. Esperança Marí per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, reprenem
-perquè crec que he de començar així, amb el verb "reprendre"-
el tema de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa tal i com el
vàrem deixar el 4 d’octubre de 2012 en aquesta mateixa
comissió, allà proposàvem que es fessin les actuacions
pertinents per tal que l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa
pogués comptar d’una nova ubicació, tenint en compte les
mancances de les dependències actuals.

Recordem molt breument la situació en què es troba l’Escola
Oficial d’Idiomes i el seu context dins l’àmbit socioeconòmic
a l’illa d’Eivissa. Recordem, encara que ja sé que és ben sabut
per tots vostès, que la principal indústria d’Eivissa, com a la
resta de les Balears, és el turisme. Les mesures que es puguin
prendre per potenciar el turisme són per tant de vital
importància per a l’economia de les nostres illes. La repercussió
del turisme en l’ocupació és de primer ordre, per tal cal
incentivar de totes totes la inversió en qüestions que puguin
servir per afermar el bon servei turístic.

En aquest sentit, és important disposar d’una escola oficial
d’idiomes potent i amb les necessitats ben cobertes. L’any 2010
se signà un conveni de cooperació entre l’Institut de Turisme
d’Espanya i la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
finançament de diverses estructures relacionades amb el
turisme, i entre els elements a finançar es trobava l’Escola
Oficial d’Idiomes, també hi havia un centre d’hostaleria, a més
d’altres inversions, amb una previsió econòmica de 2.300.000
euros.

En aquest punt, crec que convé recordar, perquè després no
hi hagi males interpretacions els punts 4 i 5 del conveni que es
firmà i que apareix al BOIB núm. 58, de 19 d’abril de 2011. En
els punts 4 i 5, el BOIB posa: “El passat mes de desembre de
2010 es va subscriure un conveni entre l’Institut de Turisme
d’Espanya, Turespaña, i la comunitat autònoma de les Illes

Balears en matèria de turisme per complir les disposicions que
conté l’Estatut d’Autonomia i anivellar d’aquesta manera la
inversió estatal per càpita amb la realitzada en altres comunitats
de règim comú.”

El punt 5 continuava: “És voluntat de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears colAlaborar amb el
Consell Insular d’Eivissa en l’execució de determinades
actuacions previstes en els convenis subscrits amb l’Estat que
s’han de dur a terme en el seu àmbit territorial” i que els efectes
d’aquest conveni era la següent: Escola d’Idiomes i d’hostaleria
d’Eivissa, parc de Ses Feixes, centre de formació, etc., i per tant,
es continuava amb les partides econòmiques que hi havia.

Per tant, en aquests moments cal recordar novament que
l’Escola Oficial d’Idiomes es troba saturada, que no pot oferir
tots els serveis que es necessiten, que tot això té un impacte
negatiu sobre el centre del qual ocupa les dependències i del
qual també faré un resum tot seguit. Vull recordar -també ja vos
ho vaig dir dia 4 d’octubre- que l’Escola Oficial d’Idiomes atén
1.500 alumnes amb una llista d’espera de més de 500, que són
persones que volen millorar la seva formació en una etapa com
la que passam per tal de millorar, òbviament, les seves
oportunitats laborals.

Us faré ara cinc cèntims de l’informe que l’Institut
d’Ensenyament Secundari Sa Blanca Dona, que és on està
ubicada actualment l’Escola Oficial d’Idiomes, ha fet. Vull
recordar que enguany l’Institut de Secundària Sa Blanca Dona
ha hagut d’ampliar tres grups d’ESO i que això l’ha obligat a
haver d’ocupar espais comuns per l’ocupació que està fent en
aquests moments d’Escola d’idiomes, al mateix temps que les
despeses que genera l’Escola d’idiomes al centre des del 2005,
en què es situa en aquest institut, fins al 2010 sumen més de
60.000 euros que el centre de secundària ha hagut d’anar
assumint de les seves partides. 

No fa falta dir que en la situació econòmica en què es troben
els centres de secundària, que un centre de secundària a més
hagi d’assumir aquesta despesa s’escapa -diríem- a allò que és
racional i que es pugui entendre i vos en pos un exemple: l’any
2010 l’Escola d’idiomes fa una aportació de 1.000 euros a les
despeses de combustible, llum, neteja i aigua a l’institut de
secundària, quan el cost que li pertocava era de 15. 207 euros,
per tant tot recau damunt l’institut.

Per tant, no fa falta dir que no és només l’alumnat de
l’Escola d’idiomes, la llista d’espera de l’Escola d’idiomes, sinó
tots els pares, mares i l’alumnat de l’institut els que tenen ganes
que es trobi una solució a aquest problema. També es va veure
agreujat perquè l’institut Sa Blanca Dona d’Eivissa és un centre
que té ESO, però també és un centre que té cicles formatius, és
un dels centres que més cicles formatius té d’Eivissa i el fet de
tenir l’Escola d’idiomes fa que no pugui ampliar, modificar, tota
l’oferta de formació professional.

Per tant, en el moment del 4 d’octubre quan retir la
proposició no de llei, ho faig amb la condició d’intentar buscar
solucions, se’m demana parlar amb la delegada d’Educació
d’Eivissa, amb el president del consell d’Eivissa i, malgrat -
pens- la preocupació que manifesten al voltant d’aquest tema,
també crec que m’ha quedat clar que en aquests moments no
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entra dins les prioritats del Govern del Partit Popular a l’illa
d’Eivissa complir el conveni que es va firmar amb Turespaña.

Per aquesta raó fins i tot pens, i així s’ha suggerit, que s’han
renegociat les inversions que hi havia en aquest conveni amb
altres inversions. També vull dir que, revisant les inversions del
pressupost del 2013 del Consell Insular d’Eivissa no hi ha fes
que faci com a mínim imaginar que hi hagi cap partida per
l’Escola Oficial d’Idiomes. 

Record que l’Escola Oficial d’Idiomes tenia aquesta partida
de 2.300.000 euros, que es negocià amb el fons estatutari amb
un conveni signat pel president Antich, que encara som dins els
terminis de compliment d’aquest fons perquè marcava quaranta
mesos per poder-lo dur a terme, per tant, fins a finals de 2014 es
podria executar aquesta partida. Per tant, d’aquí ve el primer
punt d’aquesta proposició no de llei en què us torn dir que
instam el Govern de les Illes Balears a executar la partida
destinada a l’Escola Oficial d’Idiomes dins el termini previst al
conveni de quaranta mesos des de la signatura d’aquest conveni.

Així i tot, també he preparat els punts 2 i 3 a fi i efecte de
trobar una alternativa mentre no se solucioni la qüestió d’una
manera definitiva d’aquest conveni i d’aquesta aportació
econòmica per dur endavant aquesta inversió. Per tant, els punts
2 i 3 són que mentre se cerca una ubicació amb les condicions
necessàries, es pugui fer una mesa de negociació, de treball,
entre l’Escola Oficial d’Idiomes, el Consell d’Eivissa i el
Govern de les Illes Balears, òbviament per buscar entre tots una
ubicació provisional, que permeti desenvolupar la tasca de
l’Escola Oficial d’Idiomes al mateix temps que no impossibilita
que el centre de secundària també pugui fer la seva feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca 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. És per anunciar el nostre vot
favorable a aquesta iniciativa que trobam oportuna i convenient
per sortir a camí i recordar que tenim aquesta possibilitat o que
hem de reivindicar i ser ferms en la defensa d’aquest
equipament. La seva defensa ha quedat -crec- prou aclarida i
prou justificada, però a més a més aquesta possibilitat d’haver-
los... tenir aquest finançament per part de les despeses
estatutàries. 

