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'1 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i rs. Diputats. Bones tardes a tots. Recomenc;a la 
ses ió. Pree als diputat que, per favor, s asseguin en el seus 
eseons. Passam al toro d ' in tervenció del Grup Parlamentad 
MIXT. i vull fer I'observació que s ' ha comuníeat a aquesta 
presidencia que e l torn del Grup Parlamentari MIXT es 
c1ividira e ntre el diputat Sr. Peralta el diputat Sr. Vidal i la 
liputada ra . Muna .. , per aquest ordre. 

En conseqüencia, tendra Iloc, en primer terme, la in ter
venció del diputat Sr. Peralta i Aparicio. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. President 
del Govern de la Comunitat Autonoma de les IIJes Balears. 
A hír e n v. fer aquí un di cur • ee rtament in teressa nt , un 
d i CUl' que , a l lIa rg el ' un po Ol és d' una h ra, va I gra n"!' 
qui na és la -ituació d 1:\ n sIra Un ivers itat i qu in é I f lltu r 

que, des del p llnl .Ie vi ' la del Gov>rn d'aquesta o lllunita t, 
e! pla oteja per a aques ta Univer ' itat e l clía que es 1 uguin 

o li!' lOle 1 eompelencie en mater ia uni vers ita ria , evi
lenllnenl a mb la I remi a que s ha uran de leni r I11 pre en 

CO I11I Le e l onelicion <1 l1l enLS planteja p r la lIe i el refo rm a 
unive r ita ri a. 

en ame nl , aq ue t deba t, que es va inici r ahir. cree que 
~ pet'- a l rep res nlam le l overn el 'a IU ta omunital ' un 

deba l bas tanl ins La llr~ll d in la C Inunita l. : s un debal mo ll 
co mode, pe r IUC, certam nt "luan un Govern no l ' coml e
le nci en lIna materia i e pl anteja a pe tici ó ele la Ca ll1bra 
i r na ment<l lment, a petició el 'algun grul. s de I'oposieió 
c1 'aq u ta ~ll11bra , aque t deba t quan es plant ja . die, sen e 
L nir aqueste competcncie, la comodital de l debat , evi
lentme nt , e fa cen a. É evide nl que aque l e l poclríem 

qualiricar eI ' un del deba t l11é om des per a l overn e1 'a 
questa Comunitat. 

Per una altra banda. aixo no lleva que el discurs que va 
fer el President ahir va ser un discurs, certament, interessant, 
i un discurs que perfila quina sera l'actuació, en un futur 
que esperem no sigui Ilunya, per part del Govern d 'aquesta 
Comunitat AutOnoma . 

Es parla va que encara quedaven en maos de l'Estat mol
tíssimes i importants responsabilitats en materia d'educacjó 
univer itar ia i, per una a ltra banda, e va rer un plantejamelH 
el una erie d 'eixos, una serie de principi basics, en e l quals 
'havia de basar aquest overn per desenvo lu par la eva 

polltica ulliver itaria, no o ls en un futur sinó ja en aque, lS 
momen! , com a previ ió d 'actuació i com a coHaboració 
din le eves possibililats. en comenc;ar a desenvolupar 
aquests p rinc ipis basics de is quals parlava ahir e l President -
ens deia que eren els principis de singularitat, d ' universalitat 
~ de qualitat. 

Jo només em detindré en un d 'aquests principis, perque 
cree que varen ser desenvolupats prou bé per part del Presi-

dent del Govern. Només em detindré, únicament ¡ex· 
clusivament, en el tema de la qualitat. Cree que és fona
mental que, d'una vegada per a totes, es llevi aquesta 
idea que, al Ilarg d'una serie d'anys, s'havia donat que 
la nostra Universitat estava amb mancances importants 
quant a la qualitat de I'ensenyan<;a que es donava en 
ella. Crec que aixo, poc a poc, s'ha desterrat, pero cree 
que s'hauria de fer d'una forma total, absoluta i definiti
va, i el que hauria de primar per damunt qualsevol altre 
qüestió és que la qualitat de l'ensenyan<;a que es donas 
des de la nostra Universitat fos tot el necessaria que ha 
de ser. 

És cert que la nostra Universitat és una Universitat, 
en aquests moments, amb moltes mancances, algunes 
d'aquestes atribui'des a la propia auto-orga:nització de la 
Universitat, pero, per una altra banda, hem de dir tam
bé que moltes d'aquestes mancance mai no p len ser 
única i exclusivament atribui'des a la pr' pia Ull iver itat 
i a la joventut de la Universitat de la nostra o munitat, 
sinó que , quasi fonamentalment, han de e r a tri bu'ides 
als responsables di rectes de la política universitaria en 
general, és a dir, a la incapacitat que ha demostrat, en 
moltes ocasions, el Ministeri d'Educació i Ciencia i el 
Govern de r Estat, que cree que són els responsables 
directes i indirectes de molts deIs problemes qu e pateix 
la 110stra Universitat i de la manca de soluci ó_ d 'aquests 
problemes. 

En definitiva , es va parlar, també, que en la situació 
actua l hi havia aquéstes mancances, i en el discurs que 
va fer el President de la Comunitat, aquest es va referir, 
concretament, a les plantilles del professorat, a la infra
estructura, etc., i deia que moltes de les solucions a 
aques r roblemc hav ien de e l" clon ad , directament 
per la propia Univers ítat, ja qu e ra qui tenia la compe
tencia directa en aquesta mater ia pe ro que per una 
allra banda, per aixo, es necessitava una ron a ap n ació 
de re U1' o per pode r canvia r aqu l a ituaci ', i a uÍ 
era quan sortia el punt dedicat al finan<;ament , i evi
dentment s'enfocava com una premissa fonamental que 
el finan<;ament vengués, fonamentalment, des de la 
inicia tiva priv.acJa, ele de 1 empresa privada és a dir, que 
e pogué recó rrer" un finan<;am nt le caracle r priva! 
¡ no, única i exclu ivament , de ca racter públic. E parla
va de eo mpr metre institucions, i jo va ig v ler entendre 
que quan es parlava d'aquestes institucions, no es referi
a, preeisament, a les institucions públiques, sinó que 
s'estava referint a institucions de caire privat. 

Cree també que hi va haver una frase fonamental en 
_ el discurs que es va produir ahir, que va ser que la nos

tra Universitat no ha de ser una ilIa enmig d'un arxipe
lag, com fins ara sembla que havia estat. 

Es va pélrla r també de la funció iml on antís ima de 
l 'extensi ' unive r ica ria. És necessari qu aques ta exten
sió unive r ita ri a vagi molt més en fo ra, que aque tes 
extensio n univer ·¡ta ri es a les i!les menors. e ba in i 



fadn una feina amb la d ireeció de desenvo lupar cursos de 
perfeecionamenl, de recielatge, de d ivu lgació no sol d'estu 
di de canlcter genera l -cree que a ixo correspon al ca prin
cipa l de la Universital- sin6 altre t ipus d'aetuacio ll , com són 
aquestl cursos que deia bans, eminaris eursets, e nferenci
es, i c re que aques l eamí ja s'ha inicial. S' ha iniciat i. eon
cretament, él I'j lta d Menorca tentm un exemlle que, encara 
que e1'una forma tímida - j cre que amb un eost i¡nportant 
per a la Universitat, cree que ti uposa un eost eeonornjc 
im pol-tant-, p ro ' ha eomenl1at él crear aquest habi t que e ls 
menorq uins -i supo que succeeix una cosa imi lar en el cas 
de les iJles d'Eivissa i formentera- s acostumin a coneixer 
que hi ha aquesta cric d'aetivitats que fa la Univer ital a les 
¡Ile menors i que, per una alt ra ba nda. aixo permeti que 
vagin aceed int, poe a poc, gran quantitatd ' habitants d ague -
les iHes menor a aquestes a tivitats que e fan a lravé d 'a 
questes extel1sion . que han d 'a nar m lt més enrora i s'hi ha 
d'aprofundir molt més. 

Se'ns va parlar, també, de la Universiada del 99, i crec 
que hi ha una coincidencia total que és una bona oportunitat 
per a la creació d 'aquesta infraestructura esportiva al campus 
de la nos!ra Universitat. Aixo és importantíssim per al futur 
de la nostra Universitat. 

Per últim, m 'he de referir a una qüestió que, apart de les 
qüeslions 1 gislative qu han I ae mp<l n ar lOla aque la 
l< ca que preveu e l rn ctu poclnl Jer en un futuro es va 
parla r d ' una qüeslió que em va encendr - 'ha nc ' I lIum . 
verme ll , i acab lO ! d ' UIl<l , r. President- e l ll um vermell i ere 
gu ' un tema que é impor!<l11l tenir en eompte. qu é! la 
ereéle ió de l in litul univer itaris . .lo cree qu s'ha ele defen 
sar la creació d'aquests instituts universitaris, pero no s'ha de 
fer un abús, no s'ha de fer un excés en la creació d'aquests 
instituts universitaris, perque aquelles universitats que han 
desenvolupat en excés aquests instituts universitaris, que han 
fet, com una tasca fonamental, de la se va activitat universita
ria la creació d'aquests instituts, han acabat tenint problemes 
interns importantíssims. Aquests instituts universitaris, en 
molts casos, han acabat constituint-se en petits reines de 
taifes. di n la I rO l ia Univer ital. i aixo ha anal en meny -
preu de la qua litat de le activitats no Qls doeents , ' inó de 
I própi a livilals i e1el propi fun cí Il ament ínte rn de la 
Universilal, í cree que. 11 aixo, " ha d tenir molta ursa, que 
no e faeí i no se' n vagi la Iml en aque ta üe lió . 

En definitiva, la Universitat que volem ha de ser una 
Universitat de les IlIes Balears que tengul Ulla oferta educati
va ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, acab tot d'una, Sr. President. .. . que tengui una oferta 
educativa consistent no sois en quinze lIicenciatures i tretze 
diplomatures sinó que, a més a més, tengui una serie de 

cursos, una sene d'estudis de caire tecnic i que, a 
aquests es poden afegir, en aquests moments, estudis de 
caire sanitari, tecnic, humanístic que, en un termini 
més o menys breu, poguessin interessar per dur enda
vant aquesta activitat universitaria. 

En definitiva, en línies generals, esta d'acord amb el 
diseurs que va fer e l President de la omunitat Auton -
ma ahi r, i vu ll d ir que de itjam que, en la major breve
tfl l\ aque les competencies en mater ia universitaria, amb 
toLS e l probl me q ue planteja I'actual legislació, pugu in 
er assumicles per la nO tra omuni tat Autónoma. Crec 

que a ixo redu ndan! en benefici de Lots i esp cialmellt, 
d I rutuJ' de la Universitat i d 1- no tre ' futul' IlicenciaLS 
i doctorats a les diferents activitats que plantegi aquesta 
Universitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sr. Vidal, el seu torno 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gricies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Molt Hble. Sr. President de la Comunitat Autonoma. 
Ser o formar part de I'oposició no vol dir haver d'estar 
sempre en desacord amb tot el que proposen qui tenen 
responsabilitats de Govern. No és la meya una oposició 
unaninzialla, diguem cl'Unamuno -per si m'ha sortit 
malament-, no contra aixó i alió i, sobretot i10 a alió -ha 
diré en castella- que dices que me opongo. No. Estic 
totalment d 'acord amb la radiografiahistórica que va fer 
de la U niversitat -i die radiografia, ja sé que encara no 
s'estudia medicina a la Universitat balear-, peró amb la 
radiografia histórica de la Universitat i amb les mancan
ces que va dir ahir el Molt Hble . Sr. President de la 
Comunitat. 

