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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Idò començam l’ordre del dia d’avui que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 7861/13 i
2014/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7861/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als
docents de les Illes Balears.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7861/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport als docents de les Illes Balears. 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. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades, en primer lloc vull manifestar el
suport del meu grup parlamentari als motius que han portat al
sector educatiu a participar en la jornada de vaga que amb
caràcter nacional s’ha convocat avui en protesta a l’aprovació
de la denominada Llei de modificació de la qualitat educativa
que ni modifica, perquè el que configura és un sistema nou, ni
aportarà cap qualitat al sistema educatiu del nostre país, segons
els experts consultats.

Donam suport també a la denúncia que amb l’excusa de la
crisi econòmica es retallen recursos econòmics i humans del
nostre sistema educatiu que afecten a l’alumnat més vulnerable
i a la petició de retirada de la normativa elaborada sense consens
i que s’arxivin els expedients contra els tres directors de
secundària de Maó.

Per centrar-me en el tema que ens ocupa avui diré que
aquesta proposició no de llei es debat en un moment molt oportú
perquè se centra a donar suport als docents de les Illes que s’han
vist agredits aquests anys de govern del Partit Popular. S’ha
actuat aquí justament al contrari d’allò que aconsellen els
organismes internacionals, per exemple la UNESCO. Un estudi
contingut en la 47a Conferència Internacional de la UNESCO
assenyalava que el programa PISA posa de manifest que aquests
països que tenen millor resultats educatius són també els que
valoren més l’educació i també els seus docents. 

Nosaltres, no només no avançam en aquesta premissa, sinó
que retrocedim, perquè no és açò el que està passant al nostre
entorn. Tal com indicam a l’exposició de motius de la nostra
proposta, la nostra intenció avui és denunciar l’actitud
provocadora contra els docents mantinguda pel Partit Popular
des de l’inici de la legislatura i que es manifesta en el fet que
tant des del Govern de les Illes Balears com des del Govern de
l’Estat com també des del mateix partit i des del Grup
Parlamentari Popular que aquí el representa es produeixen
constantment declaracions que posen en entredit i desprestigien
la figura dels docents. Aquest és un dels motius de la
conflictivitat actual al sector educatiu. Aquesta actitud és
contrària a les bones pràctiques educatives que haurien d’anar

encaminades en sentit contrari, és dir, a reforçar un figura que
és clau en el sistema educatiu. També són contradictòries en allò
que el mateix Partit Popular diu que s’havia de fer. 

De fet, quan el Partit Popular a la legislació diu que “el
professorat és un element essencial per a la qualitat del sistema
educatiu”, a la LOMQE, no acabam de saber a què es refereix
exactament, perquè per considerar-lo un element clau no s’entén
el tractament al qual han estat sotmesos els docents en aquesta
legislatura perquè des del principi de la legislatura han volgut
donar cobertura a les retallades en matèria educativa -com els
augments de les ràtios, augments d’hores lectives efectives, no-
substitució de baixes- a costa de devaluar la figura dels docents
presentant-los com a treballadors que feien poca feina i
cobraven molt.

Fins i tot varen fer desaparèixer el complement tutorial en
les mesures d’estalvi, funció i complement que s’ha de
reconèixer, segons l’article 105 de la LOE recollit en el capítol
IV d’aquesta llei titulat "Reconeixement, suport i valoració del
professorat", capítol que justament no serà modificat per la
LOMQE i que diu també, entre altres coses, que “les
administracions educatives han de vetllar perquè el professorat
rebi el tracte, la consideració i el respecte conformes amb la
importància social de la seva tasca”, idò fan tot el contrari del
que es predica. 

Ahir mateix vàrem sentir la secretària d’Estat d’Educació,
la Sr. Gomendio, que deia en unes patètiques declaracions que
el professorat feia vaga perquè tenia la feina segura, mentre que
els pares s’estaven enfrontant a unes taxes d’atur molt elevades,
tot açò en un desgraciat d’intent de divisió de pares i docents
que en aquesta crisi del sistema educatiu responen a la una. Però
açò no és pitjor que s’ha sentit dir de boca de destacats membres
del Partit Popular, els han qualificat d’immobilistes, sectaris,
extremistes, adoctrinadors i un llarg etcètera que no és el
moment de repetir. Em vénen a la memòria ara les paraules del
professor Damià Pons, exconseller d’Educació de la nostra
comunitat autònoma, que ja recordava en un article molt recent
que la primera vegada que va sentir l’acusació de manipulació
de l’alumnat per part del professorat va ser en un míting
electoral del Sr. Jaume Matas l’any 2003, i açò perquè el
professorat complia, com no podia ser d’una altra manera, la
legalitat vigent en matèria de normalització lingüística.