De Sant Francesc a Santa Cecília no sé si ha passat gran
cosa, en tot cas el que sí tenim és aquest recordatori... que
teníem aquesta conversa sobre el martiri que va rebre aquesta
senyora, la veritat és que la nostra relació amb les despeses
estatutàries recorda un autèntic viacrucis, no? Tenim establert
a la Llei de règim especial, com es recorda, aquest compromís
de l’Estat amb comprometre’s amb la despesa turística, ho
vàrem reblar a l’Estatut quant a l’obligació d’arribar a la mitjana
de despesa i d’inversió estatal en una sèrie de matèries, una era
l’institut, fins i tot ho vàrem concretar, em sabrà greu que es
torni a dir, però els convenis que concreten aquest tipus
d’inversió són paper banyat, que al final són la concreció de
l’Estatut i la concreció de la Llei de règim especial, però sembla
que no se’ls dóna el valor que, com a mínim per part nostra, ens
convendria que són -ja dic- aquestes concrecions de la
disposició addicional novena, transitòria perdó, mentre no hi
hagi un nou règim especial de les Illes Balears i que en aquest
cas es concreta en el conveni de 23 de desembre de 2010 amb
Turespaña que ja precisava aquesta inversió per a l’Escola
Oficial d’Idiomes i per un centre d’hostaleria. 

La necessitat, de conveniència, la llista d’espera que té en
aquests moments l’institut que ho du a terme, les mancances, les
interferències que es té amb la gestió general de l’Institut i tot
el que ha apuntat la Sra. Marí, jo pràcticament no he de fer més
que subscriure la seva intervenció, crec que ens ha d’animar a
tots a votar avui a favor, però sobre tot a instar el Govern a no
justificar tant i a no consentir tant els incompliments per part de
l’Estat de la normativa vigent i si en darrer extrem no es pot dur
per les vies diplomàtiques ordinàries, doncs, anar als tribunals
de justícia, perquè parlam ja de normes jurídiques que
s’incompleixen flagrantment i amb un greu perjudici pels
interessos dels ciutadans de les Illes Balears i de la seva
formació i de mantenir-nos en primera línia com a potència
turística, perquè not que darrerament el Partit Popular apunta
que no cal fer promoció, perquè aquí ve tanta gent, tant si feim
promoció com si no; sembla que fins i tot no caldrà fer formació
perquè aquí ve tanta gent tant si feim formació com si no, això
ja és qüestió que no els he sentit dir encara, però la veritat és
que crec que a la llarga això no va per aquí. 

Si cada vegada que anam tots en avió ens trobam publicitat
d’altres destinacions i nosaltres anam desapareixent d’aquest
mercat i no aprofundim en els nínxols que en aquests moments
tenim davant d’altres traient-los tot el profit, doncs en un
moment podem perdre aquesta situació de privilegi que, com
s’ha reflexionat sovint, està donant un matalàs encara a la nostra
situació econòmica i social.

Per tant, primera línia en tot moment, i l’Estat ho ha
d’entendre, hi està compromès, hi està obligat i això ni tan sols
-ni tan sols- ens du a la mitjana, diguem-ne a la despesa que
faria un país com les Illes Balears. Pensin que si tenguéssim un
estat propi, el que destinaria una potència turística mundial a la
seva formació i promoció turística, bé, no hi dedicam ni el que
hi dedicaríem dins el percentatge que representa dins l’Estat,
intentam arribar a la mitjana quan amb el nostre PIB hauria
d’estar molt per damunt la mitjana. 
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Per tant, per favor, no continuïn justificant una situació
injustificable, siguem ferms en aquesta reivindicació i
aconseguim aquestes demandes tan justes d’inversió a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Catalina Palau i Costa, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, vull manifestar la meva satisfacció i la del nostre grup
perquè pens que de Sant Francesc a Santa Cecília sí que han
passat coses molt positives per a l’educació a l’illa d’Eivissa i
és que entre el 4 d’octubre i el dia d’avui, idò hem assistit a la
inauguració de les instalAlacions de la Comandància com a seu
universitària d’Eivissa, unes instalAlacions modernes, equipades
i còmodes tant per a professors com per a alumnes i ahir també
vàrem tenir a Eivissa la visita del conseller d’Educació i vàrem
veure la inauguració d’un institut a la Serra de Sant Antoni i
també d’un colAlegi de primària a Sant Antoni. I, a més, a la fi,
vàrem poder veure -avui surt reflectit a la premsa- la signatura
del conveni entre el Govern i l’Ajuntament de Santa Eulària
perquè en breu es puguin iniciar les obres, tan necessàries, d’un
nou institut a Santa Eulària i de l’ampliació del colAlegi de Santa
Gertrudis, cosa que representarà, entre aquestes dues noves
infraestructures, unes 890 noves places educatives a l’illa
d’Eivissa.

Això per als diputats d’Eivissa..., bé, jo parl pels del meu
grup però pens que per tots els que duim anys reivindicant unes
millores en infraestructures tan necessàries i que parlam
d’aquest dèficit històric que hem tengut, idò valoram molt
positivament aquest esforç que fa el Govern que a pesar de les
dificultats econòmiques que sabem que té, se’n recorda de l’illa
d’Eivissa i no només ens parlen de planificacions de futur, com
sí hem vist en altres etapes, sinó que realment les mancances
reben una resposta i les infraestructures arriben.

Tornant a allò que era l’objecte de la proposició no de llei
que ens presenta per segona vegada la Sra. Marí, una mica
refeta o... se li han afegit uns punts, el que no acab d’entendre
és que en el primer punt... l’objecció que el nostre grup li va
posar fa unes setmanes, pensàvem que era per aquest motiu que
ella l’havia retirada, resulta que el primer punt, pràcticament,
torna tenir la mateixa redacció i el mateix objecte de solAlicitud.
És a dir, ens proposa que instem el Govern de les Illes Balears
a executar la partida destinada a l’Escola Oficial d’Idiomes
d'Eivissa. No posam cap objecció a l’objectiu de la seva
instància perquè també consideram que és una instalAlació
adequada i és positiu que l’illa d’Eivissa pugui disposar-ne però
sí que segons aquest nou conveni que es va signar entre el
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa, està
claríssim que qui te la competència per executar aquestes obres
no és el Govern de les Illes Balears. 

Pens que és molt aclaridor, puc llegir el punt 4.2 d’aquest
conveni que diu: "la licitació, la contractació i el pagament de
les obres i les actuacions que s’han de dur a terme, detallades a
l’annex d’aquest conveni, correspon al Consell Insular
d’Eivissa", després també, per aprofundir, el punt 9 d’aquest
conveni referent a la conservació i explotació, ens torna dir que
la "conservació, el manteniment i l’explotació de les actuacions
i les infraestructures incloses en aquest conveni en cap cas no
són per compte de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
sinó a càrrec del Consell Insular d’Eivissa com a titular".

Per tant, sí estam en el termini de quaranta mesos, encara en
queden molts per cobrir aquests quaranta mesos, però no crec
que sigui a la comunitat autònoma a qui haguem d’instar per a
l’execució d’aquesta obra, sinó que en tot cas seria al Consell
Insular d’Eivissa que és el competent i el titular, d’acord amb el
que explicita aquest conveni que es va signar entre la institució
insular i la institució autonòmica, derivat del conveni anterior
que hi havia entre el Govern de les Illes Balears i Turespaña,
però en aquest moment és el Consell Insular d’Eivissa el
competent i no el Govern, tal i com ens diu la Sra. Marí per
segona vegada. 

Per tant, no procedeix que votem en positiu aquest punt
perquè no s’ajusta a les circumstàncies administratives que
tenen valor en aquest moment.

Pel que fa al punt 2 i al punt 3, sí que m’agradaria
puntualitzar que segons dades facilitades per la Conselleria
d’Educació, les xifres que incorpora la Sra. Marí en l’exposició
de motius segons el Govern no són exactament les correctes;
ella ens diu que la matrícula actual de l’Escola Oficial
d’Idiomes d’Eivissa és de 1.500 alumnes, i segons el Govern la
xifra és exactament de 1.256 alumnes. I també que les persones
que han quedat en llista d’espera enguany són exactament 325
persones, i no la xifra més superior que ella indica en la seva
argumentació.

