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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, María José Ribas substitueix Rafael Nadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 15232/18 i 569/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15232/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a la Lliga de debat de secundària i batxillerat.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
15232/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la Lliga de debat de secundària i
batxillerat. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Josep
Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La proposició no de llei
que portem avui a debat es refereix a una activitat que
organitza la Xarxa Vives d’Universitats que, com saben, és una
entitat que agrupa les universitats dels diversos països de parla
catalana, inclosa la Catalunya del Nord i fins i tot Sardenya, on
saben que... doncs també la ciutat catalanoparlant de l’Alguer;
per tant agrupa em sembla que són una vintena d’universitats
en aquests moments, i tradicionalment organitzava una lliga de
debat universitari, però amb el temps va sorgir la demanda que
aquesta experiència s’estengués també a secundària.
Lògicament la Xarxa Vives d’Universitats no té presència a
secundària, però va ser a través de les seves universitats i amb
tots els centres de secundària dels seus entorns que va
començar a organitzar aquesta lliga de debat a secundària, que
s’organitza en dues fases: una fase que es fa a nivell
universitari, en l’àmbit d’influència de cada universitat; i
després una fase final que es fa entre els que han sortit
guanyadors dels àmbits de cadascuna de les universitats.

Aleshores, nosaltres considerem que aquesta és una
activitat interessant i que val la pena potenciar, perquè, com
diem a la fonamentació de la proposició no de llei, doncs
millora les habilitats comunicatives, fomenta la (...)
competències transversals, proveeix el professorat d’eines
d’innovació, crea un espai de col·laboració entre els nivells
d’educació secundària i superior i ofereix a l’alumnat un
primer contacte amb la universitat. 

L’element sorprenent d’aquesta activitat és que l’única
universitat que no envia com a tal equips a les fases finals, és
a dir, que no organitza una fase local i per tant no envia equips

a la fase final, és la Universitat de les Illes Balears.
Curiosament resulta que hi ha alguns instituts d’Eivissa que
participen en aquesta lliga a través d’universitats de València
perquè la Universitat de les Illes Balears no s’ha implicat en
això. Un dels motius pels quals la Universitat de les Illes
Balears no s’ha implicat en això és per una manca totalment
justificable de recursos materials, tant des del punt de vista de
la dotació econòmica per fer tota aquesta dinamització, perquè
òbviament el territori universitat de la Universitat de les Illes
Balears és més complex de dinamitzar que altres territoris
perquè, clar, aquí hi ha equips que es mouen, que van amunt i
avall, que competeixen; per tant això és una despesa important
que fins aquests moments la Universitat de les Illes Balears no
ha trobat la manera de fer-hi front; i a més a més també hi ha
un problema de recursos humans, perquè per fer aquesta
dinamització a l’àmbit de secundària es necessita un tipus de
participació de tipus més vocacional, voluntària, compromesa,
doncs que la Universitat de les Illes Balears com a tal
universitat doncs també té dificultats per aconseguir
mobilitzar.

És per aquest motiu que nosaltres posem sobre la taula
aquesta proposta, que bàsicament té dos punts. En el primer
s’insta el Govern a establir els acords necessaris amb la
Universitat de les Illes Balears per tal que la Universitat
assumeixi el rol d’universitat de referència per a tots els
centres de secundària de les Illes Balears, i per tant els doni un
canal per participar en aquesta activitat. I, en segon lloc, a
establir els acords necessaris amb l’Obra Cultura Balear per
tal que assumeix l’organització de la fase local; per què?,
perquè aquesta segona part és imprescindible perquè aquesta
activitat funcioni, és a dir, cal una activitat de caràcter més
voluntari, com deia, de caràcter més vocacional, de caràcter
més participatiu, que garanteixi aquest caràcter. Sense aquesta
segona part la primera no pot funcionar, perquè és un dels
motius pels quals això encara no s’ha posat en marxa, i també
a les altres comunitats on hi ha universitats que participen hi
ha alguna entitat que assumeix aquest rol. Nosaltres creim que
l’Obra Cultura Balears per molts motius és l’entitat ideal per
fer això, primer perquè evidentment té una llarga trajectòria de
defensa de la llengua catalana i d’implicació en activitats de
dinamització lingüística, per tant una defensa de la llengua
catalana des del punt de vista de fer-la viure als parlants com
una activitat viva i dinàmica, i per tant aquesta activitat
compleix perfectament aquests requisits, i per tant l’Obra
Cultural creiem que és l’entitat ideal per assumir aquest paper;
i a més a més, diguem, perquè és l’única que creiem que té
capacitat d’assumir un encàrrec d’aquest tipus. És per això que
hem resumit la proposició no de llei en aquests dos punts.