Efectivament, en tots aquests anys, des del 2003 fins ara, la
dèria continua i als diaris de sessions em remetré perquè hem
hagut de sentir aquí, en seu parlamentària, i diverses vegades dir
que el professorat manipula i adoctrina l’alumnat, no tots, eh?,
continuen dient, que n’hi ha de molt bons, però uns 2.000 sí que
manipulen, diuen. O han considerat que era manipulació i
adoctrinament parlar de la crisi econòmica en classe i tot açò,
per què?, per desprestigiar un colAlectiu professional altament
vocacional que els ha dit “no” i que han denunciat una política
que realitzen contra del que entenen que és un ensenyament de
qualitat i en igualtat i equitat.
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Aquest aspecte de desprestigi dels docents encara fa més
mal. La finalitat no justifica els mitjans, senyors diputats i
senyores diputades, com han dit diverses vegades i les finalitats
són, en la nostra opinió, dividir la comunitat educativa, però
també retornar, com en tantes coses, a l’època predemocràtica
d’on, analitzant les manifestacions públiques d’alguns, sembla
que no hauríem d’haver sortit i retornar també a les antigues
remuneracions del professorat, a la manca de la seva formació
o a la repressió dels mestres com s’ha vist en els expedients
polítics als tres directors de Menorca.

És per aquest motiu que demanam als grups polítics
representats en aquesta cambra una manifestació inequívoca de
suport als nostres docents en el desenvolupament de les seves
funcions i també el rebuig sense palAliatius de les manifestacions
públiques que pretenguin criminalitzar-los i denigrar-los,
sobretot quan aquestes manifestacions provenen de responsables
polítics o alts càrrecs que haurien d’estalonar-los com a
servidors públics que són. 

Res més per ara, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari MÉS 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. Trist que sigui tan oportuna i
necessària aquesta proposició no de llei que ens presenta avui el
grup socialista, crec que és mal de creure dins un país que calgui
que el Parlament s’hagi de reunir i hagi de debatre una iniciativa
per reivindicar el paper dels seus mestres. En algun moment fins
i tot el Sr. Bosch havia posat l’exemple i... de la manera com
s’apreciaven i com es valoraven els mestres a Finlàndia, com a
un dels motius de prestigi de l’educació i de com al cap i a la fi
també havien forjat i havien gestat la mateixa existència de
l’estat finès.

La veritat és que aquí hem viscut totes aquestes diatribes que
ens recordava la Sra. Rita, crec que amb paraules dolces i sense
cercar agrors perquè es permetria els exemples concrets i
sobretot algun dels excessos vessats dins les xarxes socials per
part del Partit Popular en les seves mateixes sigles i amb el
logotip respecte del que representen i fan els nostres docents
que fan realment empegueir, empegueir. Crec que el llistó de
civilitat d’un país es pot mesurar pel respecte que té per
l’educació i que té pels seus docents i aquí se’ls ha faltat al
respecte sistemàticament; primer intentant efectivament fer una
espècie de caricatura sectària d’un petit colAlectiu, després, jo
crec que ja directament a tot el colAlectiu apuntant que tot el que
els ha mogut fins ara han estat motius espuris tractant-los de
titelles i de gent sense personalitat a les ordres de partits polítics
amb un desconeixement radical del que és la realitat, negant fins
i tot la seva pròpia mobilització. 

Ahir mateix encara el president parlava d’un sector
minoritari quan..., ja no se sap com expressar les majories que
hi ha a les aules, les majories que hi ha dins el cos social, però
molt especialment la majoria que hi ha dins el cos de docents,
que ara és del que parlam respecte de la política educativa i se’ls
nega directament l’existència i la realitat, no? Crec que és una
manera de menyspreu realment com no l’havíem vist, crec que
absolutament mai. 