Especialment he de coincidir amb ell que hi ha tres 
principis basics que s'han de tenir en compte a l'hora de 
dissenyar una Universitat com toca: els principis de 
singularitat, universalitat i qualitat. A aixó, -i per no fer
me pesat, perque els podria repetir el mateix que va dir 
ell, perque, a més ho tenc escrit-, passaré per damunt, 
i diré que jo partesc deis mateixos pressuposts. 

En segon terme, pel que fa al futur, també hi es tic 
d'acord. Estic d'acord amb la voluntat que va expressar 
ahír el President i que va resumir en onze propostes de 
política universitaria per quan s'assumeixin les compe
tencies per part d 'aquesta Comunitat Autónoma en -
materia d'estudis universitaris. També hi estic d'aeord. 

Fíns i tot , els puc dir més. Els puc dir que, com que 
sempre, darrera la política que expressa el cap de Go
yerno hi ha d'haver la deis responsables de la materia 
que es toca, i pucdir que estic d'acord amb el planteja
ment que. a través del President del Govern, es fa des 
del departament que té cura d'aquesta materia en el 



Govern balear, amb una paraula, som coincident amb els 
qu amb I expo ició d 'ablr varen demostrar ser -no dic professar-
una doctrina lul 'liana i ho dic per ( ... ) .i I acomiadame nt. 

E II són de I escala lul·)ja na peró j om de I'escola tomis ta 
pe ro de no de Toma de Aquino. no , des de les Sagrad~ 
Escripture , des del Nou Testame nt que. si no tocaya , no 
creia . 

Pe r t ant, estic d 'acord amb la vo lunta t que va expressar 
a hir e l Presiden t i amb el d isseny d 'aquestes pro postes de 
política unive rsitaria , pero jo , al re pecle, ho dic així per
qu ' fa 17 any e ra de legat de l Govern a les i!les l'E'jvi a i 
'o rl11 em ra, i em va vi itar e l Rector de 1<1 Un ive r ita l, q ue, 

a leshores, e ra e l Sr. Ant ni Roig. Acabavem de passa r d ' una 
Unive rsitat que es deia de Pa lma de Mallorca a la deno mina
ció actua l c1'U nvie rsita t de les l lles Ba lea r . Fa 17 3ny , i tanl 
e ll cOIl1 jo va rem express' lr I úb licamenl la v lunta l tIq ue tu 

qu la Uni versita t pa a I el' 1 les i adn cun a el le illes, i. 
com cl iu n aque ll , e pOI lirar d 'hem rOteca i ha a remo 
. ra exa lame nl I l11a l · ix Per ' han passa l 17 any . 

J P Iria d ir qu a ra la s ituació é di fere nt. Arn 1<1 0 -

l11uníla l lita n ma tenel d com l t ' nci ' , i e 'l er m q u 
1111 le ixi e l q u ahi!' eI 'a lguna n1(\I ra , va p ro melre el r . 

Pre ' ¡clen t. 

Pero , e l que ull clir ta mb~' que no basta Ill \l nife 1'11' la 
vo lunla l. B . , I ro lI av r ha de tcni r una co rrespo nde n
cia (l mh e ls fet". Que n en lB 'si :-1 mb la Uni ver il. t e l ma
te ix que en .. ea lita l, ens ha passat, en e nlit ge ne ra l. amb 
I'autonom ía. Reco'rcle m q ue ta mb ' fa 12 anys vare m lir q ue 
hav ia d 'arriba r i havia de a a l' pe r t 1 i cadascuna ele les 
illes . E fec tiv3menl é la vo lunta l de e f L2 anys, pe ro 

nc ra no ha te ngut una pla mació a la realita t. 

p .. ta nt, ja e tam de cara al fut ur, i amb aqu ta espe ran
c;a j vull dir que e'sta mo lt bé tal I que s' ha di e nya l, i 
e incidim en a ixo i clema hi haura un propo les de re olu
c i ' qu én 11 a re olli r el que es lic eX I r an! aquí. 

P ro hi ha una c a que no es pO I obli.dar, res. i Srs. 
iputa ts, i Mo lt T-Tble, r. Pre iclenl de.1 Gove rn de la o mu

nita l A ut ' noma que, taLvegacla , ,¡ lenc son, e m e mira des 
de la a la eI 'aq uí fo ra. Hí 11 . e l presenL I o hem d 'oblida r e l 
I resenl. i esta m pa rlam per re 'o ld re I ro blemes pe r a l 
es llldia nt ul1¡versila ri , pen em que n 'hi ha m It ra d'e -
md iant unive r ita ris , a la problemalica de is qua ls s'ha g e 
do nar soluc ió . J em o lida ritzo amb tOI els prob lemes que 
hi I ug ui ha e l' el ca ra a ls estudiant de I' illa de Mallorca , 
pe ro t nguin en compte que, com é la meva obligació , pe r ' 
é ' una reali tat in li.iestíonable, en aq uests · moment , ara , 
'esta produil1l una autenti C<l -com va dir ahí!' mateix e l Moll 

Hble. Sr. President de la Comunita l Auto no ma- marginació 
per a ls estudiants de Fonne nle ra Menorca i Mallorca no 
pe rqu e ten im una volunta t de resoldl'e I futur e ns hem 
d oblidar de l present. 1 hi ha una po s ibilila l de resold re aixo, 
h i ha una autentica p s ibililal de re_soldre aquesta margina
ció, e n e l gnw p ssible, a ra. 

Més que res, jo, totes les propostes de resolució que, 
en nom de la FIEF, i en total seran cinc, presentaré 
després d'aquest debat d'avui, n'hi ha una fonamental, 
i és per les carreres que tenen més demanda d'estudis a 
les respectives ¡¡les menors -jo conec el cas de les Pitiü
ses- i, és, per exemple, per estudiar empresarials, fins i 
tot com ha dit abans el Sr. Peralta, respecte de Menorca, 
hi ha una mena d 'infraestructura ja muntada, hi ha uns 
primers passos perque es pugui estudiar des d'alla, i 
només fa falta una cosa: institucionalitzar aquesta situa
ció, donar-li consistencia i reconeixement oficial. 

A Eivissa, amb la creació d'lln centre adscrit a la 
Universitat de les IIles Balears per poder cursar empre
sarials des d 'aquella i1la, es va dir, abans, en un anterior 
debat aquí, que suposaria un cost de 20 milions anuals. 
Jo crec que, davant les xifres que es manegen, fins i tot 
per coses menys importants -no faré aquí de Sant To
mas, perque podria posar el elit a la llaga, pero no les 
citaré-, 20 mílions són una quantitat irrisoria, i' amb 20 
milions resoldrÍem la situacíó puntual deis estudiants 
cI'ara, sense perjudici que, en el futur, i estam segurs que 
ho faran a ixÍ, es resolgui la situació deis estudiants de 
lIavors , pe rque no hem d'oblidar que , en totes les exi
gencies que, a més , compartim que el Govern de la 
Comunitat Autonoma, que el departament corresponent, 
que la Comissió Mixta de Transferencies, exigeixi una 
elotació adequcrda com s'ha expressat aquí, perque es 
pugui atendre tot el que manca a I'actual Universitat de 
les Illes Balea rs, mentrestant, hem de ser realistes, i hem 
cle tenir la seguretat -que passara n uns quants anys -m 'es
tic referint a poder resoldre els problemes deis estudi
ants de les iHes menors. 

Per tant, mentrestant, es pot solucionar el problema 
puntualment, i crec que hem de ser -torn a repetir, i 
acab, Sr. President- realistes i aconseguir precisament 
aixo, que la retorica de les paraules -en aquest cas, 
creim, amb tata bona intenció- tengui una realitat en els 
fets, i que es pugui parla r, d'una forma sense cap eufe
misme, d'una Universitat de les IlIes Balears, de tates i 
cadascuna de les IIIes Balears. Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-President primer Subslüueix el Sr. Presi, 
denl en la direcció del deba!). 

EL SR. PRE SIDE NT: 
' . 

Gracies, Sr. Vida!. Per part del Grup MIXT, té la 
paraula la Sra. Munar. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Gricies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Em sap 
greu que el Sr. Cañellas no sigui avui present en aquest 
saló, donat que, habitualment, quan sortim, no estam 
massa d 'acord amb les seves propostes, i avui, precisa
ment, li havÍem de clonar I'enhorabona per aquest dis
curs de debat sobre política universita ria, perque no sé 
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si és el temps que fa que prepa ram les competencie o I'a rri
bada de compelencies en materia d'eel ucació universitaria o 
un allre fet, pero e l cert és que e l debat era oportú. Fa any 
que s'estan preparant les transferencies, j semb la ser que hi 
haura possibilital que aquestes a'Tibin . E l límits amb e ls 
qual s'ha plantejal e l debat el' n e is logi ele la nstitució 
i la Llei de Reforma Univ rsitaria darrera que tenim. om 
no. eslam també d'acord amb e l antecedents hi toric deis 
estudis universitaris a la nostra Comunitat, i S ria disculibl 
veure quina és re.'1 lment la si tuació actual en aquests mo
menlS, qua nt a les negociacion , quant al financ;ament, i 
sobretat quant a I interes real que aqu tes transferencies de 
competencie arribin ja a la n tra omunital. 

Pel que fa al futur , e.1 que planteja en e l d iscurs ens em 
bla un plantejament corre t . Hi ha molle mancanees a la 
Un iver ital , c m hi ha empre mancanee tl toles les univer i·
tat del rn ' n i hi ha m Its el projectes que 'han de dur 
endavant, qu e pero després, e concreLÍn pcrque, lógica
men t, amb un di lIr!> eI ' una h ra i mitj:l e ra ¡mi os ible con 
cretar t te i c'lclascuna ele les liferent ¡po, ib les pregul1P 
que, el ele I'oposi ' ió 11 poclem fer. 

De les propo tes ele polít ica univer ' itaria que e ' val' n rer 
pe!' pa rt del. r. a iíe llas. i que eren, n concreto nz, per 

UPOSíll estam I'aco rel q ue hi h'lgi I'aprovació e1'una l1ei 
auton' mica del onse ll S ial le la Univer itat, é\ mb él on e
guir 11> compeu~ncie e n matel'ia cl'educació universili.ria ja 
-era un inlen l en e l . ual ' ta lreballarll eles ele faja 7 any -, 
i, precio amen!. la creació ele la c1 irecció d'educació que va 
el', en aquel! m ment. el i 'culida per dif rent eClor, va 

ser un intent que, quan vengu in aq ue le tran ferencie ele 
competellcie . estas realmen t la ocietat mallorquina en 
gener-¡j e l Qvern i "que t propi Pa rl a m nt i tOI les nltr 
in tituci ns, ben Illentalitz.ats ele la importancia de les malei
xes i elel que havíelll de fer perq ue una vegada lenguéssim 
les co1111 e lencie , e millonl la quali ta l ele I'en nyament 
tll1iver itari. 

Pel que fa a promoure un debat polític i social respecte 
de quin paper volem que tengui la nostra Universitat, podrí
em dir que, després de set anys de treballar en aquest tema, 
aquest deu estar ja encetat, almanco es deuen haver fet ja 
reunions i negociacions, de manera que, almanco, la Direcció 
General d'Educació deu saber cap on van els tirs en aquesta 
materia. Si no s'hagués fet, lagicament, seria un bon mo
ment perque es fes. 

