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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats,
començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions. No hi ha substitucions.

Idò passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 3735/13 i
6707/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3735/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforç a
l'atenció a la diversitat a dos centres d'Eivissa.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3735/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reforç de l’atenció a la diversitat a dos centres d’Eivissa. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí
i Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. No
descobresc res de nou si dic que Eivissa pateix dèficits
educatius importants, en part certament aquests dèficits vénen
condicionats per les circumstàncies socials i demogràfiques que
té d’una manera molt especial l’illa d’Eivissa.

Les pitiüses estan al capdavant d’un canvi demogràfic en el
conjunt de les Illes Balears i també en un sentit més estructural
al capdavant de canvis socioeconòmics importants. Per tant, tot
això té un impacte inqüestionable dins el sistema educatiu.

Per tant, per fer front a les necessitats puntuals que es donen
en aquests moments a Eivissa i també a Formentera convé que
no es pensi amb els mateixos paràmetres que s’aplicarien a la
resta de les Illes Balears, circumstàncies específiques necessiten
així mateix tractament ad hoc ben específics i particulars.

La situació general quant a l’alumnat amb necessitats
educatives especials d’alguna tipologia concreta a l’illa
d’Eivissa d’alumnes amb necessitats educatives, els alumnes
coneguts com a NESE, n’hi ha amb necessitats quantificats així,
amb l’estadística i amb dades de la conselleria de l’any 2012, -
lamentam no tenir la informació del 2013-, serien de 2.451
alumnes; amb desfasament curricular hi hauria un milenar
d’alumnes; amb dificultats d’aprenentatge n’hi sumaríem 678
més; alumnes d’incorporació tardana, no registrats a les
estadístiques, en tendríem 372, etc. Per tant, les dades que hi ha
mostren la necessitat que hi ha d’aplicar alguns tipus de
recursos i d’ajudes en uns determinats contextos.

En concret, si es fa l’anàlisi de com és la situació general a
Eivissa, apareixen dos centres amb una problemàtica molt
especial. Les dades a les quals fèiem referència encara es
manifesten d’una manera més contundent a aquests dos centres,
els dos centres són el CEIP Vara de Rei de Sant Antoni de
Portmany i el CEIP Cas Serres del municipi de Vila. Els dos
centres, el Vara de Rei, situat a Sant Antoni dins el nucli
poblacional, i Cas Serres, situat a l’extraradi de la ciutat
d’Eivissa, els dos tenen uns percentatges molt elevats de
població immigrada amb nombrosos alumnes de necessitats
educatives especials. Es tracta per tant de factors que

condicionen i dificulten el normal desenvolupament de
l’activitat acadèmica tant a un centre com a un altre. 

Del CEIP Vara de Rei sí que estaria bé escoltar amb una
certa atenció les xifres de l’alumnat que hi ha en aquests
centres, són 18 nacionalitats diferents, i tenim que hi ha un 46%,
enguany més elevat encara, d’alumnes procedents del Marroc i
un 16% d’alumnes d’altres nacionalitats d’arreu del món. Per
tant, les dades d’enguany dic que són més contundents perquè,
només perquè us faceu una idea, a tercer de Primària, no, a
tercer de Primària no, perdó, a P3, P3 són els més petits, de 3
anys quan comencen després Infantil, de 15 alumnes que hi ha
en aquests moments, 13 són parlants d’àrab, de tal manera que
no entenen cap de les dues llengües oficials de les Illes Balears,
per tant, no tenen en absolut ni coneixement de català ni de
castellà. A més, si s’analitzen les xifres d’alumnat que hi ha a
quart, a cinquè o a sisè d’Infantil trobaríem que un 60%
d’aquests alumnes no tenen cap noció ni de català ni de castellà.

Per tant, entenem que per fer front a aquesta situació la
Conselleria d’Educació es va avenir a finals del curs passat,
durant el mes de juny, a augmentar una hora d’audició, del
mestre d’audició i llenguatge, no una hora diària, sinó una hora
setmanal, fet que -i així ho hem comentat i ho hem parlat amb
la conselleria- ho trobam del tot insuficient.

També tenim que dels alumnes de nova incorporació que
s’afegeixen a diferents grups al llarg del curs, l’any passat 30
alumnes -30 alumnes-, sense escolarització prèvia, per tant, amb
tot el decalatge que duia a l’hora de matricular-se en els grups
d’aquest CEIP, d’aquesta escola.

També vull afegir que moltes famílies que escolaritzen els
seus infants en aquest centre depenen de serveis socials de
l’Ajuntament de Sant Antoni o bé de l’ajut d’altres entitats com
Càritats tant per pagar lloguers com per proveir-se de productes
bàsics, com fer front a les necessitats més elementals com
alimentació o vestimenta.

I quant al CEIP Cas Serres, les circumstàncies són bastant
paralAleles, són els dos centres -ja ho he comentat abans- en què
s’ha detectat una necessitat més important, al conjunt del centre
de Cas Serres un 70% dels alumnes són també d’origen àrab,
són de procedència magrebina, molts dels quals no computen en
aquestes estadístiques que es fan, jo els dic estadístiques trampa,
perquè alguns d’aquests ja són nascuts a Eivissa i si són nascuts
a Eivissa, per tant, no es computen com a alumnat
d’incorporació de nouvinguts, quan a efectes reals ho són
perquè són parlants d’àrab, no tenen cap tipus de coneixement
ni de català ni de castellà. Per tant, a l’hora d’escolaritzar tenen
la mateixa problemàtica que tenen els alumnes que procedeixen
recentment de la zona del Magreb.
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Això seria un 70% d’aquest alumnat, la resta, el 30% dels
alumnes de Cas Serres, la majoria són i procedeixen d’ètnia
gitana, per tant, seria una problemàtica -diríem- que agreujaria
per les dificultats que també té aquest colAlectiu a l’hora
d’escolaritzar-se en règim -diríem- de normalitat allò que fa que
el CEIP Cas Serres també sigui un centre que necessita, sense
cap tipus de dubte, una atenció molt especial.

La conselleria, pensam que no ha atès fins ara -i per això ho
hem dut aquí al Parlament- les demandes del centre que
començaven d’una manera molt modesta, era recuperar aquell
professor d’atenció a la diversitat que havien tingut i que ara els
va caure l’any passat. Vull dir, era un centre que tenia dos AD
per atendre aquest cent per cent d’alumnes amb problemes, per
dir-ho així, però que amb les reduccions que hi va haver l’any
passat els va caure un AD, un professor d’atenció a la diversitat,
i enguany no hi ha hagut una normalitat de recuperació d’aquest
professorat. Per tant, aquest centre està completament
desbordat, completament ofegat i sense poder atendre unes
necessitats molt, molt bàsiques, molt elementals.