Hi havia hagut, és veritat, algun apunt, s’ha recordat aquest
article de Damià Pons respecte de Jaume Matas l’any 2003, jo
ho he viscut directament com a regidor també, Pere Rotger era
dels que deia que tots els mestres eren del PSM als plens de
l’Ajuntament d’Inca sense cap mena d’escrúpol; però realment
dins aquell moment era anecdòtic comparat amb el que està
passant ara que és un autèntic linxament social del nostre
colAlectiu, a més amb caricatures tan absurdes com, ja dic, des
de la politització, de l’adoctrinament, de les dictadures
catalanistes que supòs que avui tornaran a sentir-se perquè és un
leitmotiv que motiva el Partit Popular, que realment, ja dic fan
empegueir, fan empegueir perquè parlam dels directors, estam
parlant de centenars de milers de professors, estam parlant
també, crec que també per extensió, de moltíssims de pares que
han volgut també expressar el seu rebuig a la política educativa
d’imposició contra la llibertat dels centres, contra la llibertat
dels mestres, contra la llibertat dels pares que du a terme d’una
manera sistemàtica el Partit Popular des d’un esperit sectari i
ilAluminat de qui només es pensa estar en possessió absoluta de
la veritat i qui nega el valor de la comunitat científica i de la
Universitat a l’hora de marcar criteris de caràcter objectiu, de
caràcter científic, de caràcter racional i per tant, també el que
representa la major glòria d’occident.

Per tant, ens trobarà aquí, a mi m’agradaria que fos aquesta
proposició no de llei un punt d’inflexió, si fos real, si realment
fos honest; no m’agradaria que quedàs en una manifestació
buida per després continuar l’endemà o al cap de cinc minuts
exactament en la mateixa línia que està duent fins ara el Partit
Popular, però seria bo que hi hagués aquest punt i que, com a
mínim, amb el reconeixement que sembla que tothom hauria de
tenir, no sé quants d’ajuntaments ja tenen mocions aprovades un
poc dins aquesta mateixa línia de reconeixement de la tasca
docent perquè han trobat necessari dir-ho, perquè han trobat
necessari dir-ho, i nosaltres creim que també ho acompanyarien.

Certament, un govern que no pot anar a explicar les mesures
educatives a la comunitat educativa i a la comunitat en general,
sinó que s’ha d’amagar dins les seus d’un partit polític perquè
no pot donar la cara a l’àmbit global per explicar-ho als primers
afectats i a tota la societat, no als seus, sinó a la societat, quines
mesures dur a terme i amb la cara alta, convendria que s’ho fes
mirar realment, perquè és un partit que s’està amagant dins ell
mateix i com a partit del seu pa en faran sopes, però com a
govern, oblidar que es governa per a tota la ciutadania i que hi
ha una responsabilitat del Govern que va més enllà de les sigles
d’un partit, creim que és greu i és aberrant. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyors diputats i senyores diputades,
Sra. Rita, l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei
que avui presenta el Grup Parlamentari Socialista és
d’antologia. Atribueixen als altres els seus defectes. Estam
acostumats a grans demagògies de l’esquerra, l’opinió pública
ja està cansada de proposicions buides sense contingut objectiu.
Com els deia, Sra. Rita, la seva exposició és d’antologia.
L’educació per a vostès no és un valor, l’educació per a vostès
no és dret fonamental dels nostres ciutadans, és i sempre ha
estat un arma contra el governs del PP.

Inunden l’opinió pública de la idea que el Partit Popular vol
afavorir els colAlegis concertats per així acabar amb l’escola
pública. Avui vostè mateixa du una camiseta que fa referència
al que acab de dir. Repeteixen una vegada i una altra que el
Partit Popular vol afavorir els colAlegis privats i els colAlegis
concertats, mentida. Vostè sap qui va acudir als colAlegis privats
per concertar-los? Saben vostès que els colAlegis concertats es
varen introduir legislativament per part del PSOE? Sí, ho
repetesc, el Partit Socialista Obrer Espanyol volia la
universalitat de l’ensenyament i no tenia infraestructures i va
concertar els colAlegis privats.

Existeixen sentències que ens obliguen a concertar uns
determinats centres educatius i un procediment administratiu
que hem de complir, procediment -repetesc- d’obligat
compliment gràcies a la seva legislació educativa socialista. Ho
entenen?, ho entenen?...

(Remor de veus)

No, no, no, els estic posant exemples de la seva demagògia,
els estic posant exemples de la seva mentida, constantment.
Vostès utilitzen una vegada més la demagògia i la mentida
perquè per a vostès allò important és utilitzar l’educació com a
una arma contra el Govern.