També s'ha d'adequar i millorar el campus universitario 
Jo crec que, en els dafrers anys, la Universitat ha avanc;at 
molt en condicionaments i millares en materia d'infraestruc
tura, pero per suposat no és abastament, hi ha molt per fer, 
i crec que és un bon moment, el de la Universiada de I'any 
1999, per dotar aquest campus universitari de tota la part 
esportiva, que era, precisament, de la part que estava més 
mancada en aquests moments. 

Pel que fa a les extensions a Menorca, Eivissa i Formente
ra, i fins i tot una pro posta eI'arribar la Universitat a edificis 

de ciutats i tots els pobles de Mallorca, crec que és indis
cutible, quan més acostem la Universitat a les diferents 
barriades i pobles, aixó sera. positiu per a tots. Una altra 
cosa és el cost que aixo suposaria, i si realment és possi
ble o no fer-ho. 

Pel que fa a la gestió eficac; i responsable del sistema 
de beques, nosaltres no entenem que, des del Govern es 
pugui seguir un sistema de beques que no sigui, precisa
ment, efica¡; i responsable. 1 pel que fa a I 'elaboració del 
pla d'investigació i tecnologia, creim que, precisament, 
el futur de la Universitat ha d'anar en aquest camí, en 
el de 1a investigació i I'experimentació de noves tecnolo
gies. 

Pel que fa a potenciar les relacions exteriors de la 
nostra Universitat, jo cree que, precisament, és una de 
les coses que la nostra Universitat ha fet molt bé durant 
aquest any, i crec que és 1110/t positiu que continu'i amb 
el mateix sistema. 

Per tant. les preguntes concretes serien que, des de la 
nosu'a aptica ele partit nacionalista, que creu que I'edu
cació és basica per a la configuració d'un país, i que 
I'educació universitaria, realment, sera una passa més 
cap a L'auto-govern, i, com no, creim que és imprescin
dible que l'educació universitaria es tengui ja, perque és ~ 
una manera, realment, de poder dir que som una Comu
nitat de primera, pero no només en renda per capita, 
sinó en qualitat de vida i en formació de la nostra gent. 

Tan sois unes preguntes: quina quantificació econo
mica tenim en aquests moments per acceptar les compe
tencies en materia educativa?, perque supos que, des 
de la primera vegada que és va fer un barem de necessi
tats a aquests moments, les coses han pujat com quasi 
tot, per tant, ens agradaria saber en quina quantia es 
quantifica aquesta transferencia de competencies; quins 
increments pressupostaris creuen que s'han de menester 
per la diferencia entre el que es té, en aquests mornellts, 
a la Universitat i el que ens agradaria, els que se'ns va 
dir ahir, al discurs, que ens agradaria tenir?; la planifica
ció del financ;ament a deu anys, que es presenta com a 
flexible i adaptat a la realitat real, d'un món canviant, 
amb que es compta?; la millora d'infraestructures, quan 
es pensa que es podra fer?, hi ha una periodificació?, es 
compta amb recursos propis o han de venir tots de fora? 
Pel que fa al tractament deis becaris, crec que seria molt 
interessant que sapiguéssim si es continuara amb el 
sistema que s 'esta duent fins ara, a través de l'Estat, de 
les beques?, es pensen millorar aquestes beques, eco no- -
micament o a través d'un altre tipus, com podria ser 
residencies, allotjaments, etc.? 1, exactament, que ente
nem per ensenyament a distancia diferent de la UNED? 
Que pensen fer amb la UNED? 

Jo crec que, si aixo queda ciar, no podrem fer res 
més que felicitar i donar I'enhorabona a aquest projecte 
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de transferencia de competencies en materia de política 
universitaria. 

(El Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Munar. Pel Grup PSM 1 EEM, el Sr. Sam
poI té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Resulta complex parlar 
de política universitaria, i encara molt més del model uni
versitari al qual aspiram dos mesos abans de les eleccions 
autonomiques, i sense tenir transferides les competencies en 
educació, ni un calendari fixat . 

El debat d'aquests dies, per tant, significara més una 
presa de posició de cada fon;:a política que una instancia al 
Govern per establir Ulla determinada política universitaria, 
donada la situació de provisionalitat al dia el'avui. 

Pero encara resulta més difícil parlar i intentar arribar a 
postures comunes en materia ele política universitaria quan. 
previament no s'ha elefinit un projecte de país. Ahir mateix, 

_ q\,lan el Presielent parlava ele la Universitat lligada a un pro
jecte de país, mentillment, em vaig pregulltar: quin país? 
Perque estam el'acord que el futur de la nostra Universitat ha 
el'anar íntimament lligat al futur de les Illes Balears. Pero, 
quin projecte de país té cada partit polític? Somniam amb 
el mateix país? Som una nació amb una Ilengua, cultura, 
dret civil, realitat social, economica i geografica diferencia
da? O mereixem el mateix nivell d'autonomia que qualsevol 
altra regió espanyola que no té els nostres elements diferen
ciadors? 

De la resposta a aquesta pregunta, depen la justificació 
d'un model d'Universitat diferenciar. o que ens conformem 
amb una universitat provinciana, calcada en les seves infraes
tructures i nivel1 d'estudis a qualsevol altra universitat espa
nyola. 

Al nostre entendre, si aspíram a construir un país incor
porat a les societats avan<;ades, ens hem d'incorporar plena
ment al món de la ciencia moderna. El futur d'un país, com 
a unitat amb personali,tat propia, com a co¡'¡ectivítat cohesio
nada, només es pot aconseguir vetllant per la promoció de 
la cultura a partir de la garantía de la qualitat del sistema 
educatiu i del niveJl de desenvolupament cientÍfic i tecnoló
gic. Docencia i investigació, per tant, són 'les dues grans 
funcions de la Universitat, a més de ser un centre emissor 
deIs referents culturals a la societat. 

La Universitat és la institució social més preparada per 
assumir el repte del desenvolupament cientÍfic i tecnológic, 
]" capa~ d'impulsar l'avan<; cientÍfic dins d'una societat. Una 
Comunitat, un país, ha d'aspirar a oferir als seus ciutadans 
una formació adequada, amb uns nivells importants de quali-

tat educativa. Al mateix temps, ha de potenciar la recer
ca si vol enfrontar una profunda transformació de les 
seves estructures económiques i social s per adaptar-se a 
les societats modernes. 

És imprescindible, per tant, que docencia i investiga
CIO vagin Íntimament lligades. AixÍ, la Universitat 
acomplíra la funció d'aportar nous coneixements cientÍ
fícs i d'introduir professionals dins el món de la investi
gació i tots els estaments sociaIs. 

D'acord amb aquesta dualitat, docencia/recerca, 
hauríem de definir uns objectius. Quant a la docencia, 
el nostre sistema universitari ha d 'acompli r quatre objec
tius basics: garantir I 'accés als estudis universitaris a tots 
els ciutadans que requereixin els requisas academics , 
independentment del seu poder adquisitiu; potenciar i 
ordenar els estudis universitaris d'acord amb la nostra 
realitat cultural. económica i social; definir un model de 
finan<;ament i un pla pluri-anual d'inversions; i, final
ment, suport a la millora de la quaJitat docent. 

D'acord amb aquests criteris, és evielent que les futu
res transferencies de competencies no poden contem
plar, únicament, el pressupost de l'actual Universitat, 
sinó que s'ha de valorar que tenim una Universitat jove, 
en procés de creixement. Coincidim amb el que va dir 
ahir el President: s'ha de completar el procés de dotació 
ele serveis del campus, multi-aulari, biblioteca general, 
instal'lacions esportives, equipaments, serveis comple
mentaris. El finan<;ament ha de ser suficient i digne, 
tenelint a una inversió en educació d'almenys el 6% del 
producte interior brut, mitjana europea d'i!1versió en 
educació. 

Quant a la dotació de nous estudis, s'ha de tenir 
c1arament definit el model cultural, social i económic 
que perseguim i, en funció e1'aquest model, promoure la 
implantació progressiva de noves materies. Naturalment, 
aquest és un debat obert, en el qual han de participar 
distints estaments. En torn al Consell Social de la Uni
versitat, el Govern de les llles Balears, Col'legis Professi
onals, i d'altres interlocutors socíals que, entre tots defi
neixin les prioritats de les futures ampliacions d'estudis. 

A la vegada, s'haura de definir si optam per un mo
del de campus únic o descentralitzat . Evidentment, és 

. imprescindible que aquest ampli debat estigui allunyat 
d'interessos col'lectivistes o corporativistes. Ha de pri
mar la defensa deIs interessos generals per sobre de 
determinades concepcions gremialistes i és evident que 

_ es fara necessaria una Jlei própia del ConselJ Social de 
la Universitat, una llei adequada a la nostra realitat, i 
que garanteixi una representació plural de tots els esta
ments. A títol d'exemple, en I'actual ConselI Social no 
hi pot estar representat el síndicat majoritarí de la nostra 
Universitat. 
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Quant al finan<;ament, cada dia es fa més patent la neces
sitat d'una I1ei de finan<;ament de les Universitats amb unes 
programacions pressupostaries pluri-anuals, definició de 
taxes, etc. Aquesta lIei no pot oblidar les relacions Universi
tat/empresa. La demanda social cada dia respecte més els 
veredictes científics de la Universitat. L'empresa veu, en els 
professionals de la U niversitat aquells tecnics que, per ella 
mateixa no pot mantenir. 

Segons Josep Tur, autor del treball "La recerca científica 
i tecnologica a les IIIes Balears". publicat ja fa uns anys al 
l1ibre "Mallorca, ara", I'equipament tecnologic de la Univer
sitat pot i ha d 'acomplir una doble funció: la formació de 
bons tecnics i professionals de la recerca, pero també que 
aquests tecnics elaborin els informes que la societat els en
carregui. 

És evielent, per tan1. que la Universitat esta abocada a 
I'obtenció de rendiments economics de la seva activitat inves
tigadora i que hem de caminar cap a un financ;ament públic 
compatible amb un financ;ament privat. Molt més després ele 
la futur8 aprovació -esperem- en el Congrés deis Diputats de 
la Ilei del mecenatge, que també pot introeluir nous elements 
que haurern de valorar. 

Pero la Ilei de financ;alllent de la_ Universitat ha d'acoi11-
plir una altra funció. Evielentmen1. compartim el criteri que 
la Universitat ha de ser autonoma, pero aquest concepte ha 
de ser compatible amb I'exercici del control economic de la 
despesa per part deis organismes públics que participen en el 
seu finan<;ament. 

A partir eI'aquí, ja veuran , Sres. i Srs. Diputats, que, al 
nostre entenelre, la Universitat ha ele jugar un paper capda
van ter en la definició del projecte de país, en I 'afermament 
de la nostra realitat de poble. Les .. l\les Balears patim les 
mancances traelicionals de tota producció científica i tecnica, 
igual que qualsevol altt'e país del món , pero, a més a més, 
partim eI'un retrocés important en la proelucció cultural. No 
poelem ignorar els segles eI'imposició de la lIengua i cultura 
castellanes. la prohibició d'usar la \lengua catalana durant 
tants anys. 

Quan ahir el President comenc;ava el seu discurs amb les 
paraules ele Ramon L1ull, "ordenaren que Blanquerna mos
tras, primerament, gramatica", pensare m que a la nostra 
generació i a I 'anterior generació a la nostra, i l'anteridr 
generació a la generació anterior, no ens eñsenyaren la n05-
tra gramatica, sinó una gramatica externa, imp05ada per la 
for<;a. Pensarem que, durant segles ens han mutilat una part 
de l'anima del nostre poble i pensarem que, avui -en dia, 
encara una immensa majoria deIs nos tres infants i joves apre
nen nalures e filosofia, teologia e medicina, e aprés ciencia 
de drel en una IYengua que no és la del més savi i el més 
universal deIs nostres fills. 