Això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari... El Grup Parlamentari
Socialista ha presentat l’esmena RGE núm. 1366/19 i per a la
seva defensa té la paraula la Sra. Elena Baquero, per un temps
de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201815232
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901366
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LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres també compartim
l’objectiu d’aquesta iniciativa de la Xarxa Vives, pensem que
l’ampliació de la Lliga de debat als alumnes de secundària i
batxillerat és molt positiva, pensem que ningú no pot estar en
contra que els estudiants tinguin un al·licient extra, i més en
aquestes edats, perquè millorin en capacitats comunicatives,
en construcció de discurs, en dialèctica, en creativitat, en
anàlisi; com dic, ningú no es pot oposar a aquests objectius i
donem total suport a aquesta iniciativa per part de la Xarxa
Vives.

Dit això, nosaltres hem presentat una esmena al punt 2,
perquè, tot i pensar que l’OCB és una entitat de gran
recorregut, de referència quant a l’estudi de la nostra llengua
pròpia, la catalana, i les variants que es parlen a les Illes, quant
al fet que sigui qui organitzi aquesta Lliga de debat no ho
veiem molt clar. Pensem, tal i com hem proposat a l’esmena,
que qui l’hauria d’organitzar és la UIB, en col·laboració de la
Xarxa Vives i de la Conselleria d’Educació, perquè creiem que
la UIB és el màxim referent en investigació lingüística de la
nostra comunitat i centre d’assessorament també de
referència. 

Creiem que abans d’arribar aquí aquesta iniciativa potser
s’hauria d’haver parlat amb aquestes institucions i
associacions, i que aquestes arribessin a un acord entre elles.
Ens hem posat en contacte, per suposat, amb la UIB, i entenen
que s’hagi de fer així i, per suposat, arribar a acords perquè
l’OCB participi i col·labori, però creiem que això millor ho
treballaran ells més que nosaltres. La mateixa PNL també diu
que l’organització d’aquestes fases locals a altres territoris és
responsabilitat de la universitat de referència o d’alguna entitat
implicada en la normalització i promoció de la llengua
catalana. Nosaltres creiem que si es crea aquesta comissió que
proposem amb la nostra esmena seria dins aquest marc que es
decidirien les col·laboracions amb les diferents associacions
i amb l’OCB. Hem de tenir present també que la UIB ja
organitza, juntament amb la Conselleria d’Educació, la lliga
universitària i les olimpíades, i no veiem clar que unes sí les
organitzi i les altres no; per això hem proposat la creació
d’aquesta comissió a la nostra esmena.

Res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. I ara sí, passam al torn de
fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular pensam que tot i que l’esmena socialista
que s’acaba d’explicar intenta rebaixar el to d’una proposta que
deixava en mans de l’Obra Cultural Balear l’organització d’una
activitat realment escolar, pensam que no és bona la finalitat
d’aquesta proposta, que és fer una limitació d’una activitat

d’aquest tipus, de caire universitari o  escolar encaminada a
l’àmbit universitari, que es faci aquesta limitació als
anomenats països de parla i cultura catalanes, com es diu a
l’exposició de motius. Nosaltres, en el Grup Parlamentari
Popular, ens sentim balears, no ens sentim part de cap països
de cultura catalana; ens sentim part d’Espanya i tenim la nostra
cultura pròpia. Per tant pensam que no és positiu voler tancar
aquesta activitat formativa a un cercle imaginar nacionalista.
Pensam que si es vol potenciar una lliga de debat el que s’ha
de fer és expandir-la, no tancar-la; és obrir portes, és ampliar-
la a l’àmbit nacional i no tancar-la en aquest rerafons
nacionalista de país català. 

Pensam també que la Conselleria d’Educació té suficients
assessors per organitzar aquesta activitat de forma ampla,
potenciant les nostres dues llengües oficials. Si el que vol és,
com diu, en un principi potenciar l’adquisició de
competències transversals, potenciar la innovació, potenciar
habilitats comunicatives dels alumnes i sobretot, a més, obrir
el contacte amb la Universitat, e l correcte és fomentar
aquestes habilitats en les dues llengües, castellà i català, el
propi de les Illes Balears, i el contacte amb totes les
universitats del país, és a dir, amb totes les universitats
espanyoles, i no només aquestes que anomenen de països
catalans. 