Volen un altre exemple d’aquesta demagògia que utilitzen?
Idò, miri, els ho diré, donen suport a la immersió lingüística la
qual cosa saben que és ilAlegal, és igual que en concret el Decret
d’immersió lingüística, és igual que també el Decret de lliure
elecció de primera llengua d’aprenentatge d’una consellera
socialista. Aquest decret va ser contrari a l’ordenament, al
nostre ordenament. Per tant, qui va en contra de l’escola?, qui
va en contra de l’educació?, vostès, amb la seva demagògia,
amb les seves actuacions, amb les seves actuacions que
moltíssimes vegades ja ni tan sols segueixen el nostre estatut
d’autonomia, ni tan sols segueixen la Constitució Espanyola.
Vostès van en contra de l’educació, vostès utilitzen l’educació
i la demagògia com a arma per desgastar el Govern del Partit
Popular.

Vostè sap que la legislació en què més va invertir en
infraestructures va ser una legislació del Partit Popular? Vostè
sap qui és que va posar el complement específic tutorial? El
Partit Popular. Vostè sap que durant quatre anys no el varen fer
extensiu?, era necessari fer-lo extensiu i vostès varen ser
incapaços de fer-lo extensiu. Qui va contra l’educació pública?
Qui va contra l’educació en general? El Partit Socialista.

Les reformes educatives, les diferents lleis socialistes, ja que
la LOMCE serà la primera que s’apliqui i es desenvolupi pel
PP, són el principal motiu del desprestigi de la nostra comunitat
educativa. Vostès han duit a terme durant tots aquests anys un
estereotip de professors que els interessava políticament. Ningú
no ha fet més mal als docents que les seves lleis educatives.
Vostès han desanimat completament els professors. Les seves
lleis educatives han relegat i apartat els docents de la seva
veritable labor. Vostès són els responsables que en aquest país,
en aquesta comunitat autònoma els docents se sentin
infravalorats, menyspreats. Vostès amb les seves lleis
educatives varen apostar per una educació sense esforç, sense
prestigi al docent i tot això ho fan simplement per què?, perquè
els interessa que la política conquisti l’escola a través d’unes
teories que no tenen com a meta l’adquisició de coneixements,
sinó el canvi de la societat.

Avui és el dia de la vaga contra la LOMCE, saben vostès
quantes vegades han faltat a la veritat en esmentar la
modificació de la LOE? Dijous passat ja en parlarem,
simplement vull afegir una cosa: a la seva demagògia parlen de
la falta de consens, els sembla poc consens que dels 157 articles
de la LOE la LOMCE tan sols en reformi 57 i n’hi afegeixi 8?
Li sembla poc consens que la LOE fos aprovada amb 181 vots
i la LOMCE hagi estat aprovada al Congrés amb 189 vots?

Els podria posar més exemples per desmuntar-los totes les
seves mentides, però crec que la a Comissió d’Educació de la
setmana passada ja vàrem quedar reflectides.

El Grup Parlamentari Popular no aposta per grans titulars,
nosaltres feim feina i volem continuar fent feina al costat del
docent i per això vàrem presentar dia 19 de març una proposició
no de llei relativa a l’estatut del docent i què varen fer vostès?,
vostès hi varen votar en contra. Saben la importància que té per
als docents tenir el seu propi estatut?, crec que no, perquè a
vostès no els importa l’educació, no els importen els docents. La
seva única missió és utilitzar l’educació per desgastar el
Govern.

El Partit Popular dóna suport més que mai als docents, les
seves lleis educatives, socialistes, han fet que aquests perdessin
el seu prestigi. Per això el Partit Popular, conscient de la
importància del docent, impulsarà la Llei d’autoritat del docent
perquè recuperi el prestigi que vostès els han denegat. Vostès
amb les seves lleis han protegit el dret a molestar per sobre del
dret a aprendre, i el professor necessita ser autoritat, que se li
reconegui la presumpció de veracitat, que se’l protegeixi en la
seva dignitat i en el seu honor en l’exercici de les seves
funcions.
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Aquestes són polítiques de suport al docent, aquestes són les
polítiques del Partit Popular. No volem grans titulars, no
utilitzam la demagògia, venim aquí a fer feina. Aquestes són les
accions que volen els docents, no PNL demagògiques amb falta
de contingut i amb exposicions de motius falses.

Quan vostès parlen que han presentat iniciatives no es deuen
referir a la ponència del pacte educatiu? Efectivament, una
iniciativa que va tenir el suport per l’altra grup de la Cambra on
especialistes en educació i membres de la societat civil i
acadèmica del nostre país han anat aportant i ho continuaran
fent el seu granet d’arena perquè puguem tenir una educació de
major qualitat. Això és donar suport a l’educació, això és donar
suport al docent, no fer PNL amb mentides, amb falsedats.