Per aixo preguntavem al princlpl quin projecte de país 
defensa cada partit polític. Perque de la res posta a aquesta 
pregunta poclrem deeluir diferencies fonamentals en el moclel 

educatiu que defensam. La Universitat, dones, no pot 
ignorar aspectes determinants de la nostra historia, no 
pot girar I'esquena a un passat que condiciona negativa
ment la nostra producció cultural. Com la resta d'insti
tucions,d 'institucions públiques, la Universitat, el Go
vern Balear i, per que no?, el Govern Central, han de 
compensar els segles de colonització cultural que hem 
patit, perque no oblidem que, quan un poble pateix 
colonització, no la pateix en I 'aspecte economic, exclusi
vament, sinó en tot allo que configura la propia existen
cia com a poble. 

Sr-o President, quan una metropolis practica I 'expolí 
a una colonia, no li esprem únicament els recursos natu
ral5 -en el nostre cas divises turístiques, deia el Presi
dent-, sinó que. fins i tot, Ji xucla la propia anima, li 
redueix al no res. 

D'aquí que la nostra Universitat ha de jugar un 
paper capela van ter en la recuperació de les nostres se
nyes c\'ielentitat, des del reconeixement de la nostra 
realítat cultural, pero també d'una realitat social, econo
mica i geografica. Actualment, des el 'una situació ele 
recursos naturals limitats, rúnica viabilitat de la Comu
nitat de les I\les Balears passa per una decidida política 
de foment ele la recerca i ele la innovació tecnologica. El 
camp ele la ciencia no esta acotat competencialment. 
Caela Administració pot organitzar la seva propia políti
ca ele recerca, encara que la Ilei de foment i coordinació 
general de la investigació científica i tecnica, elaborada 
pel Govern de l'Estat, amb un pla nacional d'investiga
ció científica i desenvolupament tecnologic, menysprea 
la voluntat de les Comunitats Autonomes i solapa mol
tes de les competencies que, en materia de recerca, 
inclouen els Estatuts d'Autonomia. Suposa la imposició 
ele la voluntat central per damunt la voluntat de les 
Comunitats Autonomes, que coneixen més profunda
ment les propies necessitats. 

En aquest sentit, caldria demanar també la transfe
rencia deis organismes públics d'investigació, per exem
pIe, el laboratori oceanografic o l'lnstitut d 'Estudis 
Avanc;ats. Al mateix temps, constatam una dispersió deis 
pressuposts de recerca en distintes Conselleries. Caldria 
una major coordinació de totes les accions de foment de 
la ciencia, seguint criteris culturals i economics. No hem 
d'oblidar que l'aportació ele la Comunitat Autonoma, 
I 'aportació economica, és imprescindible per aconseguir 
subvencions estatals i europees que produeixen un efecte 
multiplicador. Fins ara, majoritariament, hem participat 
del fons social europeu, i del programa ENVIREG, pero 
només en els aspectes de formació i no en els de recer
ca. Al nostre entendre, seria molt positiva I'aprovació de 
la llei de la ciencia, la qual fixaria prioritats, una selecci
ó, no arbitraria, deIs investigadors, becaris, i regularia la 
necessaria coordinació a la qual ens referÍem. 

Hem de recordar que no s'ha empres una política 
decidida ele beques per a la realització de tesis e1octorals 
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a les IlIes Balears. Són imprescindibles les convocatones 
públiques que demostrin la volul1tal decidida de finant;ar la 
formació d 'investigadors, i no 5015 en aqueIles materies que 
facin referencia a la propia historia, Ilengua, o al nostre 
ambient, sinó dotant la ciencia del car;kter universal de 
I'expressió. Només si podem abastar tots els camps de la 
ciencia des del nostre país, podrem avan«ar cap a la moder
nitat, i ser quelcom més que un poble tancat i provincia. 

J seria molt important la creació d'una institució, sem
blant a la que han fet altres Comunitats Autonomes, capa<; 
de reunir i coordinar els esfon;os investigadors de distintes 
institucions, aconseguir recursos de~ l'Estat i de la Unió Eu
ropea, i facilitar-hi als investigador~ el seu accés. 

Hi ha una altra funció, encara, a la qual voldrÍem fer 
esment, que és el papel' de la Universitat en la formació 
permanent del professorat. La Universitat ha de supervisar 
la formació deis professors i garantir la connexió entre els 
distints nivells educatius. 

Finalment, ens voldrÍem referir a les relacions exteriors 
de la Universitat de les Bies Balears. El President, ahir, feia 
referencia als programes comul1itaris, Erasnws, d'intercanvi 
de professorat i alumnat, Comel, referit a tecnologies aval1«a
des en les relacions Universitatlempresa, Tel71pus, ensenya
ment i formació, relacions Universitatie mpresa,llllcrcampus, 
intercanvi amb Universitats d'Hispano America, etc. , progra
mes, tots aquests, importants, per ampliar la xarxa de relaci
ons institucionals exteriors. 

Pero al nostre entendre, hi va mancar, en el discurs, I'ex
pressió de la voluntat de potenciar les relacions entre totes 
les universitats d'ambit catala. No pode m continuar vivint 
d'esquena tres Comunitats unides per una historia, una !len
gua, una cultura i, fins i tot, avui, unS interessos economics 
a defensar conjuntament en el context eumpelj. 1 les Univer
sitats han de ser capdavanteres en aquest retrobament. Hem 
de procurar la fixació de programes d'intercanvi, potenciar 
la investigació conju nta entre les U niversitats de les llles 
Balears, Catalunya i el País Valencia, I'elaboració de manu
als universitaris en catala, posar a disposició deIs alumnes 
documentació científica -en Ilengua catalana a més d'altres 
accions, accions comunes que haurien de prendre, de manera 
coordinada, les Universitats de la nostra area cultural. Es 
tracta, en definitiva, de crear un espai universitari catala. que 
promogui intercanvis, cicles, coordinació d'estudis i totaJa 
promoció d'una política de diftlsió científica d'abast popu
lar. 

J un segon aspecte que el President també va mencionar, 
és el de la Universitat a distancia. Malauradament, no esta 
prevista aquesta transferencia, i deim malauradament per
que, malgrat el. fort suport financer que la UNED reb deis 
ConselIs lnsulars, 37 milions del Consel1lnsular de Mallorca, 
i 4 milions de cadascun deIs Consells Insulars de Menorca i 
d'Eivissa i Formentera, I'ensenyament impartit per la UNED 
és totalment estrany a la nostra realitat lingüística, cultural, 
social i economica. Un ensenyament a distancia i distanciat, 

uniforme i uniformitzador, que ignora el nostre fet 
diferencial. Caldra renegociar, en el futur, el suport 
financer, i condicionar-lo a uns plans d'estudis més 
d'acord amb la nostra realitat, o plantejar-nos la 
col'laboració amb altres iniciatives, com la Universitat 
Oberta de Catalunya, que responen a uns altres planteja
ments, més plurals, i d'acord amb la nostra realitat 
nacional. 

Aquesta és, a manera d'inventari, la concepció que 
el nostre grup té d 'una Universitat arrelada al país, que 
el projecte cap a l'exterior i que beu de totes les fonts 
culturals del món. 

Només cal aprofitar els minuts que resten, per pro
nunciar-nos sobre algunes de les onze -propostes de 
política universitaria que el President, ahir, va lIan«ar. 
Únicament, sobre les més importants, i completar-les 
amb les aponacions fruit del nostre model universitario 

Quant a la lIei autonómica del Consell Social de la 
Universitat, estam d'acorel amb els criteris manifestats, 
a més ele pensar que sera el fort de debat social que ha 
de determ ina r I'evolució de la nostra Un iversitat quant 
a incorporació ele nous estudis, finan¡;ament, infraes
tructures, i i ntegració dins la nostra societat. Peró el 
procés legislatiLL i normatiu propi no hauria el'acabar 
amb aquestá Ilei, sinó que, el Pal~lament, en el futur, 
hauria d 'aprovar la Ilei de la ciencia de les IIIes Ba lears, 
la qual ha de fixar les prioritats de recerca en funció de 
les necessitats culturals, económiques i socials del nostre 
país. Els objectius marcats i clotats d 'un pressupost 
pluri-anual han ele contemplar projectes d'investigació, 
plans de formació de personal investigador, beques per 
a tesis doctorals, estades a l'estranger, pre i post clocto
rals, congressos de caracter científic i tecnologic, suport 
al finan«ament de programes europeus, foment de les 
relacions Universitat/empresa, i cofinan«ament de pro
.iectes d'investigació. 

El procés normatiu s'hauria de completar amb la 
creació del Consell Interdepartamental per a la recerca 
i renovació tecnológica, institució encarregada de coor
dinar els d istints recursos económics destinats a la recer
ca. 

Compartim també la preocupac;ió general per la 
dotació ele les transferencies en edu'cació universitaria, 
pero volem anar més enlla, denunciant la lentitud deis 
traspassos. Si ja ens va semblar insuficient el pacte auto
nomic signat I'any 1992, entre el Partit Popular, el PSO-

. E, i el Govern Central, avui, el Parlament, hauria de 
lamentar les demores produi'des. Aixi i tot, com hem 
dit abans, la valoració de les competencies ha de consi
derar la inversió nova imprescindible en una universitat 
jove i en expansió, i la incorporació progressiva de nous 
estudis en les infraestructures corresponents. 
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També estam d acord de promoure un ampli debat polí
tic i ocial que define!xi el papel' de la nostra Uoiversita t, i e l 
seu financ;amenL D aq uest debal, n 'hauria de sortir la lIei de 
finan¡;amenl de la Univer ilat de les lIIes Balears, la qual 
regulara les aportacion de recursos públic , qu han de ser 
compatibles amb al ortacions de l eclor prival. A la vegada, 
tal i respectHnt l'autonomia univer ilaria , la l1ei de financ;a 
menL ha d'establir uns mecanismes de fisc~ l itzaci - i contr I 
de la despesa pública. 

Quant a la potenciació de I 'ensenyament universitari a 
distancia, també creim que podem impulsar un model propi, 
si bé som partidaris de condicionar el suport economic a la 
UNED a una adequació deIs plans d'estudis a la nostra reali
ta1. 

Igualment, en relació al foment d'estlldis propis, hauríem 
de potenciar els cursos d 'especialització i títols propis sobre 
temes diversos, d'acord amb les necessitats socials, economi
ques i clllturals. 

Finalment, ja hem expressat que les relacions exteriors de 
la Universitat s' han de completar, prioritariament, amb les 
relacions amb les Universitats de Catalllnya i el País Valen
cia . 

Sres. i Srs. Diputats, aquests criteris pretenen resumir la 
nostra aposta per una universitat pública, de qualitat i plena
ment democratica, que potencii' els valors de solidaritat 
entre els pobles, el pacifisme, I'ecologisme, i els nostres drets 
nacionals. La docencia i la investigació han d'estar al servei 
del conjunt de la població, i conceptes com el de solidaritat, 
formació humanística i integral, integradora, han de ser els 
eixos estructuradors de la nostra Universita1. Moltes gracies. 