Per tant, no hi estam d’acord amb aquesta proposta i la
votarem en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres, al contrari del que
justament acaba de dir la Sra. Riera, sí que estam a favor d’una
proposta com la que presenta el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca precisament perquè estam totalment convençuts que
una de les eines millor per poder defensar la democràcia en el
món actual és, precisament, exercitar-se i fer gimnàstica en
una de les qüestions centrals que és en l’oratòria, centrals de
la democràcia, centrals del diàleg i centrals de la comunicació
entre els éssers humans, i pensam que precisament aquestes
lligues de debat el que afavoreixen és la comunicació, el
diàleg i l’enteniment entre les diferents persones de diferents
indrets. En aquest cas amb aquesta Xarxa Vives el que es posa
en contacte és..., no ho sé, una qüestió que jo crec que és com
negar que la terra és rodona o poc aplanada pels pols i que gira
al voltant del sol, i és el fet que certes comunitats autònomes
o territoris compartim cultura i llengua, però això és una
qüestió que no es pot negar, és una evidència que té també un
origen històric i que senzillament, bé, si aquestes lligues de
debat es fan en català és normal que es facin en els territoris
i a les comunitat on hi ha també i es parla també en llengua
catalana. Llavors, crec que és una qüestió prou indiscutible en
aquest sentit.
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Respecte de la idoneïtat de la proposició, no tenim res
més a dir, que estam totalment d’acord en el que planteja.

Després, respecte de l’esmena plantejada pel Partit
Socialista, si bé és cert que consideram que la Universitat de
les Illes Balears ha de ser i és el centre, diguem-ne, al voltant
del qual haurien de capgirar aquestes lligues de debat, de fet hi
ha un lliga de debat també a la Universitat, el que passa és que
no està enllaçada amb aquesta altra, no entenem el fet de
deixar fora l’Obra Cultural Balear, no ho entenem i no ho
compartim. De fet, si bé, per l’exposició que ha fet la Sra.
Baquero, no sona a com sonava quan ho feien altres partits en
la passada legislatura, o el partit de govern en la passada
legislatura, queda rar o sona almanco estrany el fet de deixar
fora l’associació referent en la difusió, l’estudi i la cura de la
llengua i la cultura catalanes a les Illes Balears.

Llavors, des del nostre punt de vista, si bé estam d’acord
que s’inclogui la UIB, no estam d’acord que es deixi fora
l’OCB. Llavors, no sé si es podria plantejar, tal vegada, una
transacció per la qual totes dues estiguessin incloses, però
nosaltres no donarem suport a l’esmena, bé, també l’ha
d’acceptar, per descomptat, el Sr. Castells com a grup
proposant, però nosaltres no votaríem a favor d’aquesta
esmena plantejada pel Partit Socialista i sí a favor de la
proposició no de llei de MÉS per Menorca.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Trobam
molt interessant aquesta proposta de MÉS per Menorca de
formar part de la Xarxa Vives d’Universitats i que si funciona
a nivell universitari, per què no a nivell de batxillerat on el
cervell, diguem-ne, encara és més tendre i poden desenvolupar
aquestes habilitats que, com ha dit la Sra. Camargo, són molt
útils i necessàries en aquest món, les habilitats comunicatives.

Per tant, ens sembla encertat, hi votarem a favor. Respecte
de la presència o no de l’Obra Cultural Balear, tenint en
compte que sempre la Universitat, com ho diu aquí, en aquest
paràgraf, crec que és a la segona pàgina que diu que
“l’organització és responsabilitat de la Universitat de
referència de cada territori”, i diu: “o d’alguna entitat
implicada en la normalització i promoció de l’ús de la llengua
catalana -i s’ha deixat, Sr. Baquero, la continuació-, com és el
cas de l’entitat Escola Valenciana, al País Valencià”. Per tant,
si a València ho fa o hi participa Escola Valenciana no veiem
perquè aquí no hi pugui també participar l’Obra Cultura Balear.

Per tant, tampoc no donarem suport a aquesta proposta del
Partit Socialista i donaríem suport a la PNL de MÉS per
Menorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo
crec que, hi ho han posat de manifest tots els portaveus, el fet
de participar dins una lliga de debat ajuda molt als joves a
millorar les habilitats comunicatives, que no els  serviran
només a nivell educatiu, sinó a nivell laboral, a nivell social i
els facilita molt a l’hora de poder fer una sèrie de debats i de
posar-se davant segons quin tipus de feina fan davant la gent.