Perquè us faceu una idea, per exemple, al CEIP Vara de Rei,
tots els alumnes de procedència àrab, tens una classe de nens de
3 anys en què el mestre no els entén i els nens no entenen el
mestre, que funcionen amb dibuixets i que el mestre pel seu
compte i risc, no s’ha apuntat a anglès, sinó a classes d’àrab,
una broma una mica així de mal gust, però vull dir, la realitat
d’aquesta classe. Per tant, no és allò ni... ni poder escoltar ni
poder atendre, si aquests ninets de 3 anys o de 4 anys tenen gana
o han d’anar al lavabo, funcionen d’aquesta manera amb
llenguatge una mica rudimentari. Ho dic perquè les necessitats
d’aquests centres són molt urgents, sé que hi ha moltes
necessitats, però pens que aquestes són d’aquelles que no
podem obviar ni podem deixar passar.

Entenem que hi ha altres centres de les Illes Balears que
també tenen aquestes problemàtiques, però pens que no n’hi ha
o pocs són els que puguin arribar a tenir aquest nivell d’alumnat
amb aquestes característiques com aquests dos centres
d’Eivissa.

Per tant, entenem que aquesta proposició no de llei
contribuiria, en cas de poder-se dur endavant, a posar les bases
per poder millorar la situació en aquests dos centres educatius.

Crec que d’una banda s’ha de treballar perquè l’alumnat
nouvingut a tot arreu sigui repartit d’una manera més equitativa,
no pot ser que hi hagi centres que tenguin el 70% d’alumnat
àrab i en canvi n’hi hagi que no en tenen ni un 10%. Sé que és
difícil, ho conec, sé que hi ha tota una sèrie de problemàtiques
al voltant que  també s’hi entremesclen, com a qualsevol
problema, no és només una cosa així senzilla, però pens que
posar-hi, continuar-hi posant una bona voluntat en aquest camí
ajudaria i facilitaria molt el funcionament d’aquests centres.

I òbviament, pens que també s’ha de corregir aquesta
mancança que tenen en aquests moments els dos centres
educatius. Pens que un sistema escolar inclusiu no pot
concentrar els alumnes d’aquesta manera en aquestes escoles,
crec que s’ha d’atendre i treballar perquè aquests guetos no hi
siguin en el present, però també treballar perquè no hi siguin en
un futur, pens que això també seria una mica de feina de tots i
de tota aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, senyora, sense presses ja acabam. Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja ha esgotat el seu temps, però vagi acabant, per favor.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, sí, gràcies i disculpi. Senzillament vull dir que aquesta
mesura s’hauria de complementar amb aquests mestres, amb
aquests AD de suport que aquests dos centres necessiten per
palAliar aquestes dificultats. Pens que els equips educatius
agrairien aquest esforç, sobretot per entendre aquesta
problemàtica i sobretot això, perquè els beneficis seran per als
alumnes d’aquests dos centres. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari MÉS 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 anunciar el nostre vot favorable
a aquesta proposició no de llei.

I efectivament tractar un tema que aquest sí que resulta
cabdal per comprendre la situació en què viu a les Illes Balears
l’escola, la que ha viscut tots aquests anys amb un repte
importantíssim de com sortir al pas a l’allau demogràfic de
tantes nacionalitats. A Mallorca no conec..., a Eivissa per
nombre, però parlam d’un centenar de llengües que es parlen,
posem, a les Illes Balears, per tant, a Eivissa segur que són
moltíssimes.

És clar, aquesta arribada massiva que entra dins l’aula i ha
de ser atesa des del primer moment, si a més a més aquests
darrers temps se li han eliminat tots aquells elements que tenien
d’integració, de suport d’atenció a la diversitat per permetre
primer la màxima rapidesa en la seva inclusió, la seva
escolarització eficient, però també que tots els companys
poguessin tenir una vida acadèmica normalitzada mentrestant es
produïa tota aquesta situació, hem anat realment a menys. 

L’únic que, en aquest sentit, palAlia la situació és que ha
disminuït el nombre d’alumnes estrangers o de nouvinguts que
s’incorporen amb el curs començat, però així i tot encara parlam
de xifres realment importants. Si parlam d’uns 25.000 alumnes
estrangers inscrits a les Illes Balears, parlam de moltíssimes
llengües, alguna ja integrada o ja normalitzada com és natural,
però encara amb un ritme de dificultat creixent. Això ho
hauríem d’acompanyar evidentment amb personal.
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Realment és un cost important, a ningú no li escapa que és
un cost que hem d’assumir, a més a partir d’unes competències
molt mal dotades que no han estat compensades ni amb el
sistema de finançament ni amb cap altra fórmula que sortís a
camí, precisament, a les despeses addicionals que una atenció
correcta exigia; han desbordat com saben els centres, s’han
hagut d’improvisar noves instalAlacions educatives, tots aquests
anys hem viscut dins una autèntica voràgine. Encara no s’ha
normalitzat i ja introduïm una nova tensió ara dins les aules
quan encara s’està realment intentant resoldre els mínims.

Crec que la descripció que fa la proposició no de llei
d’aquests dos centres ens hauria de fer pensar a tots, en comptes
d’elucubrar amb pissarres hipotètiques, a veure exactament
quina és la via que es dur a molts de centres de les Illes Balears.

Pot ser, en aquest sentit, que alguna fórmula de... que
sempre fugi del campanar, del (...), sinó que surti amb un acord
de caràcter general seria millor, però és indiscutible que els
centres que concreta la proposició no de llei són ben
mereixedors d’aquesta iniciativa. Ho dic en el sentit que tots els
que superin un percentatge d’alumnat estranger o de diferents
llengües o de nouvinguts en els darrers tres anys, crec que és
que hem d’anar cap aquí. Ara a nivell de parlament no és el cas,
crec que ha estat molt positiu evidentment la proposta, però crec
que l’hauríem de fer a aquests, si després només són aquests
dos, doncs, són aquests dos, però si no, realment hi pot haver...
aquest nivell de percentatge són realment elevats, els que ens du
la proposició, però en tenim d’importants també a altres indrets,
eh? Els que coneixem a Mallorca, n’hi ha que..., és cert, per
molts d’elements, per exemple per la mateixa comoditat de
l’immigrant d’anar creant, la paraula gueto està mal vista, anem
a comunitats estables del little italy i del little...de qualsevol
altre indret, doncs van a coincidir, van a concentrar-se, hi ha
moltes estratègies en aquest sentit.