(El Sr. Vice·Presidenl primer substitueix eL Sr. Presidenl en 
La direcció dc/ debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Sampo!. Per part del Grup SOCIALISTA, té 
la para ula el Sl'. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ahir, en aquesta Cam
bra, el Molt Hble. Sr. Gabriel Cañe/las, President de la Co
munitat Autonoma, va lIegir un discurs, d' una hora llarga, 
sobre la nostra Universitat. Va ser -ha record perfectament
una lectura mecanica, mono-corda, plana, sense nervi i sense 
esperit. On era aquell President Cañellas del debat sobre 
espais naturals o escandols diversos i variats? L'artista de 
teatre, regional, evidentment, que entre acudits, refranys 
populars i especüTacions fatxendoses, i tota casta de recursos 
escenics ens divertia fa un temps, que va ser ahir? Era un 
alumne que no sabia la lIi<;ó, un alumne més de parvulari 
que d'universitat, que lIegia un c1iscurs que ni havia escrit, ni 
sen tia ni entenia. 

Em dirigiré al Sr. Cañellas encara que, com el Cid 
Campeador, sigui a un altre 1I0c. El discurs que varen 
escriure al Sr. Cañellas, i que ah ir ens va lIegir, com he 
dit, no era seu. Aquesta no era la política universitaria 
que el Sr. Cañellas impulsa. El Govern conservador del 
Sr. Cañellas, els governs conservadors que ha presidit 
des de 1983, ni té política universitaria ni se I 'espera. 
Repassem el temps. Ha anunciat una política universita
ria coherent? Discurs d 'investidura de 1983. Política 
universitaria? Res. Discurs d'investidura de 1987. Políti
ca universitaria? Zero. Discurs d'investidura de 1991. 
Política universitaria. Quina política universitaria va 
exposar, serios a? Res . 

Sres. Diputades, Srs. Diputats. El dia 1 de mar<; de 
1983, ara fa dotze anys, va entrar en vigor l 'Estatut 
d 'A utonomia de les 1I1es Balears, i durant dotze anys la 
nostra Universitat, la política universitaria de veritat -
no qu atre frases reto riques per sortir del pas- ha estat 
absent d 'aq uest Parlament. Durant dotze anys, el Molt 
Hble. Sr. Gabriel Cañellas ha ignorat la nostra Universi
tat, i ahir la va ignora r tal11bé, perque la lectura mecani
ca i sense vida del seu discurs el'ahir li va fer mostrar -jo 
som un bon lector i un bon escoltaclor- el Ilautó de dalt 
a baix. 

Ahir lIegia un papel', un paper que no era seu. Er-a, -
parlant en termes escolars, un x.uLcta. Ahir el Sl'. Cai'ie
llas va copiar, i als que copien, encara que siguin capa
c,:os de formular el teorema de Ferlnal , si l'han copiat, 
els han de suspendre. 1 I'hem de suspendre. E n I'assigna
tura de política universitaria, el Sl'. Cañellas, suspes, 
suspes, suspes, i, com a bon copiador, un zero , per no 
saber la lIic,:ó i copiar. 

La nostra Universitat ha arribat a aguest Parlament 
no per la gracia de Déu ni del Sr. Cañellas. Ha arribat 
aquí per una iniciativa del Grup Parlamentari Socialista. 
Les coses ciares. Sí, senyor. Facin un poc de renou i 
donaran un poc d'ambient. Som els socialistes qui hem 
volgut abrir les portes cl 'aquest Parlament a la Universi
tat, no el Sr. Cañellas, que no és capae,: de fer un discurs 
propi sobre la Universitat, es limita a lIegir-Io com un 
simple magnetófono La próxima vegada duguin un cas
selle. 

1 un Parlament que ignora la seva Universitat no va 
per bon camí, i un President que ignora la seva Univer
sitat va pe r mal camÍ. 1 avui, sortadament, la nostra 
Universitat, de la ma del Grup Parlamentari Socialista 
és dins aquest Parlament, i no en sortiri, en prenguin 
nota. Aquest debat és el darrer deIs que han estat, i el 
primer -no n'hi ha hagut d'altre-, pero en vendran molts 
d'altres. El debat d 'avui inicia un camÍ, i aquesta és la 
nostra primera victoria. S'han acabat els dotze anys de 
caiíellisme parlamentari, on el Par/ament ignorava la 
Universitat de les IlIes Balears, mentre es dedicava a 
debatre lIeis -per aixo sí que hi ha hagut molta diligen
cia- per urbanitzar terrenys de la família del Sr. Cañe-
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llas. Aixo s'ha acabat, i per a sempre. La Universitat ja és 
aquí, i benvinguda sigui. 

J die els socialistes, i els socia listes podem parlar de la 
Universitat amb orgull, i amb la cara ben alta, i ho farem. 1 
ho faré, ara i aquí. I precisament ara que vivim temps difí
cils. És el moment d'afirmar que, quan es faci el balan<; 
historie deIs governs socialistes a l'Espanya de la fi del segle 
XX, un deIs elements més positius del balan<; haura de ser 
la política d'educació en general, i, en particular, la política 
d'impuls i modernització de les Universitats d'Espanya, entre 
elles la de les Illes Balears. 1 ha estat la política educativa, 
la política universitaria del govern.socialista que ha fet do
nar a la Universitat de les Illes Ba!ears -en prenguin bona 
nota- una passa de gegant. 

Recordem que, a rany 1982, quan els socialistes comen<;a
ren a governar Espanya, la Universitat de les IIIes Balears 
tenia: alumnes matriculats: curs 82-83: 4.332, professors 249, 
personal d'administració i serveis: 80. Al 1995, amb tretze 
anys ele govern socialista, quina és la situació de la Universi
tat de les llles Balears'J Dades precises, és de retorica, ba
lan<;, resultats, resum, i agaf les dades, perque no siguin 
sospitoses, del mateix discurs que ahir va llegir el Sr. Cañe
Ilas. Alumnes matriculats curs 94-95: 13.460, professors: 489, 
personal d'administració i serveis: 239. Mentre el govern 
-conservador del S:. Cañellas ignorava la Universitat de les 
Illes Balears, la política elel govern socialista li feia donar, 
com he dit, passes de gegant. Entre 1982 i 1995 la Universi
tat de les IIIes Balears s'ha incrementat en 9.136 alumnes, un 
increment del 311 %, 240 professors, 196% més, 159 perso
nal d'administració i serveis, increment del 299%. 

La mateixa guia academica de la Universitat de les IIles 
Balears complementa aquest balan<;. No és una publicació 
del partit socialista, és una publicació universitaria. Diu: 
"Des de 1983 -prenguin nota- s'ha fet també una política 
estricta d 'inversions molt significatives per tal ele reformar i 
construir els nombrosos edificis i arees que formen el cam
pus universitari, al quilometre 7,5 de la carretera de Yallde
mossa". 1 no Ilegiré, per no cansar, la lIarga relació que la 
guia detalla. 

Darrera aquest increment espectacular d 'alumnes, profes
sors, personal d'administració i serveis, edificis, etc., hi ha 
una política educativa i universitaria ele veritat, una política 
socialista. I ho hafl sentit bé, una política socialista, una 
política de modernització, per fer un país a nivell europeu . 
Els peus a la terra, a les IlIes Balears, i el cap a Europa. Com 
Ramon Llull, Sr. Cañellas -no és aquí, evidentment-, pero 
de veritat. Jo li diria al Sr. Cañellas, si foso així, que jo he 
Ilegit Ramon Llull, i el puc citar. A mi nQ em fan citar autors 
que no he llegit. 

La Universitat de les IIles Balears es sustenta sobre una 
infraestructura legal, derivada de la política universitaria 
socialista, sí senyor, política universLtaria socialista, i ha han 
sentit bé. La pe<;a clau és la !lei organica 11/1983, de 25 
el'agost de reforma universitaria. una llei derivada de la polí-

tica universitaria socialista. Una altra pe<;a important és 
la llei 5/1985, de 21 de mar<;, deIs Consells Socials d'U
niversitats, una altra llei socialista. 

1m puls legislatiu, im puls d 'infraestructures, impuls de 
dotació de personal docent i administratiu, impuls de 
matriculació d'alumnes, evidentment, i la Universitat de 
les Illes Balears que tenim avui, a 1995, no existiria en 
la forma que coneixem, ni d'enfora, sense la política 
universitaria socialista. Jo comprenc, Sr. Cañellas, que 
aixo és mal d'encaixar per la dreta, a la qual voste re
presenta, pero és així encara que no vulgui escoltar. 

Els grans resultats, Sres. Diputades i Srs. Diputats, 
són sempre fruit d'una gran política. Quina és la polí
tica -i aquí ve una pregunta per voste, -Sr. Cañe!las
universitaria de la dreta espanyola, de la qual n'és la 
versió autonomica, o regional, com vulguin, el Sr. Cañe
!las? Anem al Ilibre ele capc;alera de la dreta espanyola. 
Treurem el llibret. No siguin mal pensats, no es tracta 
de Camino, del Sr. Escriva ele Balaguer, encara que n 'hi 
ha molts que el tenen damunt la comoda. Em referesc, 
l'he tret altres vegades, a la versió més moderna de 
Camino, que es eliu Espafia, la segunda transición , que 
cree que és un Ilibre cl'autor desconegut, pero signat pel 
Sr. José M. Aznar, i que Ji serveix d'evangeli. I que diu 
el Sr. Aznar, en aquest \libre? Quina és la segona transi
ció per a la universitat espanyola? Escoltin bé. Saben 
que dedica a la Universitat, aquest llibre'J Li dedica nou 
línies, nou Iínies, ho han sentit bé'J Aixo sí, Aznar 
aprofita que escriu un lIibre, o li escriuen, per pagar un 
bon ventall al partit socialista: "El partido socialista ha 
desarrollado una política educativa que, pa,ra favorecer 
a 1 sector público -és a dir, a la Universitat- ha impedido 
la conjugación armónica de los dos principios constitu
cionales y ha limitado de modo iniustificable el ejercicio 
de la libertad de enseñanza".I aixo és tot. 1, donde le 
hallas, argumedo? És aquí davant, que ens hem de veu
re, i el Sr. Aznar, a I'hora de propostes, té por, clesapa
reix, no fos cosa que l'enganxin. 

Resultat de la política universitaria socialista és la 
realitat actual de la Universitat de les Illes Balears: legis
lació progressista, més pressupost, més infraestructures, 
més professors, més alumnes. La dreta espanyola, per 
boca d'Aznar, la desqualifica. I, quina és la proposta de 
la dreta espanyola sobre política universitaria en aques
ta materia? Cap. En aixo el Sr. Aznar és un deixeble no 
del que diu o predicava ahir el Sr. Cañellas, sinó del que 
el Sr. Cañellas, des del 1983, ha fet en materia d 'Uni
versitat. Res de res. No hi ha pro posta de la dreta. 

Les prioritats d 'una política socialista són cIares: 
modernitzar un país vol dir dotar-lo cl'un bon sistema 
educatiu. No hi ha una nació moderna sen se un bon 
sistema educatiu, i un bon sistema educatiu culmina en 
una bona Universitat. La Universitat de les Illes Balears 
ha avanc;at molt perque s'ha beneficiat de la prioritat 
que té I'educació dins la política socialista. Prioritat vol 



',... 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 148/ fascicJe 2/ 15 de mar<; del 1995 6159 

dir sempre, inevitablement, no més retórica. Aquí coneixem 
retoriques qualificades, com la retorica Rotger, sinó més 
pressupost, no més retorica, més pressupost. 