Quin respecte demostren vostès per aquest parlament?, per
l’educació?, com poden demanar negociació, prestigi dels
docents si no són ni capaços d’asseure’s i escoltar a aquestes
persones expertes que venen aquí? Vostès ni tan sols han
escoltat al president del Consell Escolar estatal, i vostès em
parlen de consens? Sí, varen... sí, varen escoltar, però després
se’n varen anar, ja ho sabem, ja ho sabem que el Partit
Socialista va escoltar, però després se’n va anar, no va escoltar
per fer aportacions, no va escoltar per fer aportacions. Vostès
parlen de diàleg i no són capaços d’escoltar el president del
Consell Escolar estatal. Per l’amor de Déu, ni tan sols es dignen
a participar. 

D’altra banda, no tenen inconvenient, això sí, a participar,
a cridar al carrer activament a les mobilitzacions, el seu objectiu
no és l’educació de qualitat, el seu objectiu és el pur desgast
d’un govern. No els importa per res desprestigiar els professors
amb una qualificació B2 d’anglès, dient que no són capaços de
donar les classes correctament en anglès. Quan vostès mateixos
demanàvem tan sols un B1 a les seccions europees. Els és igual,
els importa, no els importa res, vostès el que volen és desgastar
el Govern. Com creuen que s’han de sentir els més de 3.000
docents que han adquirit aquesta competència mitjançant la
qualificació pertinent i ara, per una simple estratègia política,
se’ls nega la seva capacitat? Com creu que se senten aquests
professors? Com creu que se senten? Vergonya em faria a mi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

I ja per finalitzar i fixar postures, el Grup Parlamentari
Popular demana al Grup Parlamentari Socialista que retiri
l’exposició de motius, ja que aquesta no s’ajusta a la realitat. En
aquest cas, si retira l’exposició de motius, donarà suport al punt
1, com no podria ser d’una altra manera, ja que hem donat
suficient exemples que el Partit Popular dóna suport als docents
en el desenvolupament de la seva funció i com a funcionaris que
són donam suport a aquells que compleixin, en tot moment, amb
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic on, si m'ho permeten, els
llegiré textualment l’article 52: “un funcionari públic ha
d’actuar amb objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat,
imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic,
transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia,
honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental”.

Simplement, Sra. Rita, li deman, una i una altra vegada des
del Grup Parlamentari Popular, que retiri l’exposició de motius.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair al
representant de MÉS el suport a aquesta PNL que, efectivament,
parla del suport als docents i no d’una altra cosa, ni de
concertades, ni d’inversions ni res de res, perquè efectivament
es troben en una època molt dura on són vilipendiats, insultats,
menyspreats, i d’açò crec que a tots els diaris es pot anar fent el
seguiment en hemeroteca i també, fins i tot, en els Diaris de
Sessions d’aquesta cambra.

Però jo al principi de la meva intervenció he fet menció a
unes manifestacions a favor dels docents que s’han fet a la
UNESCO i voldria finalitzar també de la mateixa manera. La
UNESCO, saben vostès, és un organització internacional que es
dedica a la cultura i a l’educació principalment a països on hi ha
dificultats per fer realitat aquestes qüestions i el nostre país com
va camí de convertir-se en un d’aquests països, doncs, és
pertinent fer aquestes mencions a aquest organisme
internacional. La vull fer, a més, per finalitzar perquè es dóna la
circumstància que fa uns dies, concretament dia 5 d’octubre,
que se celebrava el Dia Mundial dels Docents amb el lema “Una
crida a la docència”, és paradoxal que es parli de crida quan és
un dels lemes que tenen els docents aquests mesos.

Arran d’aquesta efemèride la UNESCO aprofita per definir
els docents com la força més enèrgica en pro de l’equitat, de
l’accés i de la qualitat de l’ensenyament. I diu textualment, “no
hi ha un fonament més sòlid per a la pau perdurable i el
desenvolupament sostenible que una educació de qualitat
impartida per mestres estimulats, estalonats i motivats”.
Justament tot el contrari de la situació que pateixen en aquests
moments i del que es fa ara perquè és un temps de llistes negres,
de represàlies, d’amenaces i de menyspreu cap als docents; un
docents que, en primera instància, són els membres de la
comunitat educativa que més durament reben les conseqüències
d’una política enrocada en el conservadorisme més ranci, però
que, en segona instància, aquestes conseqüències que ara
pateixen els mestres i professors recauran també en l’alumnat,
amb l’exclusió del sistema dels que són més febles, dels que
tenen més dificultats socials, econòmiques o d’aprenentatge.
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Però no podíem esperar una altra cosa tampoc d’uns governs
que imposen polítiques com les que representa la LOMQE, el
TIL, la Llei de símbols, la Llei de convivència i autoritat del
professorat que avui són rebutjades amb una vaga educativa.
Aquesta normativa, entre d’altres coses, vol eliminar la lliçó de
democràcia que significa la pràctica educativa en el nostre país.
Si s’aproven, la comunitat educativa ja no serà tal, els consells
escolars ja no seran tals, els claustres ja no seran tals, tornam a
una educació fortament jerarquitzada amb un director
professionalitzat i amb mestres supeditats i on no tenen cabuda
els alumnes que no siguin d’elit o que no siguin rics.