Segurament la fórmula, més enllà dels punts que ha estat un
fiasco en aquest sentit, haurà de limitar, s’haurà de posar un tall,
s’ha de posar un tall, s’ha de limitar el nombre de persones,
sobretot, que compareguin en el darrer moment, però també un
tall a l’hora del que pot assumir un determinat centre per
garantir que el pugui prestar en condicions, tret que per
qüestions pedagògiques o tècniques ben estudiades i avaluades
i pensades, doncs, s’estableixin fórmules addicionals que amb
els recursos més blindats, més vestits a determinats indrets,
doncs es facin uns itineraris que així ho recomanin, però amb la
mecànica que tenim actual hi hauria d’haver un sostre, un tall,
un tall en el nivell d’ingressos.

En tot cas, però, ja dic, sigui el que sigui, efectivament que
l’estudiï el Govern, com ens diu la proposició no de llei, però
que s’arribi a una conclusió, a una fórmula que reparteixi de
manera més lògica, més assumible aquesta població.

Tots som conscients que després afecta totes les altres, no?,
és evident que té un efecte molt important aquesta situació i
que, sobretot, si no hi ha recursos addicionals que li surtin a
camí és preocupant.

Per tant, crec que avui toca posar el dit a la llaga en un dels
temes importants que viu el país i que l’ha d’enfrontar tant per
a totes aquestes persones, tots aquests alumnes que tenen tot el
dret com és natural a una escolarització satisfactòria i a una
educació obligatòria que sigui eficaç i d’èxit i per a tots els seus
companys que evidentment també han de tenir les condicions
per poder tenir aquest èxit escolar.

Per tant, el nostre suport i confiar que realment hi hagi
aquest esforç per part del Govern, no ja en aquests casos que
són aclaparadors per les dades que s’apunten, sinó en general
que repensi el Govern tots els recursos que ha retirat de
l’atenció a la diversitat, de l’atenció a la inclusió, a l’atenció, en
aquest cas, també als alumnes estrangers per incorporar-los a les
llengües oficials i perquè comprenguin el mestre i perquè hi
pugui haver realment una comunicació, que és una prèvia per
poder ensenyar qualsevol cosa, doncs, que enguany es pugui
resoldre en part en comptes d’anar capa caiguda com hem
agafat aquests darrers dos anys. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam al 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
La Sra. Marí ha començat fent referència al dèficit que pateix
Eivissa des de fa una sèrie de... els darrers anys quant a
infraestructures educatives.

Precisament, també m’agradaria començar destacant l’intens
i eficaç esforç que fa aquest govern per palAliar aquest dèficit
amb noves inversions en infraestructures educatives a l’illa
d’Eivissa i recordar -com parlàvem el passat dimarts mateix al
ple- que estan en fase de construcció el nou Sa Bodega de Vila,
també el colAlegi d’Es Pratet a Sa Joveria, el nou institut de
Santa Eulària, que ha costat molt aconseguir, però finalment
s’ha aconseguit, l’ampliació del ColAlegi Públic de Santa
Gertrudis i també altres petites millores a centres educatius, com
pugui ser arreglar la instalAlació elèctrica del ColAlegi Públic
Sant Jordi o les aules apuntalades del ColAlegi Públic Can
Misses, que són temes dels quals hem parlat moltes vegades
aquí, però ara tenim la satisfacció que no només en parlam, sinó
que sabem que aquest govern els posa definitivament una
solució.

Quant a la proposta que avui debatem i que manifesta la
problemàtica que, segons ens diu la diputada proposant,
pateixen dos centres d’Eivissa, un del municipi de Sant Antoni
i l’altre de Vila, idò fent referència a la diversitat de la
procedència de l’alumnat, m’agradaria començar fent els
següents aclariments.
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Les circumstàncies, problemes, mancances i necessitats que
puguin tenir cada un dels centres escolars de les Pitiüses són
perfectament coneguts i assumits per la Conselleria d’Educació,
per la Delegació d’Eivissa i Formentera d’Educació i també per
part dels ajuntaments, que estan permanentment en contacte
amb els centres, i fent el possible perquè dins el marc legal i
amb els recursos de què disposen, es puguin solucionar aquests
problemes i donar la millor resposta a aquestes mancances.

Dir que durant el període d’escolarització, dins el període
ordinari de presentació de solAlicituds, la Conselleria
d’Educació, d’acord amb la normativa vigent en la matèria, opta
per respectar el dret de lliure elecció de centre per part de les
famílies. Com saben el nostre partit, el Partit Popular, defensa
com un dret prioritari per als pares el fet de poder triar
lliurement el centre escolar que desitgin per als seus fills. 

Pel que fa al període extraordinari, fora de termini i en
relació als alumnes d’incorporació tardana, s’aplica igualment
la normativa de distribució equitativa d’aquesta tipologia
d’alumnes entre els centres educatius amb vacants per als
nivells i les etapes educatives on s’hagin d’escolaritzar.
Conseqüentment i sempre que la realitat i les circumstàncies ho
possibilitin, el criteri que preval és el d’equilibrada assignació
alumnes. I per això Sra. Marí, en el punt número 1 de la seva
proposició de llei, ens agradaria fer-li la següent esmena, que
quedàs tal com li llegiré. “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a continuar vetllant perquè
l’alumnat nouvingut de les nostres illes estigui repartit d’una
manera tan aleatòria com sigui possible entre els diferents
centres educatius, per tal que con es produeixin concentracions
d’alumnat immigrant a determinats centres”. I afegim: “sempre
d’acord amb la normativa vigent i respectant el dret de les
famílies a l’elecció de centre”.

Pel que fa al segon punt, en certa manera podríem dir, pel
que fa a l’escola Vara de Rei, que tal vegada la seva proposta
sigui una mica desfasada, pensam que la problemàtica que vostè
planteja ja ha estat resolta per part de la conselleria; el colAlegi
Vara de Rei ara mateix no pensam que tengui tants de
problemes com vostè aquí exposa, les circumstàncies d’aquest
centre han variat respecte a l’any passat i a més, amb la proposta
de dotació per al curs present, feta pel Servei de suport educatiu,
es va augmentar la quota a aquest centre, fet que suposa
augmentar en un dia més la feina dels professionals en el centre.