Així i tot no vull negar que existeixin les dificultats que ella
diu d’espai, són certes. Entenem que seria molt més còmode per
al personal, tant per als estudiants com per al professorat de
l’Escola Oficial d’Idiomes, no haver de compartir aquestes
instalAlacions amb l’activitat que hi ha, i els alumnes i els
professors de l’institut, i que seria molt més fàcil i més adient
poder tenir un espai propi dedicat en exclusiva o que prioritzàs
l’activitat de l’Escola d’Idiomes. Però com ja hem dit moltes
vegades tots hem de ser conscients que el moment és complicat,
crec que no fa falta que ho recordem cada dia però és la realitat
que tenim i la realitat que ens condiciona les decisions, i no ens
podem basar només en allò que seria un escenari ideal, sinó que
també hem de mirar quin és l’escenari factible i possible en
aquests moments, i com dic tenim un govern, tenim una
conselleria d’Educació que està fent grans esforços a l’illa
d’Eivissa, que ho està demostrant amb fets, i que per tant hem
de tenir a vegades una mica de paciència i de comprensió, i
entendre que si les coses no poden ser per a avui idò pot ser
treballant sí que aconseguim que siguin una realitat el dia de
demà.
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I abundant en el coneixement d’aquest problema sí que vull
dir que sé que el president del Consell Insular d’Eivissa s’ha
interessar per aquesta qüestió, que ha fet un plantejament davant
els responsables de la conselleria, i també, i segurament com
sap la Sra. Marí, la delegada d’Educació de l’illa d’Eivissa
també ha rebut, s’ha entrevistat amb la directora de l’Escola
Oficial d’Idiomes, i té un compromís amb ella; li ha plantejat
que una vegada que s’hagi iniciat el curs solucionant tots els
problemes del curs escolar, que ja aquest període està passant,
idò el mes de gener l’ha emplaçada a una nova reunió per poder
tractar el tema de buscar un nou espai o una ampliació d’aquest
espai que ara té l’Escola d’Idiomes d’Eivissa en el Blanca
Dona, i millorar una mica les condicions d’ubicació en la
mesura del possible, i sempre condicionats al tema econòmic,
perquè no ens queda altre remei.

Per tant la nostra posició és avui de rebutjar aquestes
propostes, però perquè sabem que els responsables polítics sí
que estan sensibilitzats en el tema, coneixen el problema, i en la
mesura que els sigui possible faran, estan fent, les passes
oportunes per donar-hi una solució.

I quant al darrer punt, que ens planteja una mesa de forma
immediata, creació d’una mesa per buscar aquesta ubicació
provisional, pensam que no és necessària; des del moment en
què hi ha un diàleg continu i permanent entre la responsable de
l’Escola d’Idiomes i la delegada d’Eivissa, i també hi ha una
implicació del Consell Insular d’Eivissa, idò pensam que
d’alguna manera aquestes reunions s’han iniciat, es continuaran
produint, perquè així hi ha aquest compromís, i que faran tot el
possible perquè si es poden donar solucions de forma immediata
es donin.

Per tant, en conseqüència, no veig la necessitat d’aprovar
uns punts que pensam que en certa manera ja se’ls està donant
compliment per part dels responsables del Govern balear. Però,
bé, desitjam que aquestes instalAlacions noves algun dia arribin
i que mentrestant també confiam que se’ls donarà estudi i
atenció necessaris perquè la ubicació es pugui millorar, es pugui
ampliar aquest espai educatiu, i que les persones que assisteixen
a l’escola puguin fer-ho, i el professorat, amb la màxima
comoditat possible. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Idò té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Un parell d’aclariments. En primer lloc,
clar, vull donar les gràcies al Sr. Alorda, especialment pel to
d’ànims, de reivindicació, vull dir pel to d’ànim de cara al
govern perquè reivindiqui allò que realment ens pertoca des del
Govern de l’Estat. Crec que està bé anar-ho dient i repetir-ho
constantment, i que no ens hem de cansar de fer aquest discurs;
encara que a vegades nosaltres mateixos ens avorreix de tantes
vegades que l’hem de fer, pens que és molt necessari. Per tant
he d’agrair una vegada més el seu suport.

Després he de fer un parell d’aclariments. Ara, quan la
portaveu del PP recordava les iniciatives en infraestructures, jo
recordava quan el 2009 aquesta mateixa diputada va presentar
una proposició no de llei aquí, en aquest parlament, en què
reivindicava la construcció de l’institut de Santa Eulària, i ahir
es va firmar el conveni; des del 2009, que es comencen a donar
senyals d’alarma de la necessitat, del 2009 a quasi el 2013 han
passat un parell d’anys. Són els que jo més o menys calcul que
costa arribar a qualsevol infraestructura a Eivissa; anam a una
mitjana de tres, quatre anys per poder començar alguna cosa.
Per tant el crit d’alarma de l’Escola d’Idiomes ja fa temps que
el tenim, però com que en aquest ritme calculava que ara, si
començàssim o tenguéssim la santa sort de fer una mesa, de
seure’ns, de començar a estudiar, potser d’aquí a tres anys,
quatre anys, hauríem trobat la solució. Vull dir que era aquesta
la meva..., així en aquest ritme que anam. I la prova, ho dic, està
claríssima, és l’institut de Santa Eulària.

Després he de recordar que..., jo també estic molt contenta
que s’hagi pogut inaugurar Sa Comandància; és un bon centre,
serà un bon centre per a la universitat d’Eivissa; que també
s’hagi pogut inaugurar el CEIP de Sant Antoni, l’institut de Sant
Antoni; però he de recordar al Partit Popular que si s’ha pogut
inaugurar tot això és perquè hi ha hagut uns anys anteriors en
què això s’ha fet, i no vull deixar de dir-ho perquè pens que toca
dir-ho -llavors possiblement si en vénen uns altres la cosa serà
diferent, però ara toca dir-ho-, que el Partit Popular en un any i
mig o quasi dos anys no ha iniciat ni una sola obra a Eivissa.
Totes, totes les que s’han inaugurat varen començar-se i es
varen acabar, és que si no hauria estat impossible inaugurar-les;
això crec que ho sap tothom. Per tant crec que s’ha de dir,
perquè és que, si no, no toca. De mateixa manera que sé
perfectament que aquesta legislatura passada segurament el
govern de n’Antich en degué inaugurar algunes que les devia
haver començat el govern anterior. Per tant a cadascú allò que
és de cadascú, i jo us assegur, i ho torn dir, que aquest govern -i
em sap greu dir-ho, eh?, perquè hi ha moltes necessitats a
Eivissa- no ha començat, però és que ho he de dir perquè si no
aquest dia també es va dir en el ple, i no està bé, no toca dir-ho,
com a mínim jo no sé dir aquestes coses i pens que no s’haurien
de dir; no ha començat ni una obra aquest govern. Per tant és
lamentable i és trist..., sí que n’hem inaugurat, n’hem inaugurat,
però perquè s’havien fet. 

Però bé, matisant i tornant al tema de l’Escola Oficial
d’Idiomes, és cert que la matrícula oficial -aquí tenc l’informe
del claustre de l’Escola d’Idiomes, tenc l’informe de la direcció,
està aquí tot firmat, amb gràfiques i tot- sé que és cert que són
1.320 alumnes oficials. Això, però, a 15 de setembre; la
matrícula ha anat augmentant. Per tant vol dir que la delegada
d’Educació d’Eivissa no té els nombres actualitzats, li falten tots
els alumnes lliures, li falten tots els alumnes del programa de
That’s English; li falten tots els alumnes dels cursos de
professorat d’anglès, que a més ara s’han afegit pel nou decret
aquest de tractament de llengües a l’educació. Per tant no és que
n’hi hagi 1.500, és que n’hi ha molts més. Però no vull entrar en
guerres de xifres, ho dic senzillament perquè la realitat s’escapa
una mica de la idea de tothom.