Quan la Sra. Riera s’ha referit al català jo crec que si
aquesta lliga de debat de secundària es fa en català és normal
que hi participin els llocs de parla catalana i les universitats de
parla catalana, igual que, per exemple, l’Instituto Cervantes fa
unes accions arreu del món amb el tema del castellà. Per tant,
crec que hem de defensar aquests tipus de lligues.

La UIB forma part de la Xarxa Vives i jo crec que no seria
complicat, a l’inrevés, seria molt fàcil establir aquesta
col·laboració amb la conselleria perquè pugui assumir aquest
rol d’universitat de referència. 

Respecte de l’Obra Cultural, això és una cosa que jo  li
volia demanar al Sr. Castells, perquè, cercant la informació, és
vera que hi participen totes les universitats, però a veure si a
la resta, que ho ha dit a un moment, que a segons quins llocs
hi ha entitats que col·laboren a l’hora de poder tirar endavant
aquesta Lliga de debat. Nosaltres, amb el benentès que això
sigui legalment viable, que no hi hagi cap tipus de conflicte,
que sigui l’Obra Cultural i que no hi hagi una comissió per
decidir, nosaltres no hi veiem cap inconvenient i donaríem
suport a la proposició no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar iré por partes,
un poquito primero con la exposición de motivos de esta
iniciativa, comentar que efectivamente los països de parla
catalana no son países, creo que aquí habrá algún error, son
regiones, en este caso son comunidades autónomas, aquí en
Baleares, comunidad autónoma de Cataluña y de Valencia. Y
después también comentar que Baleares no es cultura catalana,
en Baleares tenemos cultura balear.

En otro margen, también de críticas un poco a la
exposición de motivos, también comentar que nos hubiera
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gustado que hiciera un poco también referencia al nombre de
los estatutos también de la comunidad autónoma, que hace
referencia al valenciano, y como no todo son lengua catalana,
ya que aquí sí, pero en Valencia no. 

Bueno, aparte un poquito del inicio de esta exposición de
motivos, nosotros creemos, vamos a ver, en primer lugar, el
punto 1 nos parece interesante que se hagan debates a nivel
tanto..., en todas las lenguas porque es verdad que es una
manera de que aprenda uno a expresar y argumentar en
público, que es importantísimo. Nosotros creemos que
además si se hacen estos debates entre las comunidades
autónomas que tenemos una lengua como es el valenciano,
como es el catalán y después tenemos las diferentes
modalidades del mallorquín, menorquín, formenterer e
ibicenco podemos además con este tipo de debates poner en
relieve esa riqueza, esa riqueza, que tenemos, que tiene todo
este territorio para mostrar este patrimonio cultura inmaterial
que son las diferentes modalidades de estas islas, el catalán de
Cataluña, el valenciano de Valencia y nos parece muy
enriquecedor, la verdad; de hecho, en la Ley de salvaguarda
nosotros hemos propuesto que estas modalidades se pongan...,
que se muestren y que se usen, que es muy importante, y éste
sería un buen marco para potenciarlas y para dignificarlas.

Por lo tanto, nosotros el punto 1 sí que lo vamos a apoyar,
nos parece importante que se utilice la lengua para que esté
viva.

No apoyaremos en absoluto el punto 2, es más, nos parece
gravísimo -nos parece gravísimo- que se encuentre natural que
desde el Parlamento se designe a dedo una asociación privada
para realizar algo... un programa o un proyecto , nos parece
gravísimo la naturalidad con la que se expone, habiendo otras
asociaciones que también trabajan sobre este ámbito, por
ejemplo Sa Fundació, que también es una fundación que
trabaja a nivel de la cultura balear y de las modalidades, que
son riquezas que tenemos aquí en nuestra comunidad
autónoma importantísimas y sí que se promocionan a nivel de
esta asociación o fundación.

Por lo tanto, nosotros es cierto que aunque no se
acepten..., no creo que sea muy acertado lo de las enmiendas
in voce, también íbamos a hacer una propuesta como la que ha
hecho el Partido Socialista que si... efectivamente los que
tienen que elaborar este proyecto debería ser a través de la
Conselleria de Educación y de la propia Universidad, que
nosotros sí que apoyaríamos la enmienda, si se aprueba, si se
acepta, y, si no, está claro  que no apoyaríamos el punto 2
porque nos parece un absoluto  clientelismo esta forma de
actuar.