On sí es planteja un problema, i vostè no n’ha parlat aquí, és
en el centre Cervantes, amb un 80% d’alumnat estranger i on es
va demanar més suport, això ja s’ha aconseguit, per tant, també
podem dir que aquest esforç ja ha arribat i per tant, aquesta
problemàtica ja s’ha resolt precisament aquesta setmana, on mig
professor fa aquest reforç, amb la possibilitat que aquests
mitjans es puguin ampliar, si així es considera necessari per part
del centre.

També vull destacar la feina positiva i intensa que es fa des
de la Delegació d’Educació, juntament amb l’Ajuntament de
Sant Antoni i amb el consell escolar municipal, que es segueix
molt de prop aquesta situació realment existent i que quan es
detecta un problema o una mancança, es mobilitzin per trobar-hi
la millor solució el més aviat possible. 

Quant a l’escola de Vila, el CEIP Cas Serres, amb un 46%
d’alumnat estranger, es mantenen els mateixos recursos que
l’any passat. Per què? Des de la Delegació d’Eivissa es va fer en
tot moment el seguiment d’aquestes circumstàncies del centre
i si bé és cert que des del centre, des de la seva direcció, es va
plantejar la possibilitat d’augmentar els recursos, però resulta
que des del COEP (Servei de Pedagogs) que han de fer les
valoracions i que, com vostè sap, hi ha d’haver un informe
preceptiu per la seva part, per poder reclamar aquests reforços
de professorat, doncs això no s’ha produït, no hi ha hagut
aquesta petició, aquest informe per part dels tècnics del CEOP
i, per tant, la petició de la direcció del centre no ha tengut suport
i per això no ha pogut obtenir aquesta resposta que vostè aquí
ens diu que seria interessant que es tengués.

L’atenció a la diversitat de l’alumnat no depèn tan sols dels
recursos humans, sinó que també cal tenir en compte qüestions
de caire metodològic i estratègic d’ensenyament. I una altra
puntualització, els alumnes de minories ètniques, no
necessàriament han de rebre suport, tot depèn del seu nivell de
competència curricular. No podem dir que una persona perquè
vengui d’un país, o vengui d’un altre, tengui menys capacitats
per avançar a nivell escolar, que un altre que hagi nascut a
Eivissa. Per això, el fet d’haver nascut al Marroc o a Eivissa no
consideram que sigui una raó perquè un alumne sigui considerat
de necessitats específiques de suport educatiu.

(Remor de veus)

I quan és el cas, són els serveis tècnics de les diferents
administracions públiques competents qui ho determinen. I aquí
és quan la conselleria posa els recursos, tal i com està fent a dia
d’avui.

Per tant, jo entenc la seva reivindicació, donades les
circumstàncies, però tal vegada vostè ho sap millor que jo, però,
no ho sé,  aquest equip de tècnics i de psicòlegs no tenen la
mateixa opinió que vostè i, per tant, com que el seu informe és
necessari per poder donar aquest reforç al centre i això no s’ha
produït, no li podem donar suport a aquest segon punt. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Just per veure si aconsegueix fer un
parell d’aclariments, una mica de llum en aquesta foscor. 
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Jo he intentat explicar que la situació d’aquests centres, no
és que hi hagi un 80% d’alumnat nouvingut, això es pot donar
a molts centres i depèn de què es consideri nouvingut. Jo he
especificat que aquests nouvinguts eren de procedència
magrebina o àrab i parlants d’àrab. I a Cas Serres és un 70% del
percentatge i a Vara de Rei es troba al 50%. És aquesta
procedència i l’acumulació d’aquesta procedència d’aquest
alumnat el que crea dificultats. És molt diferent si tens 2
alemanys, tens 1 anglès, tens 1 francès, perquè més o menys el
professorat, encara que de vegades s’hagi oblidat, el professorat
està format, en el que no està format és per atendre una classe
sencera de parlants d’àrab que no parlen res més. Si no es vol
entendre això, doncs que no s’entengui; si no es sap veure la
diferència entre parlants de llengües europees o de la comunitat
europea o parlar una llengua que és l’àrab, jo ja no arribaré a
intentar posar més llums en aquest punt, que cadascú intenti
aprendre o no aprendre la gravetat d’aquest problema. Jo ja he
de manifestar-lo.

No pos en dubte ni la feina dels ajuntaments, no vull posar
en dubte la feina de ningú, tothom fa, imagín, la que bonament
pot, només faltaria que no la fessin, han estat triats com a
representants de les comunitats per fer la seva feina, per tant, no
la pos en dubte.

Un altre punt. És cert que quan un alumne té unes
necessitats, s’ha de fer un informe i aquests informes els fan els
equips d’atenció primerenca. Què passa amb els equips
d’atenció primerenca? Si seguís una mica el procediment, hauria
vist que aquests equips d’atenció primerenca, com els CEP, que
comentàvem l’altre dia, o altres equips, estan saturats de feina,
no donen a l’abast, ho sabem. Els varen reduir la meitat del
personal, per tant, no donen a l’abast. L’escola mateixa de Cas
Serres arriba un moment, podria llegir els correus de la directora
i del seu claustre, ho han demanat tantes vegades, i si vostè
entra al GESTIB, als serveis informàtics de l’escola, veurà que
totes les caselles de l’alumnat de necessitats, tot està ple. Si els
equips primerencs no han fet els informes és perquè no donen
a l’abast. Si hi ha informes, perquè us faceu una idea, acumulen,
i no dic que sigui d’aquest Govern ni d’un altre, és que no hi
vull entrar en tot això, hi ha informes que duen un retard de 6
anys, 6 anys, alumnes que esperen un diagnòstic. Per tant, no
vull entrar a tot això d’aquí... 

No em diguis que no perquè llavors tot això queda aquí
enregistrat; és que jo ho dic a posta, m’estan dient que això no
és cert, per tant vull que quedi registrat en el Diari de Sessions,
perquè així ho faré arribar a tots els equips primerencs perquè
vegin què passa.

He intentat puntualitzar dos centres que tenien una
problemàtica que pens que és important i que se’ls havia de
donar una solució. Jo vaig plantejar aquesta mateixa
problemàtica, perquè tampoc no som tan kamikaze de venir
aquí..., ho vaig plantejar a la consellera Camps, ho vaig
plantejar al secretari autonòmic, Sr. Estarellas, ho he plantejat
moltes vegades a la delegada d’Educació d’Eivissa, perquè el
problema hi és i és greu. I sempre han estat bones paraules, ho
tendrem en compte, ho estudiarem, per això he fet el pas més de
dur-ho aquí, per veure si, com a mínim, es podria concretar
d’alguna manera. I veig que no és possible.