450 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 31 / 22 de novembre del 2012 

 

Però, bé, aquesta diputada s’ha revisat els pressupostos del
Consell d’Eivissa, i això també crec que ha de constar en el
Diari de Sessions, la meva lamentació profunda perquè és que
ho trob tristíssim: la partida que teòricament, en inversions,
hauria anat a aquest futur que s’havia dissenyat educatiu a l’illa
d’Eivissa, es destina, i us ho vull llegir, a arreglar el sostre del
recinte firal. Hi ha degoteigs en el recinte firal, es dedica la
partida a arreglar aquest sostre, que no vol dir que no s’hagi de
fer, però no amb el finançament que havia de tenir l’Escola
d’Idiomes. Es fa una tanca en el perímetre de Sa Coma, és a dir,
es fa una tanca d’aquestes metàlAliques per tancar el perímetre
d’allà on s’hauria d’haver fet l’Escola d’Idiomes. Es canvia la
tarima de fusta d’un poliesportiu; ja està bé que es canviï la
tarima de fusta d’un poliesportiu, i a més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, em sap greu interrompre-la, però vagi acabant que
s’ha passat.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, vaig acabant. Sí, és que em pensava que era molt
interessant que quedassin clares les inversions del Consell
d’Eivissa. 

Per tant són aquestes, són menors; no vol dir que no s’hagin
de fer, però tampoc no faria falta que es fessin totes sinó que
s’haurien pogut anar fent d’una manera gradual i anar també
donant sortida al futur, que és l’Escola d’Idiomes, com altres. 

Per tant, res, ja acab. Ho lament profundament i esper que,
encara que no s’aprovi cap d’aquests tres punts, sí que realment
el tercer punt es faci. I he de recordar, finalment, a la portaveu
del Grup Popular que, encara que sigui el Consell d’Eivissa el
que tenguin en concret aquesta disposició d’aquest conveni, qui
té les competències en educació és el Govern de les Illes
Balears, la Conselleria d’Educació, i que ell és el garant perquè
l’educació estigui ben atesa a totes i cadascuna de les illes que
formen aquest país que són les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei 8011/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
8011/12.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8058/12... 

(Conversa inaudible)

Perdó, sí, se m’ha escapat un diputat, té tota la raó. Idò els
vots serien 5 vots a favor i 8 en contra. Ara sí.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8058/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts a
l'adquisició de llibres de text.

Ara sí, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8058/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts
a l’adquisició de llibres de text. Per defensar-la té la paraula
l’Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors diputats
i senyores diputades. Aquesta proposició no de llei es va
registrar a mitjans d’octubre perquè era molta la preocupació de
les famílies en aquell començament per com s’haurien
d’enfrontar econòmicament al començament de curs dels seus
fills i filles, titulars que vèiem als diaris cada dia com que
“Baleares es la quinta comunidad en la que la vuelta al cole es
más cara, con 862 euros por hijo”, o “un tercio de las familias
no podrán comprar libros de texto”, o “las ayudas para
reutilización bajan un 80%”.

Com aquests també a nivell nacional vam veure un titular
que deia: “Medio millón de alumnos perderán las ayudas para
libros de texto”; era un mitja de comunicació nacional que
explicava que açò era a causa de la baixada de la despesa
pública en educació, que havia caigut l’any 2012 més de 1.120
milions d’euros..., perdó, 1.120 milions d’euros, bé ho dic, a la
qual cosa s’havia d’afegir la pujada de l’IVA del material
escolar. Tot açò en un context en el qual s’hauria de donar tot el
contrari: l’Estat, l’administració, hauria d’emparar la ciutadania,
que està passant ara per greus dificultats econòmiques, i
sobretot emparar els que tenen manco recursos. Però açò no ha
estat així aquests anys.

A mitjans de setembre, davant aquesta alarma social, la
CEAPA i la CONCAPA van fer una crida urgent perquè cap
fillet o filleta que ho necessités es quedés sense beca de
menjador i per la creació de bancs de llibres de text per a
préstecs. Ja saben vostès que aquestes dues confederacions de
pares i mares poques vegades es posen d’acord, perquè no són
gaire properes ideològicament, però no ha estat així ara en
aquest tema en concret, perquè ha estat mútua la preocupació
pel futur, i açò les ha unit. Han de saber que aquestes dues
confederacions representen el 95% de les famílies d’Espanya.

No fa gaires dies, concretament dia 15 de novembre, ja
començat, per tant, el curs 2012-2013, va sortir la convocatòria
de beques de llibres del curs 2011-2012, una convocatòria que
la COAPA, supòs que tots els grups polítics d’aquesta cambra
han rebut un comunicat, idò la COAPA, com dic, ja ha dit que
surt tard i malament per ser efectiva, i a la qual difícilment es
podran acollir molts de beneficiaris: es donen 10 dies naturals
per presentar-s’hi, en lloc d’hàbils, que sol ser el normal, per
tant açò escurça el termini; s’elimina la possibilitat d’accedir-hi
per nivell de renda, i el que és més kafkià de tot és que no poden
solAlicitar aquestes ajudes les famílies d’alumnes que van ser
beneficiaris..., ai, perdó, sí, d’una de les ajudes convocades el 4
de novembre, o sigui, que no van ser beneficiaris de les ajudes
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convocades el 4 de novembre de 2010, o sigui, que exigeix que
ja s’hagin presentat i hagin estat beneficiats en una convocatòria
anterior. L’anterior és de 2010. Conclusió: tots aquells que no
van tenir aquest ajut simplement perquè no havien començat
primer de primària en aquell moment, és a dir, que estaven a
educació infantil, ja només per aquest fet no la poden demanar.

El que ens sembla més greu i no acabam d’entendre és que
la convocatòria posa que ara fa més d’un any que es va signar
un conveni amb el Ministeri d’Educació per al finançament dels
llibres de text i el material didàctic en els nivell obligatoris de
l’ensenyament per al curs acadèmic 2011-2012 per un valor
d’1.265.576 euros. Evidentment registrarem una pregunta per
saber quan s’han rebut aquests doblers, si s’han rebut els doblers
aquests que indicava el conveni, i en què es gastarà la diferència
entre aquesta quantitat que es va rebre de Madrid o s’havia de
rebre, i els 672.000 amb què ha sortit la convocatòria. A tot açò
s’ajunta que els ajuts per a reutilització de llibres de text, com
hem dit, també han baixat un 81,3% per a educació primària i
un 85% per a secundària, en termes generals de 75 euros a 14
euros. 

Quan es va registrar la proposició no de llei, precisament del
que parlàvem a l’exposició de motius era d’aquesta baixada en
els ajuts a la reutilització. Encara estàvem en aquell moment a
l’espera de la convocatòria, i el que demanàvem era que per
ajudar a les famílies la conselleria es posés al dia en el
pagament als centres de les dotacions econòmiques per a la
reutilització de llibres de text de l’any anterior, i també per
posar en marxa un procés que conduís a l’abaratiment d’aquest
material exigint a les editorials que els llibres de text no baratin
cada any, i que els exercicis en lloc de fer-se al mateix llibre es
puguin escriure en un material a part, de manera que es faciliti
la reutilització. I també una idea que podria ser un tant
innovadora, que és que la selecció de llibres de text per a
l’ensenyament obligatori es faci per concurs entre les editorials,
amb uns mínims de qualitat i amb uns màxims de preu.