Y nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol suspensió de la sessió o si
podem continuar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs així pertoca la intervenció del grup proposant per
fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a tots els
portaveus per les seves intervencions. 

Jo, la veritat, és que no puc estar gens d’acord amb vostè,
Sra. Riera, amb aquesta... de fet, criminalització que vostès fan
de la llengua, perquè vostè entra dintre del marc mental de
l’adoctrinament, és a dir, si es fa en català és doctrinari
nacionalista. Home, senyora!, si són els països que tenen com
a llengua pròpia el català lògicament aquest debat es fa en
català. Això no és per excloure ningú, això és com si vostè
digués que una lliga que es fa a nivell de tot l’estat espanyol és
excloent, perquè no hi poden participar grups que parlen en
francès o que parlen en portuguès, perquè, és clar, és un debat
que es fa en una llengua, doncs en aquest cas aquest debat de
les universitats..., de la Xarxa Vives existeix per agrupar les
universitats de parla catalana, per treballar conjuntament en
aquelles coses que els són comuns i, per tant, l’element
lingüístic és fonamental. 

Aleshores, com que ja hi ha lligues de debat que es fan en
castellà, ja n’hi ha, i em semblen molt bé i jo particularment
veig fantàsticament bé que equips de les Illes Balears
participin en aquestes lligues en castellà, o sigui, em sembla
fantàstic, igual que si volen participar a lligues en anglès, és
que per a mi això no planteja cap problema, escolti, si alguna
universitat d’Espanya vol enviar un grup catalanoparlant a
participar en aquesta lliga estic convençut que estarien
encantats de la vida, però, és clar, la lliga aquesta es fa en
català i, per tant, doncs neix la Xarxa Vives i són els països de
llengua catalana. Què volen que els digui? Això és així i si
vostès volen presentar una PNL sobre una lliga amb un altre
idioma ja els anuncio que tindrà tota la comprensió per la
meva banda.

Pel que fa a l’esmena del Grup Socialista, no l’acceptaré
per un motiu, perquè aquesta esmena impugna el model que jo
veig viable per fer aquesta activitat, perquè -com he dit a la
meva exposició de motius, a la meva primera intervenció-
aquesta activitat, de moment, no s’ha implantat a les Illes
Balears per les dificultats que té preparar-la sobre el terreny.
Aleshores, és evident que el paper de la UIB és fonamental,
però, a veure, pensem que la UIB, el seu àmbit es restringeix
a l’àmbit universitari, és a dir, no té una incidència en una
activitat ni una organització capaç d’actuar a nivell de
secundària. 

Per tant, em sembla que introduir aquí l’Obra Cultural
Balear no va en detriment en absolut de les competències de
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la Universitat, sinó que és un complement important, com
passa al País Valencià amb l’Escola Valenciana, és un
complement important per a un tipus de participació més de
caràcter voluntari, més de caràcter -com deia- vocacional, que
crec que l’Obra Cultural és l’entitat adequada per dur-ho a
terme.

Quant a l’acusació que fa Ciutadans que diu que és
gravíssim, jo crec que els governs i els parlaments fem judicis
d’oportunitat de les coses que toca fer i que convé fer, i en
aquest cas a mi no em cau cap anell per afirmar en aquesta
PNL que l’entitat adequada per fer aquesta activitat, que jo
crec que és positiva, és l’Obra Cultural Balear, igual que en
altres coses hem dit que... o potser una entitat que fa
determinada feina social amb gent gran o determinada feina
d’educació en lleure en infants, idò escolti, això ho fa l’Obra
Cultural. 

El que passa és que vostès es troben en aquest mateix marc
mental que ens vol imposar el PP, i que el PSOE,
malauradament, està comprant en presentar aquesta esmena,
que és: Obra Cultural Balear, treballa amb la llengua catalana,
és sospitosa de parcialitat. Idò no, per a mi treballar amb la
llengua catalana és un valor neutre políticament, i que en
aquesta comunitat autònoma ho assumeix l’Obra Cultural
Balear, em sembla que és un valor positiu, i, per tant, a mi no
em fa cap mena de reserva posar en aquesta proposició no de
llei que l’entitat adequada per fer aquesta feina és l’Obra
Cultural Balear.

En resum, no admetrem l’esmena que s’ha presentat i em
sembla que..., perquè no hi ha hagut cap esmena in voce em
sembla, no? No.