Per tant, jo no retiraré res de la proposició no de llei, i menys
l’exposició de motius, que és la que dóna lloc després a les
propostes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Bé, realment el que es vota seria la
proposta d’acord, l’únic que no sé és si s’ha demanat la votació
separada o no... no ha demanat...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Si no es retira l’exposició de motius, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

... li record que el que es vota és la proposta d’acord, els dos
punts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... sí, però no...

LA SRA. PRESIDENTA:

... l’exposició de motius no es vota, per tant, no demanaria...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... no, votarem que no, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

... d’acord, idò passam a votació.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Això és el que volia aclarir. Molt bé, moltes
gràcies.

Passam a la votació de la Proposició no de Llei RGE núm.
7861/13. 

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra, ... és que no veia el Sr.
Fernando Rubio.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de Llei
RGE núm. 7861/13. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 2014/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a la
indústria cultural.

Passam al debat de la Proposició no de Llei RGE núm.
2014/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a la
indústria cultural.

Per defensar-la 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. Les indústries vinculades a la
cultura, a la creativitat, són part del teixit productiu i de
l’ocupació laboral d’aquesta comunitat, afegeixen aquestes
característiques pròpies i comunes de tota la indústria, fets
diferencials importants en tant que no consumeixen territori, no
contaminen i sobretot són la columna vertebral sobre la qual
descansa el present i el futur de la nostra cultura pròpia.

La crisi en general, l’absoluta manca d’ajudes institucionals
i una errada concepció del consum cultural com un bé negligible
han fet que moltes d’aquestes petites indústries entrassin a causa
de les dificultats financeres en un procés de dissolució, de
desaparició. 

Davant d’aquest accelerat deteriorament de la producció
cultural a les Illes; davant l’alarmant situació del teixit industrial
que afecta aquest sector, en realitat afecta tot el teixit industrial,
però en especial el teixit industrial que treballa la cultura;
davant la imminència de propers tancaments és necessari
implementar mesures orientades a aturar, a impedir la
desaparició de l’activitat empresarial que dóna visibilitat,
difusió, presència als nostres creadors, als nostres investigadors,
als nostres artistes així com estimular programes que ajudin a
palAliar les dificultats financeres amb l’accés al crèdit.
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És per aquestes causes que presentam la nostra proposició
no de llei en el sentit que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a, un, estudiar, impulsar i
pressupostar programes d’ajuda financera per a la indústria
cultural de les Illes Balears, que s’haurien de concretar en
préstecs destinats a la inversió vinculada al creixement
empresarial, en l’ampliació de línies de negoci, en la innovació
tecnològica, amb els processos d’I+D+I, en l’expansió a altres
mercats, amb préstecs per a la inversió productiva i en préstec
de tresoreria a curt termini per finançar produccions culturals
que per les seves característiques puguin ser considerades
d’interès especial. I dos, signar, per tal d’assolir els anteriors
objectius, acords amb les entitats financeres per garantir que
aquestes obrin línies de crèdit amb relació a les ajudes abans
esmentades així com que el Govern convoqui ajudes per tal
d’alleujar els costos financers d’aquestes operacions i alhora, i
en determinades circumstàncies, pugui avalar aquestes
operacions de crèdit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. 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 donar suport a aquesta
iniciativa, certament la indústria cultural passa un moment
delicat, si sempre ho ha tengut magre avui encara l'hi té més i,
a més, dins un context en el qual, com s’apunta en la proposició
no de llei, doncs, transmet que és una activitat sobrera,
innecessària, de les primeres que pot caure dins el consum en
comptes de valorar-se com un element de creació, de formació,
de gaudi, però d’un gaudi que, a més, sigui valorat socialment,
que sigui preuat com toca ser a totes les cultures civilitzades,
ans al contrari, ha rebut un càstig important amb el 21% d’IVA
que realment és una petita punta per a alguns sectors com el
teatral, com és el del llibre comparat amb les revistes, és tot el
món associat al món de la cultura que ha viscut també un
moment, ja dic, complicat.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa, veim
que si no hi ha un canvi de polítiques econòmiques i culturals
serà difícil perquè tant la política econòmica, que jo diria que
flastoma de l’ajuda del suport a la innovació com una cosa
negativa, tret que es tracti de segons quines activitats, per
exemple l’agricultura que aquí ja té un altre plantejament,
afortunadament, però per a tota la resta pareix que el Partit
Popular vol bravejar i el Govern d’haver retirat el suport a totes
les innovacions i a tota la implicació que hi pogués tenir
l’activitat pública com té arreu del món i com té un tracte
privilegiat, molt especialment en aquells espais, en aquells
estats on hi ha una indústria cultural potent que es considera
ambaixadora del país.