Jo crec que aquesta qüestió ens hauria d’interessar a tots.
Hem de facilitar a la població escolar, als estudiants, poder
realitzar la seva tasca sense que l’economia de les famílies sigui
un impediment, perquè si no és així la nostra societat serà cada
vegada menys igualitària, es faran cada dia més patents les
desigualtats de partida, i açò serà sobretot així a les Illes
Balears, on a la primera oportunitat de convocar beques de
llibres el primer que desapareix és la possibilitat d’acollir-s’hi
en funció del nivell de renda. I la convocatòria -ens demanam-
del curs 2012-2013, ja en marxa, quan es pensa fer?, i què
passarà l’any vinent, en què no hem vist ni un euro en els
pressuposts per a aquest objectiu?

Ateses, per tant, totes aquestes circumstàncies que he
comentat fins ara, el que demanem a tots els grups és el suport
d’aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per donar suport a aquesta
proposició no de llei. Estam vivint en un moment amb una certa
paradoxa, que precisament per combatre la crisi, a qui es fan
pagar els serveis públics és a qui més la pateix, la qual cosa té
un sobrecost pel moment difícil que estan passant avui les
famílies i la societat en general. 

Jo crec que és el moment en què aquest matalàs social que
tenia l’estat del benestar no només no s’aprimi, sinó que sigui
capaç de donar cobertura a les noves necessitats que en aquest
moment li expressa la societat. No pot ser que perquè
l’administració té dificultats, el que rebi el cop sigui
precisament qui té dificultats per als llibres de text, però és que,
a més, a aquests llibres de text, com s’ha apuntat, hi ha hagut
distintes filosofies d’intercanvi que va més enllà de l’estalvi, és
una manera de profit, de reutilització, de treure'n d’alguna
manera tot el rendiment. Això també significa canvia criteris
editorials en els quals siguin més aprofitables els llibres i
aquesta falta d’ajudes i aquesta indefinició al principi de curs va
crear i ha motivat que molta gent hagi abandonat els programes.
Per tant, quan s’han intentat recuperar ja segurament hi ha hagut
una ilAlació que s’havia perdut.

No només ha estat el Govern, pensin que també hi ha hagut
ajudes municipals i d’altres organismes que entre tots havien
orquestrat una mecànica i una dinàmica que cada any pretenia
anar a més amb aquest nou repte que la gratuïtat de l’educació
ho fos en tots els sentits. Per tant, que també assolissin els
llibres de text, la veritat és que és un cost important a principis
de curs, més ho ha estat amb aquesta pujada de l’IVA que
realment és espectacular pel que fa aquest aspecte,
incomprensiblement, que avui realment el Pronto tengui un
número d’IVA, amb tots respectes per a totes les publicacions,
no?, però que respecte dels llibres de text escolars, com a mínim
al nostre grup li resulta sorprenent i injustificat.

Per tant, aquesta major recaptació per part de l’Estat quant
a aquesta despesa d’inici de curs, a més a més d’abandonar els
ajuts, doncs ha suposat realment una despesa addicional, amb
canvis que creen un problema també fins i tot de dignitat. Haver
d’anar alerta o haver de fer determinats tipus de malabarismes
amb els teus fills per una qüestió com els llibres de text, és una
cosa que hem d’evitar de totes totes. Per tant, creim que és
oportú que se facin aquesta mena d’iniciatives i crec que hauria
de ser una fórmula molt més general, molt més cap a la idea
d’educació gratuïta i universal i no tant a la idea de benestar, a
la idea de beneficència, a la idea d’intentar només identificar
determinats colAlectius.
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Per tant, donam suport i que sigui en la mesura que pugui el
Govern, però que tengui molt present aquesta prioritat, com a
mínim també veure-la dins els pressuposts de 2013.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Aina Maria Aguiló i Garcias, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Quant
al punt 1, el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les
Illes Balears a posar-se al dia en el pagament dels centres. Dir-
los als senyors diputats que aquest es troba en procés
administratiu, en la fase d’abonament. Per un costat per tant, el
Grup Parlamentari Popular està d’acord en la proposició no de
llei del Grup Socialista, però amb alguns matisos, perquè
nosaltres creim que si li donam suport, si deim que sí, enviarem
un missatge equivocat al Govern i a la societat en general,
d’instar a fer una actuació que ja s’està realitzant, simplement
està en procés. És a dir, tots els tràmits ja s’han duit a terme, és
a Tresoreria i està a punt de pagar-se d’un moment a l’altre.
Comprenguin vostès que amb això que acab de dir no podem
votar a favor i és que, a més, existeixen raons per les quals
políticament no mereixen el nostre suport a aquesta proposició
no de llei en concret.

Quant al punt 1 -repetesc- ens trobam en fase d’abonament
i per tant, és imminent la seva liquidació. Però, a més, hem de
pensar que aquestes persones que avui protesten, aquestes
persones que avui ens parlen de què vendrà la fi del món, varen
deixar d’abonar 830.000 euros en ajudes de llibres de text.
Quina casualitat! És a dir, varen deixar als pares, varen dir adéu,
partim del Govern i deixam 830.000 euros a l’aire, amb una
partida finalista que venia del ministeri. Per tant, no sabem on
se’n varen anar aquests doblers. Aquest govern, per tant, du
sobre les seves esquenes aquests més de 800.000 euros d’ajudes
de llibres de text, compromesos en l’anterior legislatura i que no
varen ser abonats. Senyores i senyors diputats, nosaltres el que
feim és complir amb els deures que tenim i no volem deixar en
el calaix factures impagades i no volem deixar herències. Per
tant, estam redimensionant els pressuposts als ingressos
prevists. Això ho repetirem una i una altra vegada.

Respecte del segon punt, vull recordar-li, encara que no ho
hauria de fer, ja que és una normativa que prové de l’anterior
legislatura, que a les ordres de desplegament de primària,
d’ESO i de batxiller, ja es marca que els llibres només es poden
canviar cada quatre anys. D’altra banda i en combinació amb el
punt tercer, les editorials ja introdueixen des de fa anys,
materials complementaris als llibres, per minimitzar
precisament el canvi de llibres de text. Crec sincerament, Sra.
Diputada, que sobre aquest tema hem d’anar amb una certa
cura. No podem tots, vostès també ho fan, com un dels elements
per al canvi del model educatiu i el canvi cap una qualitat
educativa, és l’autonomia dels centres. És a dir, el Grup
Parlamentari Popular i el PP en particular, creu en l’autonomia
dels centres, per tant, no creim en què s’hagi de fiscalitzar el
material escolar i llibres. Nosaltres creim que els professors

tenen la suficient autonomia per elegir els llibres que convenen
als seus alumnes, segons el projecte educatiu del centre.

Vostès que parlen tant de la falta de llibertat de càtedra, són
vostès mateixos els que volen fiscalitzar els professors, dient-los
quins llibres han d’elegir i quins no. No oblidi, Sra. Diputada,
que l’elecció de llibres de text, exceptuant les especialitats,
anglès per exemple, que ho fa el mateix professor, la resta de
llibres de text, després d’una reunió de cicle s’escullen sota el
criteri d’allò que és més adequat per als alumnes d’aquell
centre. Hi ha centres allà on el mateix professor elabora el
material didàctic. En algunes assignatures ni tan sols hi ha
llibres de text, sinó el material que cada any van adaptant els
professors al contingut i a normatives noves. Per tant, no creim
que sigui del tot lloable, que s’hagi de fer un concurs entre les
editorials. Això sí que ens sembla que és anar contra la llibertat
de càtedra.

Per tant, el que es podria fer és demanar a la comunitat
educativa que la selecció de llibres de text es realitzi amb un
mínim de qualitat i amb un màxim de preu i que el Govern
colAlabori amb els centres per a la consecució d’aquest fi.
Nosaltres creim que això seria el més prudent.