El contrast amb la dreta és contundent. Recordaran que, 
dies passats, l 'altre dia de pages, el Sr. Aznar visitava quar
terso Sí, visita ja I'exercit per veure com ho ha de fer quan 
comandara, i prometia als quarters, als militars, armes més 
modernes. Aixo, senyors meus, són joguines molt cares, i no 
les duen, precisament, els reis, les duen els pressuposts. Si 
aixo és la nova política de la dreta, que es vagin preparant, 
perque m'he repassat algun cataleg d'armament, si volen 
models alemanys, 

(Rialles). 

si volen models británics. dan'era generació. fins i tot la 
darrera generació ex-sovietica, que el Sr . Yeltsin va de rebai
xes. N'hi enviareOl ulla fotocopia. al Sr. Aznar. a veure amb 
quantes el'aquestes joguines es paga la Universitat ele les Illes 
Balears, amb quantes d 'aquestes joguines es paga la possible 
futura facultat ele Oleclecina a les IlIes Balears? De quina 
casta les vol? N'hi ha Olés. pero 10ts amb factures de mils de 
Olilions. 

I jo vull una segona transició. si éSJlue ha c/'anibar. aler
ta. jo vull una segona transició cáp a la Universitat. no· cap 
als quarters. com vol el SL Aznar. És important. Jo vull que 
es financi"i la Universitat i no vull comprar aquestes joguines 
que els he mostrat aquí. 

I aixo és una cosa, aquesta prioritat que ha fet el Govern 
socialista. Recordem que, c1esprés deIs deu anys, els deu anys 
primers el'exercici del Govern socialista, I'exercit que tant 
estima el Sr. Aznar s'havia redui"t en 140.000 homes menys. 
El pressupost de defensa ha~ia eleixat de representar un 2,3% 
del producte interior brut, i havia baixa al 1.2%. menlre que 
I'educació -i eI'aquí ve, no és un regal deis reis, és un resul
tat ele la política coherent socialista a nivell eI'Estat- a Espa
nya s'havia incrementat e/'un 2,3% del producte interior brut 
a un 4,2%. Pressuposts canten, resultats canten. Més escoles, 
Olés universitat. menys exercit. menys hO)lles. Aixo són fets, 
i la Universitat de les IIIes Balears és la que és perque hi ha 
hagut aquesta política coherent. La Universitat de les IlIes 
Balears és un fruit que no ha caigut del cel, és un fruit que 
ha caigut d'uns pressuposts que donen prioritat a la materia 
educativa sobre, entre d'altres, el tema de I'armament. '. 

1 quan jo veig eIs resultats d 'aquesta política, em faig 
aquesta pregunta: que pot oferir, avui, la dreta de les IIIes 
Balears?, quina ha estat la política cultural, la polítIca d'in
vestigació, la política educativa, la política universitaria deis 
governs que el Sr. Cañellas presideix des de 1983? Quina 
política universitii"ria pot impulsar un President que ha pro
nunciat, dins aquesta Cambra, la frase historica que, el dia 
que inaugurem les transferencies de la Universitat, hem de 
posar a I'entrada del nostre campus. La cultura ja fa oi. Aixo 
és una frase seva, Sr. Cañellas. 10 sé que som un mortifica
dor. i que li record una frase que no havia d'haver dit. Pero 

no és res que l'hagués dita, és que la practica que voste 
exerceix demostra que la va dir amb total convicció. 
Aixo és com quan va gat, és com quan anam gats, que 
deim la veritat. 

(Rialles) . 

Ciar. Aquí es va dir una cosa espontaniament, i clar, 
espontaniament és qua n dius el que, prudentment, no 
havies d 'haver dit. 1 la cultura ja fa oi és una cultura 
que queda i quedara. 

1 quina política universitaria pot impulsar un Presi
dent que ha fet de la incultura un motiu d'orgull? On 
és? Ha fet exhibicions, els fa perdre I'escriure, i coses 
d'aquestes. Aquests populismes ( ... ) després s'han de 
poder defensar i han ele voler ser defensats aquí. És de 
cultura que n 'han de fer un moti u d 'orgull , no de la 
incultura i la bejenaria. 

Senzillament. la política universitaria que ha impul
sat fins ara no ha existit. 1 clar, i un em dira, és que en 
materia cI ' Universitat no tenim competencies. Alerta, 
aquí no es fa política. o es deixa de fer en funció de les 
competencies. Podríem recordar un bon rosari, una 
bona novena: Zeus i Torcal. Cala Monelragó, Bon Sos
seco Ca'n Salas. Túnel de Sóller. Brokerval, etc., repas 
l'Estatut. i no veig que aquestes materies sigui n compe
tencia de la Comunitat Autónoma, pero han costat 
factures de 1110lts mils de milions de pessetes. si les su
mavem totes. Alerta. 

Hi ha competencies o no hi ha inten~s. No teníem 
competencies, pero, sobretot, no hi havia intereso I, per 
tant, no hi ha hagut política. 

Recordem també una frase que va dir el Sr. Cañellas, 
quan des de la premsa forana,l'Associació,1i demanaren 
determinades ajudes, i com que allo no era de la seva 
corda, va dir, senzil1ament: jo no engreix porcs que no 
he ele matar. És un fet, una altra frase historica, pero, 
alerta , ara els porcs ja vénen cap al nostre corral. Ara la 
cosa ja canvia, ara les transferencies s'acosten. i aquí 
hem ele comen<;ar a parlar de la Universitat. 

Hi va haver un acord, dia 22 de febrer del 92, entre 
el Govern de la Nació. Partit Popular i Partit Socialista 
per ampliar les competencies, i dins aquestes competen
cíes arribara la Universitat. Pero hi ha una qüestió molt 
important, que denota quina és la situació política 
d 'aquesta transferencia. Alerta, en prenguin nota. Hi ha 
entusiasme? Hi ha alegriadins el sistema educatiu, dins 
la Universitat de les IHes Balears pel fet de passar a ser 
competencia de la Comunitat Autonoma? Han sondejat 
el terreny'7 Hi ha alegria, hi ha entusiasme? Ara tendrem 
més recursos. podrem ser més autonoms ... No. hi ha 
inquietud i preocupació. No s'atreveix, perque claro dir 
que no es transfereixin unes coses perque no caiguin en 
maIlS d\lIles persones absolutament impresentables a 



I'hora de gestionar, fa mal dir, pero aixo és la veritat. Aixo 
és el que pensen dins la Universitat i dins el sistema educa
tiu. Alerta. 

Per que ho pensen? Perque saben les bajanades que s'han 
dit, per part del President, en materia de cultura. CIar, un 
President que diu aixo no inspira, precisament, confianc;a, no 
dóna una imatge academica, no podem anar a Europa a 
mostrar aixo. Diran, i vostes que vénen de la Mediterrania 
per avall? 

1 també ten en clar una altra cosa, les persones que ho 
veuen amb profunda desconfianc;a. Per que ha servit fins 
ara? Hem impulsat la normalització lingüística? O hem fet 
una ordre Rotger? Hem parlat c1anlment de catala, com una 
\lengua de la nostra Universitat, ja que parlam d'aixo, o hem 
parlat de subterfugis lingüÍstics per no nomenar-ho? On és 
la paraula Ilengua catalana en el discurs Ilarguíssil11 que va 
Ilegir ahir el Sr. Cañellas? Si algú. el redactor ele I'escrit, el 
Sr. Cañellas, ¡fil, esborrat. Hem ele cercar una altra fórmula . 
1 aixo és així. 

1 hi ha una altra cosa que preocupa més, i és el perill, la 
certesa que el favoritisme i el nepotísme que s'ha introdu'it 
en materia de contractacions i de situar de forma temporal, 
o vitalícia, persones de la família o de la mateixa corda 
política, es traduira, inevitablement, a les escales i a la Uni
versitat. I si continuam a l'oposició podrem continuar bata
Ilant, i si governam a partir de dia 28 de maig, aixo s'acaba
ra. 

1, en definitiva, la pregunta final, que significa realment 
la competencia en materia d'Universitat en mans del govern 
de la dreta presidit pel Sr. Cañellas? Més investigació? No 
n'han fet. Més pressupost? On s'anuncia més pressupost? A 
les joguines del Sr. Aznar? Més infraestructura? Més norma
lització lingüística? Aixo ja seria d'acudit. Més autonomia 
universitaria? Espera, aquí n'hem de parlar després. I aixo 
ha saben, perfectament, els sectors, alumnes, professors, etc. 
que veuen amb profund temor aquesta transferencia en mans 
d'un govern precisament no caracteritzat per I'amor de la 
cultura i per la seva responsabilitat. 

La transferencia, diguem-ho clar, significa sobretot que el 
pressupost de la Universitat estara en mans, vendra, del 
Govern de la Comunitat Autonoma. 1 qüestió fonamental, 
qui té el pressupost dicta, prest o tard, la política.Qui paga 
mana i, evidentment, no crec jo que el Sr. Cañellas, que no 
ha respectat tantes coses, respecti I'autonomia de la Universi
tat. 

La Universitat de les Illes Balears no sé si tendra més 
pressupost. El que sé cert és que tendra un poder més prop 
i un poder dedicat a la ingerencia continua, coneixent, com 
canee, els usos i costums del Sr. Cañellas. Que es prepari la 
Universitat de les IIIes Balears. 

Respectara el Sr. Caílellas, si governa, l'autonomia de la 
Universitat? Oui és aquest ingenu que pensa aixo? Aquesta 

Cambra ha tramitat l!eis per urbanitzar propietats de la 
família del Sr. CañeIlas, i el! tan tranquil -si, ja toquen -
el rellotge perque aixo cou-, bé, tan tranquil no, alerta, 
si no li deixen urbanitzar la finca de la família -va dir, 
i esta publicat- podría demanar la independencia. 1 aquí 
teníem en Gabriel Bolivar, i no ens n'havíem temut, 

(Rialles). 

I 'alliberador de les Illes Balears, logicament, per 
urbanitzar la finca de la família. Té a veure, sí, té a 
veure perque aixo és la política que es traslladara, Sr. 
Rotger, a la Universitat de la qual voste, si governa el 
Sr. Caií.ellas, sera titular nominal, pero qui comandara 
sera alla, i li fara col'locar, com varen fer col, locar al 
Sr. Simarro, els amics i coneguts, i alerta- que no acabi 
condemnat pels tribunals. 

Aixo és la política que ens espera si clia 28 de maig 
no c10nam un tomb i cream una majoria que respecti la 
Universitat de les Illes Balears. Moltes gracies. 

(Remor de veus). 

(El Sr. Presidenl reprel1 la direcció del debal,!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup PP-UM, el Sr. Jaén 
Palacios té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Yo tenía la 
esperanza de que algún representante del Grupo Socia
lista saliese aquÍ con argumentos de rigor y seriedad. No 
he tenido esa suerte, Sra. Riera. Y lamentablemente, 
después de la intervención del Sr. Sampol, hemos entra
do en una fase, como en televisión, como la publicidad, 
una especie de descanso en el debate, que yo quiero 
retomar, y lo quiero hacer con seriedad. 

El Presiclente del Gobierno, en cumplimiento de una 
resolución de este Parlamento intervenía en el pleno, 
ayer, abriendo este debate sobre la Universidad. En su 
exposición, el Sr. Presidente pasó revista a diversas 
cuestiones, que aquí se han citado. Yo creo que, incluso, 
se han adjetivado como cuestiones"de interés. 