Senzillament dir que aquesta diputada, mentre sigui en
aquest Parlament, mentre pugui i tengui veu en aquest
Parlament, persistiré i continuaré insistint en aquests temes i
faré que siguin de la màxima difusió possible, perquè de veritat
que és una vergonya, és una vergonya que tota l’ajuda que es
dóna a un centre d’aquestes problemàtiques, sigui una hora més
a la setmana d’audició i llenguatge. Jo ho trob lamentable. De
totes maneres també és cert que si en parlam aquí, si com a
mínim algú es fa càrrec de la problemàtica, en parlam, potser
algun dia es faran conscients de la situació i potser algun dia es
podran posar algunes solucions.

I ja acab, i només un detall, la majoria dels alumnes que són
en els PQPI de Quarter de Portmany, amb partides
extraordinàries de serveis socials d’aquí, que ho hem comentat
moltes vegades, són precisament els alumnes procedents de
l’escola de Vara de Rei, d’immigració de procedència àrab. Per
tant, la correlació és directa, sense tenir capacitats lingüístiques,
aquests alumnes no podran prosperar, aquests alumnes no
tendran accés a un ensenyament així com pertocaria. I són
vostès qui els condemnen al fracàs escolar, i que en siguin súper
conscients i els faig responsables d’aquesta situació; perquè
amb un mínim de suport, quan són a P3 o P4, no haurien
d’arribar a ocupar les places dels PQPI dels ajuntaments de
serveis socials. Hi ha una correlació directa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. M’hauria d’aclarir si accepta la
transacció que li ha fet la Sra. Palau en el primer punt?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No, no s’accepta perquè la bona voluntat s’ha de demostrar.

LA SRA. PRESIDENTA:

No s’accepta. Idò es passaria a la votació conjunta. Passam
a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3735/13.

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.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6707/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei de llengües d'Aragó.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
6707/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei de llengües d’Aragó. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias,
per un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tornam avui, ara ja amb una llei
aprovada, a intentar que hi hagi una reacció des de les Illes
Balears per un patrimoni cultural comú que tenim amb la franja
d’Aragó, que evidentment és el signe d’identitat principal del
país, que és la llengua i creim que és important que hi hagi
aquesta mena de reacció.

Tenim la mala sort que no hi ha hagut una reacció des de
Madrid, o de la Comunitat de Madrid, ni de la seva Presidenta
que reaccioni al respecte i per tant, qualsevol altra cosa que no
sigui unes declaracions de Madrid, per ventura algú les veurà
com una ingerència. Nosaltres pensam que no, que és lògic que
una comunitat lingüística es preocupi per al seu futur, per a la
seva cohesió i que defensi els seus parlants. Això passa
absolutament a tot arreu del món allà on hi ha una comunitat
minoritzada per qüestions lingüístiques, allà on està protegida
aquella llengua, doncs també procura moure les peces
diplomàtiques que tengui al seu abast en defensa de la població
que té la seva pròpia llengua. Pensin amb els magiars, només
per posar un exemple, entre milions. Sempre hi ha aquesta
defensa, aquest element de solidaritat i de treball diplomàtic, per
intentar salvar o per intentar promoure i ajudar al reconeixement
lingüístic d’aquest patrimoni, com dic, comú.

Bé, idò la Llei 3/2013, de 9 de maig, que precisament du el
nom, i això dels noms de les lleis cada dia és més irritant, d’ús,
protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques
que es parlen a Aragó, ho fa substituint el nom de la llengua que
es parla a la franja, que és el català, és el nom científic conegut
arreu del món, el nom que fan servir les universitats, el nom que
fa servir la comunitat científica i passa a denominar-la “llengua
aragonesa pròpia de l’Àrea Oriental de la comunitat autònoma”,
que és un nom que realment m’han de reconèixer que és
complicat de dir. Bé, evidentment tot d’una s’ha cercat un
acrònim, ha estat LAPAO, que intenta posar senzillament les
sigles de la primera paraula, lletra de cada una d’elles. El
LAPAO justament és un dialecte del naxi de la Xina, és una
altra qüestió, però queda aquesta denominació. També, però, al
propi aragonès se’l tracta de llengua aragonesa de la part
septentrional, l’acrònim és LAPAPYP. Pensin que això, l’única
llengua que es parla a Aragó que no ha estat rebatejada és el
castellà, el castellà no es considera una llengua aragonesa que
es comparteix amb altres territoris de Colòmbia, Veneçuela,
Castella, no, no se li diu, no, no és llengua oficial no pròpia,
LONP, no, se li diu castellà.

És que si no fos així, i vostès en són conscients, no s’hauria
consentit. L’Estat espanyol hauria reaccionat en ple, si algú
hagués gosat canviar el nom, en tot cas es pot dubtar entre
castellà i espanyol, però no qualsevol altra denominació, no
s’hagués consentit. Em pareix raonable, em pareix lògic,
nosaltres, aquesta mena d’acudits de posar a la nostra llengua,
si un dia tenguéssim majoria, per posar al castellà “llengua
oficial no pròpia” i que es digui la LONP, és que ni se’ns
acudiria ni com acudit. I comprendria que hi hagués una reacció
de la comunitat castellanoparlant, o de tots els territoris de
llengua castellana, que ens intentessin fer reaccionar a veure si
havíem perdut el cap. Confiï que no arribem mai a aquest punt,
perquè no tenim cap mena d’animadversió a la llengua
castellana i més enllà de la peripècia oficial que hagi de tenir,

mai agredirem un patrimoni tan raonable i tan digne de respecte
com és el nom que hagi de tenir una llengua.

Bé, de fet aquesta decisió del Parlament ha provocat una
àmplia reacció popular a la Franja, allà en parlàrem en qualque
ocasió, inclosos batles, regidors, lingüístics, experts, tota la
comunitat científica en ple..., sé que és un argument que al Grup
Popular, la Universitat no és un argument que l’impressioni, ho
sé, en som conscient; em sap greu, jo crec que Occident en
general ha crescut per atendre els criteris de les seves
universitats en comptes de dejectar-les, o tenir en compte més
els curanderos. Però aquí ens trobam també una altra vegada
amb pronunciaments universitaris.