I finalment recordar-li que des de la Conselleria d’Educació
s’està treballant en la gradual incorporació de noves tecnologies.
Volia simplement apuntar que el futur es troba en els llibres
digitals i que dins les possibilitats pressupostàries hem de
caminar en aquest sentit, facilitant per descomptat aquesta nova
tecnologia, la reutilització de llibres i l’abaratiment dels llibres
de text i els seus complements. 

I com que veig que tant la diputada del Grup Socialista com
el diputat del PSM passen moltíssima pena per l’educació, jo els
vull llegir el que el Sr. Martí March escrivia l’any 2010 a
l’Anuari, el Sr. Martí March és un senyor que avui està molt de
moda. Any 2010, any del pacte, diu: “en qualsevol cas una de
les qüestions que posa de manifest la realitat de l’educació de
les Illes Balears és la percepció negativa de l’educació per part
de la societat, una percepció que té a veure per una banda amb
els indicadors que posen de manifest que el sistema educatiu no
funciona d’una manera adequada -senyors, el sistema educatiu
no funcionava d’una manera adequada l’any 2010- i per una
altra, amb el missatge que algunes instàncies socials,
mediàtiques, o educatives fan del nostre sistema educatiu.
Actualment -i estic parlant del 2010-, quan tothom parla
d’educació fa referència a inestabilitat educativa, insuficiència
financera -de 2010-, dualització educativa, problemes de
convivència, conflictes educatius, manca de disciplina,
desmoralització, desmotivació dels docents, manca de places
escolars, massificació escolar -en el 2010-, centres en mal estat,
xifres molt elevades de fracàs escolar, sobretot a secundària,
descens del nivell educatiu, abandonament significatiu del
sistema educatiu, sobretot a secundària, escassa escolarització
a l’educació post-secundària, poca consideració social de
l’educació, baixa taxa d’estudiants universitaris, desprestigi
present de l’escola pública, ...". 
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Tot això passava, senyors, en el 2010, és a dir, ara no és que
hagi arribat el Partit Popular i hagi arribat la fi del món. El Sr.
Martí March en el 2010, a l’Anuari ja parlava de com estava
l’educació, quan se suposava que hi havia brots verds i quan se
suposava que tot estava beníssim quant a educació.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Rita vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, començarem per on s’ha
acabat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Rita, pregaria un poc de silenci que hi ha una
persona que està parlant. Gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Li ho agraesc molt, presidenta. Deia que començaré la meva
intervenció comentant la darrera intervenció de la portaveu del
Grup Popular, llegiré també unes paraules del Sr. Martí March
referides a la situació actual, que entre el 2010 i ara, el 2012, a
punt de començar el 2013, han passat coses i que suposàvem
que havia millorat un poc l’estat de l’educació i es veia patent
en la disminució de les taxes de fracàs escolar i d’abandonament
prematur. Diu el Sr. Martí March que “a la política educativa li
calen recursos econòmics i humans, idees clares, propostes
concretes i senzilles, li calen acords a curt i a llarg termini. Però
fonamentalment necessita la complicitat de tota la comunitat
educativa. Les reformes educatives no es fan únicament a través
de lleis. Les reformes educatives reals es fan a cada centre, a
cada aula, les fa cada professor i cada alumne. Tal com deia al
principi, la crisi real és profunda i és dura. Però la manera com
s’aborda la reforma de l’educació es constata un error estratègic
que no només serà negatiu a curt termini, sinó que implicarà que
l’aposta per una societat cohesionada i del coneixement a
Espanya, sofrirà un retrocés de conseqüències significatives”.

Aquesta és la por que tenim, aquest retrocés de
conseqüències que encara no sabem, de conseqüències
significatives que tindrà aquest país a través del que fa el Partit
Popular a l’educació d’Espanya i també a l’educació de les Illes
Balears.

Quant al Sr. Alorda, li don les gràcies pel seu suport. No
creim que aquesta proposició no de llei tiri endavant i que se
solucioni la qüestió dels llibres de text, perquè també les beques
a nivell ministerial han baixat molt. I enguany per a l’any 2013
veim que únicament hi ha una sola partida de beques de 600.000
euros i és per a menjador, ni tan sols n'hi ha per al transport.

Durant aquest any han baixat les despeses de personal, han
baixat les despeses també de transferències corrents de capítol
4, subvencions en general, han baixat les inversions en educació
i, en canvi, han pujat les despeses financers, pagar als bancs, per
açò sí que hi ha doblers, i més que altres anys i han pujat també
les compres de béns i serveis, capítol 2, cosa molt estranya en
moments de crisi. Però aquest és el panorama que ens trobarem
a l’any 2013.

Per tant, senyores i senyors diputats, açò no va bé, que la
situació de l’educació a les nostres illes és molt preocupant, no
ho deim nosaltres, ho diuen també tots els pares de família, ho
diuen tots els professionals. El Partit Popular té una situació, la
conselleria, d’extrema dificultat, però també de posar-se a
tothom en contra. Parlar d’autonomia de centres, quan resulta
que no els deixen parlar, que treu lleis per no deixar-los posar
una llaçada a les façanes... Jo crec que açò ni és autonomia de
centres ni és res de res!

Per tant, jo el que veig és que hi ha un perill real que les
diferències que he comentat es facin cada vegada més visibles,
que la nostra societat sigui cada vegada més desigual, tampoc
no és una qüestió que dic jo, ho diu el Sr. Martí March i ho
diuen tots els especialistes que fan avui en dia anàlisis
econòmiques i socials, i nosaltres pensam que les beques són
uns factors que igualen les escoles i el que fan les escoles per als
fillets que tenen menys recursos, però per açò han de tenir
possibilitats i han de tenir recursos les escoles per fer-ho, també
igualen les APIMA, etc. Són un seguit de factors d’igualació
entre fillets i filletes, rics i pobres, ... un seguit de factors que
avui en dia estan desapareixent del panorama educatiu de la
nostra comunitat.

L’educació hauria de ser gratuïta, s’hauria de tendir cap
aquesta gratuïtat i no ho és quan hi ha alguns alAlots o alAlotes
que no poden pagar el transport escolar, que no poden pagar
menjador, que no poden pagar llibres de text. Per tant, el que
deim no només ho dic jo, ho agaf d'altres persones que he sentit,
vostès estan retallant amb una destral, amb una serra mecànica,
quan el que es necessitava sobretot en educació és retallar, no
dic que no, però amb bisturí finet.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 8058/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? Ara sí, 9 vots en contra.
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En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8058/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 8300/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa al nom de la llengua.

I per acabar passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8300/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa al nom de la llengua. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició sorgeix d’un
ús del nom de la llengua que ens va deixar realment parats,
afortunadament ha semblat que ha estat anecdòtic, però
trobàvem que valia la pena que el Parlament s’hi pronunciés i
hi sortís a camí perquè no es repetís. 

La veritat és que quan vaig conèixer per les xarxes socials
i abans de consultar el butlletí, que hi havia una convocatòria a
la qual es feia referència a la llengua catalana com "la llengua
cooficial distinta del castellà", em vaig pensar que era una
facècia d’internet, un joc de paraules, una exageració per tornar
posar una caricatura dels atacs que està fent el Partit Popular
contra la llengua pròpia, però realment avui fins i tot quan veus
una foto que et penses que és un (...), resulta que no, que és una
foto real que circula per internet i que és real el que està fent el
Partit Popular. Per tant, ho has de consultar per veure realment
què ha passat. 

Vaig visitar la pàgina web del butlletí i, efectivament, la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern, justament la
d’Educació i Cultura, fa una convocatòria amb aquesta ridícula
perífrasi, absurda, “de llengua cooficial distinta del castellà” per
referir-se a la nostra llengua, com si fos -apuntam aquí- un nom
proscrit, un nom indesitjable, un nom empestat, que tengués una
terrible maledicció dir les coses pel seu nom, qualque mena de
càstig de qualque déu madrileny o no sabem de per on; i la
veritat creim que això no pot ser. No hi ha cap govern del món
que es refereixi a la seva pròpia llengua, amb perífrasis, això és
impossible, per tant ho per referència a una altra, ni llengua
pròpia, per referència a l’altra llengua cooficial, que és el
castellà.