Se refirió, en primer lugar, a la oportunidad, y ahora 
parece que, por parte de algún portavoz, se pone en 

_ duda. Se indicó cuáles debían ser los límites de ese 
debate, así como qué antecedentes históricos, expuestos 
de forma prolija, en esta Universidad, de los estudios 
universitarios en Baleares, habían estado. Esta visión 
histórica amplia, como he dicho, era de obligada cumpli
miento, porque, como se afirma por más de un conoce
dor de la política universitaria y, en concreto. como 
expuso en una de sus obras Giner de los Ríos, el con-
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cepto de la Universidad no es una idea absoluta, dice. No es 
una idea absoluta que pueda, especulativamente, construirse. 
Un factor eterno, indispensable de la vida social , sino un 
concepto histórico. Sólo -dice el fundador de la institución 
libre de enseñal1za- apelando a la historia cabe, pues, definir
lo. Yeso hizo el Sr. Presidente, ayer, cuando hacía referen
cia a ese proceso histórico. 

Continuó el Sr. Presidente con un análisis de la situación 
actual, y se detuvo en las negociaciones sobre los traspasos de 
funciones y servicios en esta materia. Y concluyó su inter
vención con unas reflexiones sobre el futuro de la Universi
dad y añadía once propuestas que algún portavoz ha ido 
desgranando. Propuestas que nosotros suscribimos plenamen
te, si bien la mayoría de ellas, como conocen sus selíorías, 
están supeditadas a una financiación que esperamos sea lo 
suficiente que precisan todas ellas para ser desarrolladas. 

No faltó en el discurso del Sr. Presidente una referencia 
que aquí, de forma sarcástica, en exceso , se ha hecho a 
Ramón Llull, referencia precisa al Blanquerna, por cuanto el 
doctor iluminado, y pedagogo precursor constituye un (.oo) 
defensor de la educación universal , de la educación para 
todos , decía él, para gobernantes o súbditos, clérigos o 
la icos , nobles o villanos , al objeto de que puedan ejercer el 
oficio al que sus aptitudes le llaman. 

y quiero finali zar eSc'1 introclucción no sin antes afirmar 
y añadir que compartimos plenamente la palabra del Sr. 
Presidente, su análisis de la situación actual. sus inquietudes 
manifestadas al respecto, y ya adelantamos, como otros por
tavoces han hecho , que vamos a presentar unas propuestas de 
resolución que permitan mejorar la financiación, la autono
mía universitaria, de la que aquí se hace caricatura, la do
cencia, la investigación, la imbricación de la Universidad, en 
definitiva, en esta sociedad. 

No podemos olvidar tampoco nuestro recuerdo , y creo 
que, con esto, puedo expresar, si cabe, el espíritu de toda la 
Cámara, porque nuestro recuerdo y agradecimiento debe ir 
hacia aquellas personas, instituciones y organismos y entida
des que han contribuido, a lo largo de IQs. afias, a la creación 
de nuestra Universidad. Su empeño en la tarea hizo posible 
esta realidad. Es gracias a ellos que esta Universidad ha creci
do de forma muy rápida , en estos últimos años, y desde su 
creación, en el año 78. Eso ha pasado en todo el país, no es 
ningún mérito de ningún gobierno, sino simplemente por 
explosión demográfica, y por efecto de- Ia' democratización 
de la Universidad. 

Es un mérito cuyo protagonismo, por tanto, corresponde 
a esa sociedad civil que encontró apoyo, en su momento, en 
instituciones políticas, y constituye una satisfacción, hoy 
día, ver como se nan ido ampliando los estudios universita
rios y el campus ya es una realidad, aunque todavía queda 
pendiente completar su contenido y solventar sus deficien
cias, en especial las relativas a falta de profesorado y escasez 
de infraestructuras y equipamiento. 

Hay que reconocer, por otra parte, aun que se criti
que, y se diga la caricatura, el esfuerzo realizado por el 
Ejecutivo, que ha destinado un importante volumen de 
sus fondos a la residencia universitaria, a la Escuela de 
Turismo y a la Escuela de Hostelería y, encima, a pesar 
de ese esfuerzo, que se ha ido complementando con 
actuaciones convenidas y concertadas con la Universi
dad, encima, digo, se reciben críticas negativas cuando 
ni hay competencias en esta materia de Universidad. 

No me corresponde a mi una loa a las excelencias 
socialistas, si acaso alguna cita de algún autor con esa 
ideología, que compartimos en aspectos concretos en 
materia educativa. Pero permítanme, por tanto, seño
rías, que haga algunas reflexiones en torno al discurso 
del Presidente, en torno a las transferencias, a la autono
mía universitaria -que aquí se cuestiona si gobierna la 
derecha- y al Consejo Social , a la docencia y a la investi
gación y a la extensión universitaria . Son reflexiones que 
creo que tendrán y tienen muchas cosas en común con 
lo que aquí ya se ha expuesto, pero que conviene reite
rar y precisar, porque con cuantos más matices se hagan 
es mejor, y porque eso enriquece el debate . Y esa es mi 
intención, al menos en esta intervención. 

Yo 110 sé, por último, si el Gobierno socialista , pasa
rá a la historia como un gran defensor , impulsor de léL 
educación en tocios sus niveles. No me corresponde á mi 
hacer ese futurible, pero sí que pasará a la historia por 
otros motivos, por ser los artífices del patio (oo.) en esta 
España durante los años ele Gobierno del partido socia
lista. 

Pero vayamos a las transferencias. Dijo el Sr. Presi
dente en su discurso que justamente era oportuno este 
debate, y que derivaba, precisamente, porque se estaba 
en negociaciones de transferencias de competencias. Es 
cierto que cada vez, en este caso es más importante 
recibir un respaldo de la Cámara y recordar que con 
más de diez años de retraso estamos discutiendo ese 
asunto, porque aquellas Comunidades que accedieron a 
la autonomía por la vía del artículo 151, hace más de 
diez años que recibieron los traspasos de funciones, 
servicios, y medios en materia de enseñanza universita
ri a, 

Yo creo que, con todas las críticas que se hagan, es 
cierto , como se ha dicho, que esta transferencia supon
drá, sin duda, un acontecimiento de primera magnitud 
para nuestra autonomía. Y el Gobierno contará con 
nuestro total respaldo, y supongo que el de todos los -
grupo parla ll1elHario que aquí, en la Cámara, hay, 
aunque ya empiezo a dudar de qu alguno así lo hago, 
y upong también qu dicha transferencias tendrán la 
c1otaci.ó n uficie me. Porque si no es a í, va a peligrar la 
realización de inversiones que hay previstas, y que se 
precisan pa ra que la docencia y la investigación mejoren 
y, en genera l, mejore todo aquello que atañe a la calidad 
de la enseñanza universitaria . 
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A la hora de la concreción, 6.200 millones, que es el 
presupuesto previsto para le año 95 -después, cuando se 
liquide, ya veremos cuanto es-, de los cuales 3.300 millones 
son de personal, aproximadamente. Yo creo que eso no ga
rantiza nada, no garantiza la realización de las futuras inver
siones, ni, por supuesto, cubrir las necesidades de la plantilla, 
mucho menos con los 4.400 previstos -después se ha liquida
do algo más en el año 94. 

Esa es la cuestión, la financiación. Y por tanto ha de 
comenzar el tema por conseguir un acuerdo que permita una 
adecuada transferencia de los recursos del Estado al objeto 
de que, aquellas inversiones que ya contemplaba el Ministerio 
de Educación desde el año 1990, se puedan llevar a térmi
no, inversiones que el Presidente citaba aquÍ, con nombre y 
apellidos, y que eran la biblioteca, el paraninfo, la zona de
portiva, el edificio multiaular. 

Una enseñanza de calidad requiere esa infraestructura, y 
exige una dotación suficiente para los gastos de docencia, 
servicios diversos e investigación . Pero yo no vaya insistir en 
ello porque el Sr. Presidente lo expuso ayer con claridad, lo 
expuso con rigor y lo hizo con precisión . 

Vayamos a la autonomía universitaria , de la cual se ha 
hecho una especie de sainete en alguna intervención. Esta es 
una cuestión que siempre ha sido una constante en la vida 
universitaria éspañola, siempre. No es una preocupación · 
nueva. Yo, por no remontarme muy lejos, y sólo por citar a 
Salmes, ya la requería en su tiempo, basándose en el princi
pio de la libertad de enseñanza, y reclamaba el derecho de 
que cada Universidad pudiese elegir o nombrar a sus propios 
miembros. También Menéndez Pelayo, a pesar de sus crite
rios, y defender una Universidad un poco rara para su tiem
po, también precisaba de esa autonomía, y acusaba a la 
Universidad de mal funcionamiento, justamente por no te
nerlo. Son, sin embargo, otros autores, con posterioridad, 
quienes fundamentan esa autonomía en función de esa liber
tad. 

Hay que llegar a la ley general de educación , del año 70, 
la ley 14170, de 4 de agosto, en cuyo artículo 61 cita expre
samente la autonomía universitaria, para los tiempos en que 
se diera en España un avance importante, yo no sé si por 
convencimiento del Gobierno -seguramente no-, pero sí por 
convencimiento del Ministro y del equipo de Gobierno que 
tenían relaciones con la UNESCO que impusieron ese crit~
rio. La realidad, luego, evidentemente, la que el espíritu de 
la ley tenía, por muchos motivos, y se fracasó en aspectos 
muy concretos porque no hubo la financiación -ese era el 
título de la ley, reforma educativa y financiamiento de la 
reforma. Ese era lo que añadía y que .no pudo llevarse a 
término por esos motivos. 

Pero vayamos a la Constitución, a su apartado último del 
artículo 27, apartado décimo, allí donde se consagra, de 
forma constitucional, esta autonomÍª de la Universidad, y se 
dice en los términos que la ley establezca. En función de ese 
desarrollo constitucional, se llega a la ley de reforma univer-

sitaria, cuyo canto se ha hecho aquí, y bueno, yo tengo 
que decir que hay aspectos positivos y aspectos que no 
lo son tanto. 

y sí tengo que indicar, aunque huelgue advertirlo, 
que esa autonomía, evidentemente, ha mejorado mu
chos aspectos de la Universidad, y que hay (oo.), en la 
enseñanza superior que, evidentemente, han tenido una 
mejora significativa, pero desde luego, esa autonomía 
poco o nada tiene que ver con aquella de la que gozan 
las universidades anglosajonas, que, evidentemente, son 
muy distintas, y por cuyo modelo ha optado la enseñan
za privada universitaria, porque le da una mayor libertad 
y no la constricción que la norma le imponía a ese 
nivel. 

No han faltado críticas a esta ley. Yo, por recoger 
sólo algunas, porque también es preciso recoger aquellos 
aspectos de los cuales se difiere, y entre ellos Garrido 
Falla , y Gaspar Ariño, dos personas de preparación 
intelectual fuera de toda duda, sostienen que la ley de 
reforma universitaria no ela a la Universidad las compe
tencias imprescindibles -cito textualmente- en el acopio 
y manejo ele sus propios fondos para que pueda llamar
se, de verdad, autónoma. Esto es expresión de estos 
autores. Yo, repito, creo que se ha avanzado mucho, 
pero todavía estamos muy lejos de esa autonomía para 
la ciencia, autonomía que predica Tomás Ramón Fer
nández, yeso por las atribuciones que el Estado se 
reserva al concebir la educación universitaria, como 
también concibe la televisión, en un gobierno del signo 
que es, como un servicio público . 

Poca cosa, empero, podemos hacer nosotros. Noso
tros poca cosa podemos hacer al respecto, salvo mejorar 
lo que se puede mejorar en el marco de esa autonomía 
universitaria, a la que el Presidente, ayer, se comprome
tía y que la norma regula con un exceso, a mi juicio, 
intervencionista o, si se prefiere, por citar otros térmi
nos, con poca liberalidad. 