S’ha firmat una nova declaració de Maquinença, que l’any
84 va ser la que va permetre l’ensenyament del català a la
Franja, i aquest acord en defensa del català, contra la
denominació de LAPAO, l’han subscrit també representants
locals també del Partit Popular, ho establim a la proposició no
de llei, de diversa ideologia que demanen la derogació de la Llei
de llengües en aquest punt.

També establim a la proposició una, clar, una bajanada, no?,
la comunitat acadèmica internacional té establert que el català
és la llengua parlada a les Illes Balears, franja d’Aragó,
Catalunya, Catalunya Nord, estat d’Andorra, País Valencià, la
comarca del Carxe a l’Alguer, i a tots, nosaltres pensam que
aquesta afirmació hauria de ser compartida per un territori que
té el català com a llengua pròpia, que tots tenim el deure de
preservar aquests drets de la comunitat lingüística
catalanoparlant i la dignitat en el tractament de la llengua
catalana.

Per fer alguna referència de caràcter internacional, de
caràcter jurídic, hem aportat la Carta Europea de les Llengües
Regionals, que compromet les autoritats a respectar l’àrea
geogràfica de cada llengua i les relacions entre els territoris en
què es parla. Vostès saben que l’Estat espanyol és membre, està
inclòs també dins aquestes recomanacions del Consell d’Europa
i per tant hauria de tenir un compromís en defensar el català i
l’aragonès a Aragó, en comptes, ja dic, d’aquestes
denominacions tan impròpies.

Aquests són els arguments per demanar una proposició no
de llei senzilla, en la qual es demana, s’insta el Parlament i el
Govern d’Aragó que faci un reflexió respecte d’aquesta
denominació i que retorni a la denominació científica.

El segon punt és impropi, el retiraré; primera, perquè està
fora de termini; segona, perquè després tenia el dubte en haver-
lo redactat, però efectivament els parlaments no poden
impugnar normes d’un altre parlament sinó només normativa de
l’Estat. Aquí hi ha una llacuna de la llei orgànica en el sentit que
del que es tracta és de poder defensar l’autonomia o aquells
afers que tenguin efectes sobre el propi territori; vostès saben
que ara mateix hi va haver polèmiques tant en matèria
hidràulica, ara tenim el projecte Castor, com en tenim en tants
d’indrets, que normativa autonòmica sigui afectada per altra
normativa autonòmica, però el Parlament, ni per termini ni per
competència, no ho pot impugnar. Per tant en aquest sentit
aquest punt el retirarem. 
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Per paga hi tenc la fe que hi tenc, en aquesta tercera cambra
en què vostès han convertit el Tribunal Constitucional, jo ja em
declar des de sempre molt més partidari dels sistemes
anglosaxons que dels tribunals polítics, però en qualsevol cas jo
crec que ja la caricatura en què s’ha convertit el Tribunal
Constitucional en els darrers temps tampoc no serà qui resoldrà
aquesta mena de situacions si no hi ha una voluntat política
prèvia. Però, bé, el cas hi està, hi ha hagut 63 diputats que han
duit el tema al Tribunal Constitucional i per tant ja hi és, i ja hi
haurà una sentència quan s’escaigui.

Nosaltres ens apuntam més a la via política, en aquest cas al
Parlament, i és el tercer punt, que també instam el Govern de
l’Estat i la Comissió Europea a intervenir, a actuar per la
protecció i la dignitat de la llengua catalana a l’Aragó i a tots els
països de parla catalana. 

La llista de coses que podríem fer la respecte seria massa
llarga i també afectaria, i de ple, les Illes Balears, però per evitar
qualsevol mena de polèmica adjectiva a aquesta ho deixarem en
aquest punt. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En 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. No esgotaré els 10 minuts perquè
pràcticament, de tot el que ha dit el diputat, hi ha poc a rebatre.
Tal vegada la retirada del punt segon, la veim apropiada.
Nosaltres tenim poca fe en les sentències del Tribunal
Constitucional, i encara en tenim menys que aquesta iniciativa
tengui suport de tots els grups que formen aquesta comissió.
Això no obstant nosaltres li donarem suport. Potser som
persones de poca fe religiosa, però de molta fe democràtica.

Tanmateix, diguem el que diguem aquí i digui el que digui
el Govern d’Aragó, les llengües tenen un nom que no està
subjecte al caprici dels governants, i la llengua que es parla a la
franja de ponent, a la franja d’Aragó, es diu català; sempre s’ho
ha dit, i malgrat els esforços dels polítics sempre s’ho dirà. En
el mateix sentit que del català de Mallorca en deim mallorquí o
del català d’Eivissa, eivissenc, podríem denominar aragonès el
català que es parla a la part oriental d’Aragó, com deim castellà
o espanyol a la que es parla a la part occidental i la resta
d’Aragó. 

Em sobta que els autors no s’avergonyeixin d’un disbarat tan
acientífic. El LAPAO és un despropòsit contra el qual, com
vostè mateix ha dit, s’han manifestat representants d’ideologia
diversa, però també ho han fet lingüistes, filòlegs, dialectòlegs
i altres experts en matèria del nostre patrimoni comú, del
patrimoni lingüístic que compartim amb altres països i amb
altres indrets on es parla el català. 

Els representants del Partit Popular de les Illes Balears diuen
que no qüestionen la unitat de la llengua catalana; bé, no tots, ho
diuen alguns, alguns la qüestionen, però en general veig que a
les intervencions que hi ha aquí no es qüestiona. El cas és que
les polítiques que per tot arreu engeguen tenen -tenc la sensació-
la clara intenció d’afeblir per mitjans diversos, des del canvi de
nom al decret del tractament integrat de llengües, una llengua
minoritària que ja pateix la pressió i els efectes negatius de la
globalització. No han de ser inútils els esforços en la defensa de
la nostra llengua pròpia, tant aquí com en el conjunt de territoris
on es parla. Garantir la seva protecció d’acord amb la Carta
Europea de llengües regionals o minoritàries és un compromís
dels estats signants, entre ells l’Estat espanyol, que la signà i la
ratificà. 

Tanmateix cal no confondre llengua minoritària amb llengua
minoritzada. Minoritària i minoritzada no són sinònims, això
crec que ja ho sabem tots. Una llengua minoritària és la que té
pocs usuaris, com és el nostre cas; una llengua minoritzada, o
llengua minoritzada, fa referència a aquella llengua que no
gaudeix d’un ple reconeixement legal i d’un ús social, ni és
d’obligat coneixement en el seu territori històric, com per
exemple proposa la nova llei de funció pública, que diu que
alguns dels funcionaris no és necessari que sàpiguen la nostra
llengua, o com també diu la LOMCE, que vol imposar
l’espanyol com a llengua vehicular. En aquest sentit el català
seria una llengua minoritària i alhora una llengua minoritzada.