Doncs això és tot, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entenc que hi ha una petició de votació
separada. Per tant, acabat el debat passam a votar per separat
els dos punts de la proposició...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta, supòs que hauria d’acceptar jo la
votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, té raó. Accepta la votació separada?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Idò, passam a votar per
separat els dos punts de la Proposició no de llei RGE núm.
15232/18.

Vots a favor del punt 1?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra del punt 1?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions? No n’hi ha.

Vots a favor del punt 2?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra del punt 2?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions no n’hi ha.

Per tant, e l punt 1 queda aprovat i el punt 2 no queda
aprovat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 569/19, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a campus
transnacionals.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 569/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a campus transnacionals. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Olga
Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, Ciudadanos ha registrado una
iniciativa que, a nuestro entender, nos parece apasionante tanto
para investigadores como para docentes como para
universitarios. Bueno, la verdad es que creemos que es una
iniciativa que va a ser una revolución en el sistema
universitario y que va a consolidar a Europa como un núcleo
potente en investigación, en formación y estamos seguros que
va a permitir que la ciencia avance mucho más rápido.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900569
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Comentarles que recientemente la Unión Europea ha
puesto en marcha un plan dotado con 30 millones de euros
para que en 2025 existan 20 campus transnacionales. La idea
es que hasta tres universidades de países distintos creen
consorcios y creen convenios para compartir tanto alumnado,
como docentes, como planes académicos, como
investigación.

El plazo para hacer estas alianzas y para presentar el
programa, hay un plazo piloto, un primer plazo piloto que
termina a finales de febrero y a partir  de ahí seguirán
estableciendo los procedimientos para la convalidación de
estudios, para otras aplicaciones... complicaciones
burocráticas, pero bueno, estas alianzas vuelcan a los campus
a reconocer académicamente los estudios ofrecidos por las
diferentes universidades y entonces esto hace que estas
universidades tengan unos planes de convalidaciones en la
universidad que estudien, en las tres que hayan hecho ese
campus transnacional.

Nosotros creemos que es una iniciativa importante porque
no solamente genera una facilidad en el flujo de
investigadores de conocimiento, sino que además se crean
también relaciones sociales, personales, de desarrollo y entre
diferentes países muy importantes.

Luego también por otro lado, creemos también que una de
las principales debilidades de la universidad, de nuestro
sistema educativo superior en España, es su falta de
internacionalización. Es verdad que se va haciendo, más que
nada por departamentos, es difícil, es complejo y es un
instrumento muy importante que nuestra universidad pueda
tener convenios con otras dos universidades europeas, que eso
es el mínimo, pues para poder formar uno de los campus
transnacionales que podrán ser dotados dentro de estas ayudas
europeas, por lo tanto, no tendría un coste adicional a nuestra
universidad.

Además también creemos que es importante este
intercambio de conocimiento docente, intercambio
investigador y de una gestión universitaria que será compartida
con el resto de países, incluso los docentes que podrán optar
a plazas en cada uno de los campus, indistintamente del país en
el que esté y esto ayudará a contribuir esa endogamia que
muchísimas veces adolecen las universidades.

Por lo tanto, nosotros proponemos, instamos a que nuestra
universidad entre en este programa, entre dentro  de este
campus transnacional, sería uno de los campus transnacionales
que podría ser dotado de esta ayuda para empezar, recordemos
que es un programa piloto que se empieza ahora y estaría m uy
bien que nosotros pudiéramos entrar en ello. Y entonces, pues
instamos a colaborar con la Universidad de las Islas Baleares
a desarrollar una propuesta, con el objetivo de acogerse a este
plan piloto europeo de creación de un campus universitario
transnacional. Y para ello la universidad tiene que trabajar en
dos bases, en primer lugar realizar un consorcio con otras...,
mínimo dos universidades europeas, con las que tendrán que
llegar a un acuerdo de programas de intercambio y
establecimiento de una alianza con las mismas. Y después

tienen que realizar un proyecto educativo conjunto, tanto de
creación de grados y postgrados, como de intercambio de
profesorado, de alumnado, de personal de la administración,
de servicio universitario, es decir, que sea un sólo campus y
que sea incluido en la propuesta.