Jo no em puc imaginar els francesos, ni els alemanys, ni els
americans, ni els anglesos, no ja del topònim que dóna nom a la
llengua, els anglesos per Anglaterra, els escocesos, no m’imagín
els Estats Units fent referència a la seva llengua diferent ..., o al
Quebec parlant de la llengua oficial del Quebec com la diferent
de l’anglès. És absurd. És una falta d’autoestima tan gran, que
resulta absolutament ofensiva.

Com que totes aquestes anècdotes es contextualitzen amb
aquesta dificultat històrica del Partit Popular de dir el nom de la
llengua com si li sabés greu el que expressa o dels sectors més
recalcitrants de la dreta mallorquina, a què costa dir el nom de
la llengua pel seu nom, doncs, hi varen veure -ja dic- una
iniciativa que valia la pena tallar.

Reconec que després, de llavors ençà, en el mateix debat de
política general i en general el conseller utilitza la paraula
català, vàrem poder anar fins i tot a la inauguració del Llull
quan el Llull era extraordinari, a Sant Francesc, deu fer tres
setmanes, on el Sr. Bosch ens va dir que l’Institut feia una feina
magnífica i va dir català amb profusió, amb entusiasme i amb
afecte, un discurs que, per cert, podria subscriure jo crec que
totes les paraules que s’hi varen dir, però aquí quedava aquest
dubte respecte del nom de la llengua. També pareix que molesta
el topònim o el nom, per no dir d’on surt, d’on neix, com pareix
que no molesta que Castella..., que  surti de Castella o
Anglaterra o França, mai no ha molestat als americans que el
nom de la llengua fos anglès. Jo veig que el Sr. Rajoy i el rei
intenten dur tots els països castellanoparlants a conferències i a
tots els fòrums internacionals per defensar la llengua pròpia que
és comuna, jo ho trob normal i natural, mentre sembla que a les
Illes Balears fins i tot l’argument per sortir del Llull precisament
ha estat que hi hagi moviments polítics quan el castellà  els ha
conegut tota la vida, evidentment, o si no tota la vida des de fa
molts segles la majoria dels territoris que eren a Cadis l’any
1812 ja no hi són. Per tant, això és una qüestió que la deuen de
tenir molt present, els usos, els que parlen i tenen com a llengua
oficial la llengua castellana.

Per tant, nosaltres vàrem fer aquesta reacció, ja dic, que
quedi tan sols com una reacció en primera instància perquè
aquesta situació no es torni a produir, perquè la veritat és que
resultava indignant utilitzar la llengua pròpia amb circumloquis
i, per tant, feim una proposició no de llei molt senzilla, ni tan
sols he entrat en el contingut ni de la convocatòria ni del seu
contingut, volia que quedàs estrictament referit que el Parlament
surt a camí amb el nom oficial que té a l’Estatut i que té en tots
els textos normatius i que és el nom científic de la nostra
llengua i, per tant, la proposició no de llei és molt senzilla: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a referir-se a la llengua catalana pel seu nom, sense
referir-s’hi amb absurds circumloquis i en cap cas com a la
llengua cooficial distinta del castellà.”

Per tant, quan parlam de la llengua catalana parlam de la
llengua catalana i així s’ha de fer constar a tots els documents
que s’hi refereixin. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Lluís Maicas i Socías, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, seré molt breu i seré breu perquè no vull perdre més
temps en aquest tema al qual he hagut de dedicar tants d’anys de
la meva vida i sovint amb la sensació de fracàs. En tot cas,
avançar-li que donarem suport a la seva iniciativa, com és de
sentit comú i no podria ser d’altra manera. Això no obstant, vull
atribuir l’ús de la perífrasi, tal i com ja ho féu el conseller, a la
translació o traducció d’un text castellà feta per un funcionari
poc sensible, indelicat en matèria lingüística. Bé, deixa’m-ho
per un funcionari poc curós. 
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Bas la meva suposició en la convicció que no queda en tota
la comunitat, i perdonin-me l’expressió, no queda, dic, en tota
la comunitat ningú tan idiota per fer servir intencionadament un
circumloqui tan recercat, tan ridícul per tal d’evitar dir català o
llengua catalana, la llengua pròpia d’aquesta comunitat, tal com
s’expressa al nostre Estatut. Vull pensar, idò, que es tracta d’una
anècdota, si vol poca afortunada, però aïllada. 

Hi ha altre fronts intencionats més preocupants, perquè
aquests sí que atempten contra la línia de supervivència del
nostre idioma i en aquests haurem de vessar totes les nostres
energies. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer de tot, estic
molt estranyat que el Sr. Alorda hagi volgut presentar aquesta
proposició no de llei després que el conseller d’Educació l’altre
dia, abans de la seva compareixença aquí, en aquesta mateixa
sala, li va explicar per què es va produir aquesta traducció i per
què consta d’aquesta manera en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Jo pensava que el Sr. Alorda havia entès què havia
passat, però bé, una de dues, o vostè, Sr. Alorda, la capacitat
d’entendre les coses no les tenia activades en aquell moment o
vol venir aquí a perdre el temps. En qualsevol cas, no tenc cap
inconvenient a tornar a explicar una altra vegada, que jo sí vaig
entendre perfectament el conseller.

Miri, des de la Direcció General de Cultura i Joventut, des
d’on va sortir el nom de la convocatòria a la qual vostè fa
referència, va aclarir quines varen ser les passes per fer efectiva
la resolució de dia 9 d’octubre de 2012 per la qual es convoquen
les subvencions per fomentar la producció, distribució i
promoció de la indústria cinematogràfica i audiovisual de les
Illes Balears en llengua cooficial distinta del castellà i per què
no s’ha canviat el nom d’aquesta resolució en la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 18 d’octubre. 

Miri, el Ministeri de Cultura, a través de l’Institut de
Cinematografia de les Sales Audiovisuals, i la Conselleria
d’Educació de les Illes Balears varen signar un conveni de
colAlaboració per fomentar la producció, distribució i promoció
de la indústria cinematogràfica i audiovisual en llengües
cooficials distintes del castellà. Aquest conveni també se signa
amb altres comunitats autònomes amb llengua cooficial distinta
del castellà, no només és un conveni bilateral que es faci amb
les Illes Balears, és un conveni multilateral que es fa amb altres
regions d’Espanya o comunitats autònomes que tenen altres
llengües oficials distintes a la castellana.

En virtut d’aquest conveni, a finals de l’any 2011, aquest
institut va transferir 157.500 euros a la comunitat autònoma de
les Illes Balears atès que la transferència dels doblers de la
comunitat autònoma i, per tant, la disponibilitat dels doblers no
podia ser factible dins l’exercici pressupostari de 2011, es va
demanar la generació d’aquests crèdits dins la partida
pressupostària de 2012 com a partida de fons finalista, amb la
intenció de potenciar i donar suport al sector audiovisual de les
Illes Balears així com la de donar resposta a les demandes
manifestades a aquesta conselleria per part del sector
audiovisual. Es va fer tot el possible per convocar una línia de
subvencions per fomentar la producció, distribució i promoció
de la indústria cinematogràfica i audiovisual de les Illes Balears
en català.

El dia 11 de maig de 2012, el Consell de Govern aprovà el
Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats per a l’any 2012, tot i així la conselleria
no va disposar del crèdit corresponent per a la promoció de la
indústria cinematogràfica de les Illes Balears fins el mes
d’agost. El 10 d’agost de 2012 la directora general de Cultura i
Joventut va emetre informe sobre la necessitat de dur endavant
aquesta convocatòria de subvencions per fomentar aquesta
producció, distribució i promoció de la indústria
cinematogràfica. Atès que es tractava d’un fons finalista els
doblers havien de reinvertir-se, com especificava el conveni
amb l’institut, en el foment de la producció, distribució i
promoció de la indústria cinematogràfica audiovisual en llengua
cooficial distinta del castellà, en català en el cas de les Illes
Balears. 