Podríem dir, idò, això, que el català a les Illes és una llengua
minoritària i és una llengua minoritzada. En tant que llengua
minoritària i minoritzada, i en defensa de la seva unitat, perquè
si no manifestam, jo dic que fins i tot amb vehemència, aquesta
unitat, acabaran per desmembrar-la, i és en aquest sentit i és per
tot això que donam suport a la seva iniciativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Aguiló i Garcías,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. És bastant trist escoltar diputats que no
creuen en el Tribunal Constitucional. Des d’aquí vull donar un
reconeixement al Tribunal Constitucional, com li pertoca.

Després una altra puntualització. La LOMCE precisament
reconeix la llengua pròpia de les comunitats autònomes, i aquí
tendrem com a llengua vehicular el castellà i el català, no només
el català. Per tant jo crec que això ha de quedar..., vagi per
endavant.
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En segon lloc, la nueva ley de lenguas de Aragón, aprobada
el pasado día 9 de mayo del 2013 establece que Aragón tiene
dos lenguas propias, la lengua española y la lengua
aragonesa: la lengua aragonesa propia del área prepirenaica
y pirenaica y, dos, la lengua aragonesa propia del área
oriental. A los aragoneses no els agrada que els diguin
LAPAO; LAPAO es un invent, diuen ells, dels nacionalisme
català per intentar desprestigiar el Govern d’Aragó. Per tant jo
crec que els hem de tenir un poquet de respecte, ja que a ells no
els agrada que els diguin aquest nom, que segons ells és un
desprestigi cap a la seva llengua. 

No ha habido ninguna reacción popular en el Aragón
oriental, que no franja, contra la ley de lenguas; tan solo las
dos asociaciones que defienden los Países Catalanes han
reaccionado en contra. Al revés, el día de la aprobación de la
ley se desplazaron hasta Zaragoza y acudieron al pleno de las
Cortes de Aragón decenas de aragoneses de la zona oriental
de Aragón para celebrar la aprobación de la nueva ley. No se
presentó en las Cortes de Aragón ningún ciudadano aragonés
de la zona oriental para protestar. Los que sí fueron hasta las
puertas de las Cortes de Aragón fueron algunos miembros
catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya, venidos de
Cataluña, para hacerse una foto y hacer constar que Esquerra
Republicana de Catalunya se oponía a la ley.

Cinco asociaciones culturales de la zona oriental de
Aragón han apoyado públicamente la nueva ley de lenguas, así
como la plataforma aragonesa “No hablamos catalán”,
plataforma surgida en 2005 en Fraga, ciudad más importante
del Aragón oriental, y que en la actualidad aglutina a 57
entidades. No ha habido 30 alcaldes que se han manifestado en
contra en la reunión de Mequinenza, sino que sólo 22 alcaldes
de los 61 municipios que hay en la zona oriental de Aragón
han protestado. Además de los 22 alcaldes, 22 eran del PSOE;
22 alcaldes de 61 es una tercera parte, por lo que las dos
terceras partes de los alcaldes están a favor de la nueva ley.
Además los organizadores no han querido concretar qué
alcaldes firmaron en Mequinenza un documento contra la ley
de lenguas, por lo que la cifra de 22 alcaldes podría ser
incluso menor. No ha habido representantes de tres consejos
comarcales que hayan votado contra de la ley, sino
representantes de dos comarcas los que votaron contra la ley,
pero también representantes de otra comarca y de una
diputación votaron a favor de la ley. 

Es mentira que se suprima la enseñanza del catalán. Se
seguirá impartiendo y estudiando voluntariamente, como se ha
hecho hasta ahora.

La nueva ley de lenguas cumple al cien por cien con el
Estatuto de Autonomía de Aragón, con la Constitución
Española, con la Carta Europea de las lenguas minoritarias o
regionales, con las directrices europeas y con las de la
UNESCO. La Carta Europea de las lenguas minoritarias o
regionales establece que se defenderán y promocionarán las
lenguas minoritarias o regionales reconocidas por las
diferentes regiones de Europa. El Parlamento aragonés
reconoce el aragonés en dos grandes modalidades, así que es
el aragonés lo que se debe defender. Además la UNESCO
afirma que para potenciar una determinada lengua en un
determinado territorio tendrá que consultarse con los
hablantes de esa lengua, y no se podrá imponer una lengua si

es rechazada por su supuesta comunidad hablante en este
territorio.

En la zona oriental de Aragón ya se ha dicho, bueno, ya se
ha dicho..., que ha habido un estudio sociolingüístico de la
franja oriental de Aragón elaborado por la Universidad de
Zaragoza. Más del 90% de la población rechaza el catalán y
se identifica con el aragonés, por lo que la lengua que se debe
defender y potenciar es el aragonés y no el catalán. 

Ni el Parlamento de Baleares ni el Parlamento de
Cataluña, ni ningún otro parlamento salvo el aragonés, tienen
derecho a inmiscuirse en asuntos propios de los aragoneses. El
Parlamento de Aragón nunca se ha inmiscuido en las
cuestiones internas de Baleares. El Parlamento balear creemos
que no tiene legitimación moral para defender lo que quieren
hablar los aragoneses, y ello se consideraría una ingerencia
intolerable por parte de Aragón, como ha sucedido con el
Parlamento catalán. 

Por lo tanto el Grup Parlamentari Popular votarà en contra
de la primera per això que acabam de dir, i en contra de la
tercera perquè el Parlament de les Illes Balears únicament insta
el Govern de l’Estat i la Comissió Europea per actuar en matèria
lingüística quan afecta la seva comunitat, en cap cas quan es
tracta d’una altra comunitat autònoma. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per contradiccions vol fer ús de la
paraula, Sr. Alorda? Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, ha començat amb la paraula tristesa i certament és la que
més s’encomana.