Por lo tanto, una vez hecho esto, nosotros proponemos que
ya se entre en este primer programa y presentar la propuesta
en tiempo y en forma establecido en la convocatoria.
Comentar que ya existen proyectos presentados, hay un
proyecto  presentado en conjunto de la Universidad de
Barcelona, junto con la Universidad de Marsella, junto con la
Universidad Autónoma de Madrid, junto con la Universidad de
la Sapiencia de Roma. Bueno, hay otros proyectos que ya se
han ido realizando y, bueno, esperamos que sea aceptada que
la universidad pueda entrar dentro de este primer programa
piloto que se va a hacer a nivel de todo el espacio europeo
universitario.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Passam ara al torn de
fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres consideram positiva
aquesta proposta perquè millora, com diu la mateixa
exposició, la internacionalització que pugui tenir la nostra
universitat, al contrari que la proposta anterior que el que feia
era tancar, en aquest cas pensam que es poden obrir les
oportunitats als joves i als estudiants. També perquè diu que
no té un cost addicional i, a més, perquè afavoreix l’intercanvi
de coneixement docent i investigador, com s’ha explicat.

Per tant, nosaltres votarem a favor per responsabilitat a
l’interès general de l’educació i de la formació universitària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, en principi, evidentment des del
nostre punt de vista no hi hauria problema en plantejar
iniciatives que promoguessin la internacionalització de la
nostra universitat i el treball conjunt amb altres universitats,
si no fos perquè ja existeix un projecte que és molt semblant,
sinó prou calcat al que es proposa per part de Ciudadanos, i
que ja està en marxa, que ja s’ha signat i que, a més a més, va
ser impulsat pel Sr. Macron, la qual cosa m’estranya que des
de Ciudadanos no coneguin que aquesta idea, que s’ha traduït
en el European Cross-Border University, que és una
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proposta que com deia ja està en marxa, amb convenis que ja
s’han signat, que inclouen universitats d’Europa, entre les
quals s’hi troba la Universitat de les Illes Balears ja a dia
d’avui, a hores d’ara.

Deia que Ciuadadanos, atès que és una iniciativa impulsada
pel president de la República Francesa, el Sr. Macron, no hagi
estat assabentada d’aquestes idees. Jo m’imagín que aquesta
proposta que vostès fan és part també d’aquesta mateixa idea
que es proposava. Però ja ho deia abans, la universitat ja
participa d’una iniciativa molt semblant, que es basa també en
tota la xarxa densa que s’ha construït durant anys de
col·laboració dels acords Erasmus existents entre els
diferents socis de les universitats d’Europa. Sabem que el que
vostès plantegen en aquesta proposició no és el mateix que els
Erasmus, és un altre tipus de proposta, jo he llegit la seva
proposició i sé que és el que plantegen i sé també de què van
aquests altres consorcis o acords que ja s’han signat, però, en
concret, és molt semblant a aquest Univers Project, que, com
deia abans, comporta ja la participació d’altres universitats,
entre les quals s’hi troba la nostra universitat.

Llavors no és una qüestió de rebutjar el fons de la seva
proposta, sinó també de reconèixer que ja existeix un marc
semblant que funciona en aquests moments, i, per tant,
nosaltres no donarem suport a la seva iniciativa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que la iniciativa
és bona per poder diguem relacionar-nos amb tot el marc
europeu i facilitar la mobilitat, les titulacions que siguin
iguals, innovació pedagògica, etc. Però li diré el mateix que li
ha dit la Sra. Camargo, això ja està en marxa i és a través
d’Univers Project, hi participen la Universitat de Perpinyà, la
Universitat de les Illes Balears, la de Venècia, Girona,
Klagenfurt, Lleida, Montpelier i Primorska UP a Eslovènia, a
més a més amb membres associats, Sciences Politiques de
Toulouse, Universitat d’Andorra, Xarxa Unimed, Universitat
de Rijeka a Croàcia i Hospital Transfronterer de Cerdanya-
Puigcerdà.

Dir-li que la Universitat de les Illes Balears ja ha començat
a tramitar i ha començat a presentar aquest projecte
precisament transfronterer, que ja ha fet feina des del mes de
gener i precisament el 21 de gener del 2019, fa poquet, s’ha
ampliat aquest pressupost, no són 30, sinó que 60 milions
destinats a aquest projecte. Per tant, és el mateix projecte
incrementat de dotació i, per tant, es podrà fer encara més. Els
terminis eren molt breus, com vostè ha mencionat i, per tant,
ja s’ha començat. Això serien nous reptes de l’espai
transfronterer.

I per tant, com que aquest programa Univers ja està en
marxa i fins i tot després si vol li don la fulla, aquest projecte
ja s’ha presentat al consell de direcció de la Universitat de les
Illes Balears perquè sigui aprovat i per a l’autorització del
rector. 