El títol de la resolució del conseller es va redactar en base al
títol que utilitza el conveni abans esmentat per tal d’evitar
divergències en l’objecte de la convocatòria, així com els
possibles problemes de justificació o de reconeixement de la
convocatòria.

I per això la utilització d’aquest terme, perquè coincidia amb
exactitud amb el nom de la convocatòria ja que el seu abast era
tot el territori espanyol i podia referir-se a la llengua cooficial
que no fos el català. A més a més, vostè fa referència a la
traducció que ha fet qualque lingüista; vostè ha de saber que
quan es fa una traducció els lingüistes, els traductors no poden
fer traduccions segons ells consideren, han de fer una traducció
totalment literal perquè aquesta és la seva feina. A més, des del
Govern de les Illes Balears mai no s’ha tengut cap problema a
anomenar la llengua de les Illes Balears pel seu nom científic,
el nom que marca l’Estatut d’Autonomia, i vostès ho saben
perfectament. Per tant, com diu l’Estatut, la llengua parlada a
les nostres illes, juntament amb el castellà, és el català amb les
modalitats pròpies de cada una d’elles que són el mallorquí, el
menorquí, l’eivissenc i el formenterenc i tampoc no hem dubtat
en cap moment amb la unitat de la llengua, sempre que es
respectin les varietats pròpies de cada dialecte. 
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El que passa és que, com vostès deuen saber, el llenguatge
presenta molts matisos i a l’hora de redactar els diferents
documents es pot recórrer, sense cap problema, a la utilització
de sinònims que segons recull el Diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans la paraula o expressió sinònima és aquella
que té el mateix significat que un altre mot encara que pugui
diferir en altres valors funcionals dins un enunciat concret.

Així, jo mateix, li vull dir que crec que va quedar
absolutament clara la intervenció que va fer el conseller
d’Educació en seu parlamentària i crec que és evident per què
es va fer una utilització amb aquella expressió de “llengua
cooficial distinta de la castellana”, no era per no referir-se a la
nostra llengua sinó perquè estàvem dins un context de
llenguatge administratiu de l’Estat i òbviament dins l’Estat, per
no posar totes i cada una de les llengües cooficials que hi ha a
l’Estat, va fer o va emprar aquesta fórmula.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per agrair quasi diria que totes les
intervencions, la del Sr. Maicas inequívocament, la del Sr.
Rubio, tot i que no ha expressat el vot, també per la
contundència i la tranquilAlitat amb la qual ha precisat quin és el
nom oficial de la llengua i, per tant, jo li agraesc i coincidim. De
totes maneres si repara per què el to que jo he utilitzat ja li diré
que sí que vaig entendre cosa del que va dir el conseller, jo
trobava que havia de dimitir, fins que em va explicar el motiu,
que no trob justificable, la veritat, el trob bastant poc consistent,
però des del moment que no hi havia, més enllà de la crítica
d’haver acceptat aquesta fórmula, no hi havia intenció de cap
canvi, he amollat, respecte de les conseqüències d’aquella
convocatòria. Haurà reparar vostè en els termes amb els quals
jo m’he expressat perquè si no haguessin estat d’un altre calibre,
d’un conseller d’Educació que, efectivament, s’hi volgués
instalAlar, com a estudi, de vegades la sinonímia té, cerca,
sobretot els circumloquis, però també els eufemismes, maneres
d’evitar tractar una altra paraula que es considera grollera o que
es considera inadequada i es cerca una altra manera d’evitar-la,
d’eludir la paraula que tens i que no és perquè, per exemple, en
aquest text el que no era normal és que ho digués a totes les
bandes, perquè es repeteix a mitja dotzena d’indrets. 

Com s’ha explicat, nosaltres entenem que la convocatòria de
l’Estat tengui aquest nom i si és una anècdota en aquest sentit,
doncs, jo crec que si avui aprovam aquesta proposició haurà
estat en el meu entendre un error, perquè així com l’Estat l’ha
publicat en el BOE és una manera a la qual ja estam avesats,
perquè hi ha un tractament pel castellà i un tractament per a
totes les altres, miri, és una fórmula no molt sensible, però
entenedora, aplicat des d’aquí i firmat estrictament per les Illes
Balears i firmat pel nostre conseller, només per a les Illes
Balears i només per a produccions en llengua catalana, trobam
que no. Si qualque funcionari de Madrid necessita que hi hagi
un asterisc que li digui aquí on he posat català em referesc al
que tu dius a la convocatòria i al conveni, diu llengua cooficial

distinta del castellà, però aquí segons l’article de l’Estatut es diu
llengua catalana, jo crec que no ho necessita el funcionari de
Madrid, són molt espavilats a Madrid, són molt espavilats a
Madrid, molt, ja li dic jo, són bastant més espavilats que
nosaltres, que jo per descomptat, però ens han duit molts d’anys
per qualque banda que jo...se n’han sortit molt bé. Per tant, ho
entenen, això ho entenen. 

Per tant, crec que el nostre conseller a la nostra població,
que no té per què saber tots aquests entrellats no li ha de fer una
convocatòria amb una perífrasi que provoca una reacció social.
I per què la provoca també? Perquè hi ha un context, Sr. Rubio,
perquè a Aragó el Partit Popular acaba de dir-li que es diu
aragonès oriental a la llengua catalana, hi ha dos aragonesos,
l’oriental i l’occidental, jo no sé si sortirà el septentrional i el
meridional. Tot per no dir els noms que les universitats diuen a
les llengües. Clar, això clar que contribueixi a un element. Vostè
em diu que sempre el Partit Popular ha pensat el mateix respecte
de la unitat de la llengua i del seu nom, jo ho deixaré així, a mi
em va bé que quedi per a la història aquesta idea encara que
sigui poc documentada perquè em pareix més bé entendre-ho
així. Per tant, tampoc no ho vull embullar. 

Per tant, podem acceptar que hagi estat una anècdota, algú
trobarà que és una anècdota justificada, nosaltres trobam que
injustificable, però en qualsevol cas tots podem coincidir que ha
estat un ús puntual per a un cas específic d’un tipus de
convocatòria que veníem d’un conveni amb l’Estat, per tant
això no es repetirà. I per tant crec que ha de ser senzill
transmetre aquesta tranquilAlitat a la nostra comunitat i els que
han vist bubotes rere aquest circumloqui, i si ho aprovàssim tots
avui, doncs per ventura quedarien esvaïts, que crec que seria
molt positiu i que tots ho celebraríem. Ja tendrem efectivament,
com deia el Sr. Maicas, altres escenaris de confrontació en
defensa de la llengua i podríem deixar aquest establert com a
unanimitat i consens, que és la unitat i el nom, evidentment,
amb tot el suport a la riquesa dialectal i tot el que representa la
llengua catalana.

Llàstima que justament només es va nomenar Juníper Serra,
el gran Juníper Serra, però l’any de Mossèn Alcover no va tenir
un segon per citar-se. Jo crec que tots aquí, i ho hem dit,
celebram l’aniversari, avui, l’efemèride de Mossèn Alcover i,
per tant, qualsevol cosa que redundi en la riquesa de la nostra
llengua crec que l’hem de celebrar. Aquesta era circumscrita,
com dic, a aquest puntual, ni tan sols he entrat en la
convocatòria, com no entr en tot el debat dialectal.
Senzillament, diguem les coses pel seu nom i no fomentem
confusions amb circumloquis com aquest. Per tant, confiï que
s’aprovi avui per unanimitat i s’esvaeixi el malentès.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 8300/12. 

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8300/12.

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