Per què odien tant la llengua catalana? Per què no poden
defensar, com defensen arreu del món, la pròpia llengua del
país? A qui se li ocorre que als italians els retreguin que intentin
defensar les comunitats italianes d’arreu del món? Ho fan, i ho
fan sistemàticament, Sra. Aguiló, ho fan sistemàticament. Els
francesos, ni n’hi parl, però, vaja, encara tenen comunitats
normalment de caràcter estatal. Però és que els hongaresos, els
romanesos, totes les comunitats que tenen..., no en parlem tot el
món balcànic, que és espectacular quant a la quantitat de
minories lingüístiques a cada un d’ells. Allà on hi ha minories
lingüístiques hi ha la comunitat lingüística gran que procura,
que s’interessa i que defensa i que mou moviments diplomàtics
en defensa de la comunitat lingüística. 

Ho fan els espanyols a tota la comunitat lingüística
castellana, i malament farien si no ho fessin, o jo comprendria
que ho fessin; si no ho fan prou, perquè vostè ve a dir que no ho
fan i no ho farien perquè és ingerència i seria tremend, jo crec
que sí; idò jo crec que hi ha una tasca diplomàtica de primer
ordre per intentar que el castellà avanci arreu del món, i perquè
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els castellanoparlants se sentin protegits, emparats, escoltats, i
que tengui penetració. Bé, vostès ho trobaran ingerència, ho
trobaran molt negatiu. Ho diguin, ho defensin, diguin al Sr.
Rajoy que és nefast el que fa. Nosaltres ho trobam normal i és
el que fa tot el món, però nosaltres amb molta més modèstia,
des del Parlament de les Illes Balears, per recursos, per òrgans
institucional i perquè tenim un estat que en comptes de anar-nos
a favor ens va en contra, doncs aleshores tenim molt poca
capacitat d’influència diplomàtica per defensar la nostra
llengua. Però per descomptat des del nostre grup intentarem
defensar la unitat i els drets dels catalanoparlants, sobretot allà
on són minoria, que si hi ha un lloc que són minoria és a la
franja d’Aragó.

Vostè diu “la seva llengua, ells tenen dret a dir quin nom té
la seva llengua”; però no és la seva llengua, és la nostra, és la
comuna; és seva i és nostra, és que és seva i és nostra, i hi ha
una defensa d’aquesta llengua. Crec que és així de senzill. Per
tant nosaltres aquí sí que creim que ho hem de dir.

Hi ha hagut una cosa molt confusa, diu que el català se
seguirà explicant a les escoles però no existeix; és l’aragonès,
el que s’ha de defensar és l’aragonès, però el català es
continuarà explicant. Això no ho he entès. Si és aragonès
s’explicarà el català, però el català de Catalunya no és perquè
l’aprenguin a la franja; no, a la franja aprendran aragonès
oriental i, en canvi, s’ensenyarà català per als dels Principat. No,
Sra. Aguiló, s’ensenyarà català perquè és el nom que rep a la
franja i continuarà rebent a la franja a les escoles, perquè no
l’han canviat les escoles, i alerta que no hi hagi camisetes
verdes per dir que el català és català, i per això les classes
d’aquesta llengua de la llei de llengües, a les aules es continuarà
dient, o es continua dient, perquè la comunitat científica li ho
diu, català.

Només són una tercera part dels batles els que defensen el
nom de la llengua, per tant passem-hi per damunt. Bé, nosaltres
volem defensar la resta..., aquests batles, sobretot en una
situació delicada, perquè aquí sí que és una llengua minoritària,
dins Aragó, i ho comprenem. No pretenem que esdevengui el
català cap llengua territorial de tot Aragó, no és el cas ni històric
ni cultural ni lògic; a Aragó el català és una llengua minoritària
d’un territori, com ho podria ser el castellà probablement al País
Valencià; és a dir, hi ha aquestes zones i hi ha d’haver un
tractament diferenciat en aquests espais.

A mi el que em sap greu és que no puguem tenir aquesta
defensa amb normalitat i que els atacs contra la llengua
catalana, que es disfressen, com deia el Sr. Maicas, de mil
maneres, una és degradar-la a nivell de nom, a nivell
d’oficialitat i cada vegada afeblir-la perquè sigui més bona de
tomar en el futur, sigui compartida per una estratègia lingüicida
del Partit Popular.

La tendència a convertir en acrònims les paraules llargues,
no se l’ha inventada cap “antilapaoista”, això és més antic que
el pastar. Jo pos messions en aquest parlament, i en podem
parlar d’aquí a deu any, que ningú no dirà a Aragó “llengua
aragonesa pròpia de l’àrea oriental de la comunitat autònoma”,
ningú no dirà aquest nom per referir-se a la llengua, ningú. Això
funciona així, la llengua tendeix a economitzar paraules, la
llengua escurça, i només allò curt té possibilitat de sobreviure.
Ningú no dirà un nom tan llarg. Dir-li aragonès serà complicat,

perquè, clar, existeix l’aragonès, és que..., a aquest que li han
volgut posar LAPAPYP qualque cosa hi haurà d’haver, ells
mateixos són incapaços de dir que hi ha dos aragonesos que
tenen el mateix nom però són dues llengües diferents. Veurem
això com s’anirà aclarint. 

S’aclarirà, la comunitat científica ho tendrà clar, es dirà
català, i la comunitat política seguirà intentant fer aquest esforç
de dir-nos “palmademallorquins” als ciutadans de Palma, i de
dir llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental de la comunitat
autònoma al català, però no se’n sortiran, perquè la gent no es
dirà “palmademallorquina” ni ningú del PP d’Aragó dirà aquest
nom infame a la llengua que es parla a la franja, senzillament no
en parlaran, a Saragossa no en parlaran, del català, perquè la
intenció és que vagi precisament desapareixent. 

Els fa nosa, i nosaltres aquesta actitud crec que és la que
hem de denunciar i defensar els nostres colAlegues lingüístics
que tenim a la franja. Com per altra banda vull oferir el nostre
braç a totes les minories lingüístiques que arreu del món hi ha
i que puguin tenir aquesta situació, que la viuen moltíssimes,
moltíssimes, i qualque dia evidentment també la viurem o la
podem viure nosaltres. Crec que hi ha d’haver sempre un tracte
molt, diguem-ne, respectuós amb les minories lingüístiques que
ja tenguin una base històrica dins un determinat país. Les bases
històriques canvien, la història no s’atura ni només existeix a
l’edat mitjana, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...aquesta és la situació que es viu avui a Aragó. 

A nosaltres ens hagués agradat molt una reflexió o una
declaració per unanimitat, però en tot cas quedarà un gest per
part d’una part del Parlament de les Illes Balears que sí que
voldria haver fet un gest, una defensa dels catalanoparlants de
la franja. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam a la votació de la proposició no
de llei 6707/13. 

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.

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