Per altra banda, tenim la política cultural, la política cultural,
fa mal dir-li política i fa mal dir-li cultural. Avui quan sortia el
president que volia comparar les nostres necessitats amb les de
Madrid i l’aliança que feia a Madrid em recordava, precisament,

en matèria de política cultural les grans diferències on hi ha la
inversió en una cosa i en l’altra. Activitat cultural a les Illes
Balears 2012, 7 milions de despesa total; museus, 1.400.000. El
darrer Brueghel que va comprar El Prado va costar més de 7
milions d’euros, el darrer Brueghel se’n du el mateix que tota
l’activitat cultural de les Illes Balears, i després, bé, cinc
vegades més el que es gasta en museus a les Illes Balears. És
fantàstic tenir un altre Brueghel a El Prado, jo ja trobava que
amb els que hi havia ho paga una visita indiscutiblement,
indiscutiblement, amb els que hi havia. Per tant, que després el
nostre gran aliat per intentar que se’ns tracti bé siguin els
malmesos madrilenys, quan tota la política centralista du tot
tipus d’instalAlacions econòmiques, fomenta tota la macro, i
molt especialment com una Madrid capital cultural en molts de
sentits, en Teatre Nacional, en museus de primeríssim nivell
replegant, fins i tot, el patrimoni de la perifèria per poder-lo
mostrar en la capital, com sempre ho hem vist, bé, la veritat és
que sorprèn. 

Per tant, tant per la política econòmica com per la política
cultural serà difícil que rebi vostè el suport avui, però el
felicitarem si ho aconsegueix, sobretot si això, com dèiem a
l’anterior, és, a més, un canvi honest, un canvi que expressi un
canvi de línia i no un prec a la mare superiora i que tal dia farà
un any, que la veritat tampoc... fins i tot així celebraria que es
votés perquè, com a mínim, expressaríem solemnement i
d’alguna forma formal el nostre suport a la indústria cultural del
país, però el que voldríem és que realment es dugués a terme.
Per tant, el nostre suport i felicitacions per la iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Serra i Cabanellas, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. És veritat, Sr. Maicas, que en els temps que
corren, amb la crisi econòmica que patim aquests darrers anys
el sector cultural, i en concret les seves indústries, s’han vist
afectats i ressentits quant al seu finançament. Tots sabem que no
són temps fàcils i el nostre gran nombre d’artistes, pintors,
escriptors, músics, dibuixants, fotògrafs, etc., han de cercar
finançaments i ajudes que moltes vegades no són fàcils de
trobar. 

La Conselleria d’Educació i Cultura, mitjançant l’Institut
d’Estudis Baleàrics, en la mesura del possible, ajuda a aquest
sector mitjançant subvencions ja sigui per donar suport a
l’activitat de promoció i projecció exterior de la cultura, suport
en l’organització de fires i festivals de música, arts escèniques,
arts visuals, audiovisuals i literatura; suport a tot tipus de
projectes culturals en l’àmbit de la literatura, el còmic i el
pensament; i suport a la traducció, adaptació, localització i
incrustació de subtítols de llargmetratges, curtmetratges i
documentals. Malgrat aquestes ajudes hem de reconèixer que tot
el que es faci per ajudar la conservació, la promoció i la difusió
de la cultura, per moltes que siguin les ajudes sempre seran
poques.
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Des de la conselleria es fa un esforç econòmic important per
ajudar aquest sector. Sé que em diran que no és suficient, és
cert, però els comptes de la nostra comunitat són els que són i
malauradament les disponibilitats de tresoreria tampoc no són
les més òptimes. 