I res, com que ja està aprovat, no és que hi estiguem en
contra, sinó que ja es troba en marxa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té  la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
llegint la iniciativa jo crec que és una iniciativa interessant i
positiva per a la nostra universitat, però també és vera que el
dubte que a mi em generava quan l’havia llegida és l’interès o
la possibilitat que la universitat pogués prendre part d’aquesta
xarxa o d’aquest projecte que es presenta aquí.

És clar, ara amb el que han dit la Sra. Camargo i la Sra.
Vilaret, no sé si és el mateix projecte, es veu que no, és un
altre projecte similar, però supòs que és la voluntat de la
Universitat d’adherir-se a aquest tipus de projecte és que l’ha
impulsada.

Per tant, ja dic, sabent que és important i que la Universitat
ja fa feina en aquest sentit, nosaltres ens abstendrem en
aquesta votació.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Atès que el portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca s’ha absentat, donam la
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Grup
Parlamentari Socialista també consideram que la Universitat
i els estudis universitaris no poden ser bolets sinó que han de
ser els campus universitaris han d’estar interrelacionats, han
d’estar inserits dintre de l’entorn en què viuen i més en un
món globalitzat. El que està clar és que la Universitat de les
Illes Balears forma part de tota la universitat de l’espai
europeu i per això la iniciativa que es proposa, en principi, és
una iniciativa acceptable, però, és clar, com ja li han dit els
portaveus abans, la Universitat de les Illes Balears ja forma
part d’un projecte transfronterer per poder barrejar,
intercanviar coneixements, intercanviar eines pedagògiques,
intercanviar projectes de recerca.
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Per tant, la proposta, malgrat sigui una proposta encertada,
crec que ja es fa, ja se li ha explicat, la Universitat de les Illes
Balears ja forma part d’un consorci, que és el que demana aquí
en el punt 1: “crear un consorci d’universitats europees per a
programes d’intercanvi”, ja és a un consorci, és a un consorci
en companyia de la Universitat de Perpinyà, Illes Balears, una
universitat croata, Montpeller i altres. Per tant, consideram
que és una feina que ja es fa.

Per tant, consideram que aquesta iniciativa, malgrat ser
bona, no es pot acceptar perquè ja es fa i si no és exactament
la mateixa és una molt pareguda i la finalitat, que és fer una
xarxa transeuropea, ja existeix, per tant, nosaltres hi votarem
en contra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bueno, pues muchas gracias a los grupos que apoyan esta
propuesta. Y a los que la han visto una propuesta fantástica,
pero que no la apoyan, bueno, pues, no acabo de entender lo
que han explicado.

Únicamente comentar que los campus transnacionales son
diferentes a lo que se ha propuesto ahora entre Erasmus o los
diferentes convenios que existen, puesto que son campus, es
decir, estamos dentro de una misma universidad, es un espacio
universitario similar, no es que se hagan como hasta ahora
convenios de colaboración, de investigación o de intercambio
de alumnado; es decir, es un programa nuevo donde nuestra
universidad formaría parte, con estos convenios con los que
está ya teniendo relación, se crearía un solo campus, que es
algo muy diferente.

Igualmente, no se si saldrá..., creo que no saldrá aprobada
la iniciativa, igualmente comentar que yo ya he hablado con el
Sr. Rector y me ha comentado que sí, que van a entrar dentro
de este campus transnacional. Ya saben ustedes que las
iniciativas se registran y luego salen bastante más tarde y...,
bueno, ya con esto me doy por muy satisfecha que el Sr.
Rector pues haya visto la iniciativa y diga que sí, que
efectivamente entrarán, quizás no en esta convocatoria de
febrero sino más adelante porque ahora no daba tiempo, pero
que efectivamente estos convenios sí que se pueden, que se
tienen con estas universidades, sí se pueden usar, ya está
hecho este trabajo, para luego optar a este..., a uno de esos
veinte campus transnacionales que hay, y sobre todo porque es
una iniciativa piloto y creo que sí debemos ser pioneros en,
pues nada, en este tipo de espacios donde fluye la
investigación, donde se agiliza la ciencia y donde haya unas
relaciones luego ya también personales con los diferentes
ciudadanos del resto de estados de la Unión, que es muy
importante.

Nada más. Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Acabat el debat, passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 569/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Perdó, 5 vots a
favor; 6 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 569/19, relativa a campus transnacionals.

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