Pel que fa referència als programes d’ajuda financera al
sector cultural dir-li que els acords amb les entitats financeres
i els préstecs que es puguin assolir per part del Govern de les
Illes Balears entenem que no s’han d’executar per part d’aquesta
conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, pensam que és
competència de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts. Les
competències d’aquesta conselleria es troben definides al Decret
6/2013, de dia 2 de maig, modificades en el seu Decret 12/2013
i el Decret 20/2013. 

I, com ja he dit, la Conselleria d’Educació, el seu
departament de Cultura, mitjançant l’Institut d’Estudis
Baleàrics, ajuda a la indústria cultural dins el marc de les seves
competències, convocatòries de subvencions, promoció i
projecció exterior de la nostra cultura mitjançant activitats
culturals en tots els seus àmbits, música, arts escèniques, arts
plàstiques, literatura, cultura popular, etc., participació en
fundacions i consorcis de l’àmbit cultural, gestions dels seus
centres culturals adscrits a la conselleria, ja siguin museus,
arxius, o biblioteques, desplegament de la normativa legislativa
en matèria de cultura i de patrimoni històric, entre d’altres. Tant
de bo la situació econòmica fos totalment diferent i aquest
govern pogués fer més per aquest i per a tots els molts altres
sectors afectats per aquesta crisi que estan passant per mals
moments. Ja li agradaria ja al Partit Popular poder ajudar-los,
però per desgràcia no és així.

Per tot l’exposat, el nostre grup no donarà suport a aquesta
proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Sr. Maicas, vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té vostè la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies. En primer lloc donar les gràcies al Sr. Alorda pel
suport del seu grup a aquesta proposició. Només vull fer una
petita apreciació, que tal vegada vaig equivocat, nosaltres no
instam la conselleria, instam el Govern. Per tant, la conselleria
en la mesura que l’afecta, sí que hi ha d’intervenir, però la
nostra proposició no de llei insta el Govern, i el Govern ja
establirà els seus camins i les seves vies d’ajuda i no han de ser
precisament, o no únicament la Conselleria d’Educació i
Cultura.

La realitat és que és veritat que hi ha una crisi, però a remolc
o a l’estela d’aquesta crisi s’han apuntat moltes coses i una
d’elles ha estat eliminar, un poquet a conveniència, allò que
menys interessava. És a dir, s’han establert unes prioritats i
entre aquestes prioritats no hi ha les de la cultura. L’altre dia
llegia, crec que era Gilbert & George, que tenen una exposició
al Palau Solleric, que deia que un país que no té art, que no té
cultura és un país inhabitable. I jo crec que arribarem a ser un
país inhabitable perquè en aquests moments, independentment
del que fa molt limitadament l’Institut d’Estudis Baleàrics, jo li

puc assegurar que els escriptors no troben editors per publicar,
que els pintors no troben clients per vendre, ni les galeries
òbviament, els que fan teatre no tenen possibilitat de posar les
seves obres a l’abast del públic, i tot això fa que hi hagi un
clima d’abatiment dins el món cultural, que molt difícilment
podrem recuperar si deixam que això encara pateixi més.

En aquest sentit nosaltres fèiem aquesta proposició, perquè
la cultura, la indústria cultural té, com totes les indústries, una
dificultat, jo provenc del món de la indústria i per tant, som molt
conscient de què té una dificultat, però la indústria cultural en
té una o un parell d’afegides i és que viu en un àmbit cultural
restringit, que té un públic i té una clientela també restringida i
que moltes de les activitats, si no tenen un suport institucional
són molt difícils de dur a terme. De fet, tot el Pla Juníper Serra,
si no l’hagués finançat i pagat el Govern i les conselleries, cap
empresa privada no l’hauria finançat. D'això no li càpiga cap
dubte. Per tant, recursos sí que n’hi ha per a segons quines coses
i no n’hi ha per a unes altres.  L’aposta jo crec, sobretot
d’aquesta comissió, hauria de ser precisament la d’empènyer, de
demanar, d’insistir que la nostra cultura i tot allò que l’envolta,
perquè hem de pensar que els creadors que necessiten una
arquitectura que la sustenti, és a dir, no hi ha pintors que
venguin la seva obra o que siguin marxants, sinó que necessiten
uns canals i unes conductes per posar la seva obra a l’abast d’un
públic general. És dins aquest ambient de desesperança on
creim que hauria d’intervenir el Govern per donar una mà a tot
aquest sector industrial i creatiu que en aquests moments fa el
bategot.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 2014/13.

Vots a favor? 4 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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