Vayamos al Consejo Social. La ley de reforma univer
sitaria contempla en el artículo 14 ese órgano como un 
órgano esencialmente participativo, y ahí es donde se 
encuentran las diversas fuerzas sociales para participar 
en el gobierno de la universidad, y le encomienda una 
serie de cometidos. En concreto, la aprobación del pre
supuesto y la programación plurianual, la supervisión de 
las actividades de carácter económico, así como el ren
dimiento de los servicios y también, por último, promo
ver y fomentar la colaboración de la sociedad en la 

. financiación de la universidad. 

La composición y funciones del Consejo Social ya 
viene reguladas. Hay una ley que así lo hace, la ley 5/85, 
de 21 de marzo. Yen nuestra Universidad, el Consejo 
Social viene funcionando regularmente, y realiza una 
importante tarea en esa relación de la actividad universi
taria con la sociedad balear. Superar el divorcio traclicio-
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~.. nal entre ambas y vincular las dos realidades, vincular la 
sociedad y la Universidad, ha de ser un compromiso perma
nente. Y yo he de recordar, a este particu lar, que dos repre
sentante de este Parlamento están presentes en ese órgano, 
y que tendrán _información al respecto , de lo que allí se 
viene discutiendo en u reuniones. 

,~ . 
Obviamente ya se ha anunciado, no soy yo el primero, 

pero sí quiero reiterarlo, que una de las medidas urgentes, 
de carácter legislativo, ha de ser ésa, la de modificar este 
Consejo Social, por razones que todos conocemos, y que no 
viene al caso reiterar. Pero sí, en forma concreta, el Gobier
no debería, entre otras cuestiones, darle una nueva composi
ción y especificar sus funciones, porque, al menos los Conse
jos Insulares, sin perjuicio de otras entidades y organismos 
que deben estar presentes, estén presentes, y no como ahora, 
que sólo tienen voz y no tienen voto. 

Vayamos también a la docencia y a la investigación. 
Decía el Sr. Presidente en su intervención que uno de los 
pilares sobre los que debía asentarse la educación universita
ria era la calidad. Todos compartimos esa idea. Y ésta, la 
calidad, set'íorías. descansa. en gran medida, en el capital 
humano . Con malos profesores, se sabe, es una experiencia, 
no puede haber. ni aquí ni en ninguna parte del mundo. no 
puede haber. repito, una buena unive.rsidad. Se impone, en 
definitiva. una selección rigurosa.-basada fundamentalmente 
en el mérito y capacidad de los docentes, y se ha de recha
zar, siempre y en todo lugar. el localismo, la endogamia y 
las visiones de campanario. actitudes que empobrecen la vida 
universitaria y generan un reino de taifas en los departamen
tos y en los centros de enseñanza. Esa es la primera cuestión, 
la selección del profesorado. Buscar a los mejores. ésa es la 
tarea. Incentivarlos suficientemente, motivarlos y prepararlos 
para que su rendimiento docente sea el máximo, y aunar, al 
mismo tiempo, ese de~ideraLUm de investigación y docencia. 

y antes que nada. recalcaba ayer el Sr. Presidente, que un 
profesor universitario -es textual- ha de ser un buen profe
sor. y esta exigencia la expresaba ya Ortega cuando atribuía 
a la Universidad la misión de enseñar al estudiante medio a 
ser hombre culto, y sobre todo, un bu~ profesional. 

En cuando a la investigación, nunca falta la crítica, y se 
basa en la insuficiencia de recursos que a ella se destinan. Es 
cierto que se ha incrementado el porcentaje de producto 
interior bruto con tal fin. pero no es culpa de los gobier'nos, 
en más o en menos, porque es una competencia que aún no 
tienen. Yo creo, de todas formas, que aún estamos lejos, es 
cierto, de esas cifras europeas, que otros países de nuestro 
entorno dedican. Por eso las palabras del Sr. Presiaente al 
respecto nos han causado verdadera satisfacción, y apoyamos 
sin reservas, en principio, ese anunciado plan de investiga
ción y tecnología.-

Pero también hay otros problemas a los que aquí no se 
ha hecho referencia ninguna, y que yo quisiera dejar paten
tes. Me refiero al acceso a la Universidad, por un lado, y por 
el otro a la masificación. En cuanto al primero, al acceso a 

la Universidad, es una opinión generalizada que falta un 
sistema de selección adecuado. Esto lo venimos escu
chando año tras año, ya estamos acostumbrados a escu
char esta crítica. Y esa preocupación, además, se viene 
expresando por escrito, año tras año también, se viene 
reiterando, en los informes que elabora el Consejo Esco
lar del Estado, de forma anual. Es preciso, se dice, una 
mayor objetividad en las pruebas de acceso, y el sistema 
deba revisarse en profundidad. Yo creo que no se puede 
seguir tolerando por mucho más tiempo que los alum
nos estudien carreras que no han elegido como preferen
te, porque eso son profesionales abocados al fracaso. Yo 
creo que por mucho más tiempo no podemos permitir 
que haya estudiantes, que aun habiendo aprobado la 
selectividad, no tengan plaza. 

En cuanto al notable incremento de alumnos y a la 
cifra de los casi 13.000 que aquÍ se ha citado, en nuestra 
Universidad, especialmente en algunas carreras no se ha 
escapado a ese mal de la masificación. El paso de uni
versidad de minorías, como era la universidad de los 
años 70. a una universidad de masas, ha generado ya 
notables disfunciones en los centros, anomalías que se 
han manifestado, por 10 general. en un rendimiento 
académico bajo. Estos dos problemas, especialmente el 
segundo, deben tener un trato preferente en la política 
del departamento . 

En cuanto a la extensión universitaria, el Sr. Presi
dente indicaba ayer en su discurso que, tras la docencia 
y la investigación, esa era la tercera función que la uni
versidad debía cumplir. Eso, por cierto, es también una 
vocación universitaria añeja, es una vocación de la uni
versidad tradicional que, sin duda, deberá fomentarse en 
los próximos años, y que debe tener, como no, una 
respuesta adecuada a las islas de Menorca y Pitiusas. La 
cuestión es la siguiente: ¿cómo se concreta la presencia 
de la Universidad en las islas menores?, y ese es un 
debate que es ineludible, que deberá abordar el Consejo 
Social, desde la perspectiva de la descentralización o la 
desconcentración -ya veremos que se acuerda- y con los 
límites que imponen siempre la racionalidad, que, en 
este caso, más que nunca, hay que poner en práctica, y 
desde luego, con los recursos financieros, que siempre 
son escasos. Con esos límites, valen todas las discusiones 
posibles. 

y quiero también, dedicar unas palabras a las refle
xiones sobre las propuestas que el Sr. Presidente ayer 
nos presentaba. Dedicó parte de esa intervención, el Sr. 
Presidente, a la formulación y explicación, detallada, en -
algunos casos, de qué medidas políticas, a su juicio, 
deberían ponerse en práctica. Ya hemos dicho, al prin
cipio de la intervención, que las apoyamos, pero no 
deseo dejar pasar la ocasión para detenerme en algunas 
de ellas, aquellas que, bien por su relevancia, bien por su 
novedad, merecen. un comentario aparte. Con ese crite
rio de pertinencia, o de novedad , o de ambos, en algu
nos casos, debo citar la extensión universitaria, a la que 
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antes me refería, así como el apoyo expreso a la enseñanza 
a distancia y al fomento de las relaciones exteriores. 

Indicaba el Sr. Presidente que había que potenciar la 
enseñanza universitaria a distancia -eso se recoge en su dis
curso. Ya sabemos que nosotros, por imperativo de la norma
tiva universitaria, la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, no será transferida a ese Gobierno, porque las 
Cortes Generales y el Gobierno de la Nación se atribuyen las 
competencias que, en el caso del resto de las universidades, 
competen a los Consejos de Gobierno, a los Gobiernos Autó
nomos y a las Asambleas Legislativas. Ya sabemos, por tanto, 
que aquí la UNED no será transferida. Pero, nosotros he
mos de plantearnos que, a pesar de eso, se deben buscar 
líneas de colaboración que garanticen, fundamentalmente, 
la permanencia del centro asociado de la UNED, aquí, en 
Baleares, y de sus extensiones, algunas ya con muchos años 
en Menorca y en Ibiza. Es necesario que el Gobierno asuma 
compromisos más fuertes y duraderos con la UNED, y reem
place a los Consejos Insulares, o al menos comparta con 
ellos, de forma más intensiva, la tarea que estos viven y 
vienen desarrollando desde hace años, exactamente doce o 
más, que yo recuerde. 

Yen este campo debe implantarse el sistema de la video 
conferencia, un nuevo m.edio técnico que permita la ense
ñanza interactiva y que ya cuenta con experiencias en Balea
res, también a nivel nacional. Su puesta en servicio debe ser 
un compromiso del próximo gobierno, que salga de las urnas 
después del 28 de mayo. 

En lo que toca a la potenciación de las relaciones exterio
res, el Sr. Presidente nos citaba la participación de la Univer
sidad en distintos programas europeos. Es verdad que el 
Tratado de Roma contiene pocos artículos que estén referi
dos a la educación, pero la interpretación amplia, como han 
hecho los tribunales, ha posibilitado que la educación uni
versitaria pudiera incluirse en el concepto, ampliándolo , 
como digo . 

El Tratado de la Unión Europea ha supuesto algún avan
ce, y ha permitido un importante apoyo a las actuaciones de 
cooperación. Hay que reconocer, sin embargo, que la educa
ción no goza, desgraciadamente, de un papel preponderante 
en la construcción europea. 

Más no podemos conformarnos, y se ha de trabajar, ~n 
nuestra Comunidad, por razones obvias, más que en ningún 
otro sitio, para que sea una realidad aquella frase que se 
atribuye a Monet, cuando dijO: si tuviera que comenzar de 
nuevo, comenzaría por la educación y la cultura. 

Yo creo que falta un debate en profundidad, y una bús
queda del consenso sobre cual debe ser la universidad del 
siglo XXI, un debate que seguramente aquí es el lugar apro
piado, pero también en otras instancias, que hable sobre el 
dilema del generalismo y especialización, si la universidad 
debe caminar hacia muchas carreras~ o pocas y modélicas , 
que puedan ser cursadas no sólo por nuestros alumnos sino 

por cuantos jóvenes españoles, no residentes en Balea
res, estén interesados por el prestigio que esas carreras 
tienen en esta Comunidad. Yo, personalmente, siempre 
me opondré a una Universidad de Baleares y para Ba
leares, no solamente es eso. La universidad y su propio 
concepto es más que eso, es una universidad abierta a 
Espal'ía, una universidad abierta a Europa y, por supues
to, al mundo, experiencias, yo creo que, personal, histo
ria y saber hacer, en esta Comunidad, en materia de 
turismo, en materia de medio ambiente, en materia de 
informática, podemos ser punteros en esas cuestiones. 
Habrá, como es obvio, imitaciones financieras, pero 
apostar por otras vías, seguramente, es algo más difícil. 

Y quiero hacer también una preocupación, mostrar 
mi preocupación, en torno a este 20% de-alumnos ma
triculados fuera ele esta Comunidacl, en torno al 20%. 
Pa ra mi no es una preocupación en ese asunto, porque 
no la tengo, y tengo que decir que siempre habrá perso
nas de esta Comunidad que hayan de salir a estudiar 
fuera, porque escuelas técnicas superiores, ingeniería, 
arquitectura, escuelas técnicas de grado medio, será 
necesario de salgan a estudiar fuera. Veterinaria y far
macia, por ejemplo . Pero yo creo que lo fund amental es 
que estos alumnos que salgan fuera de aquí, de esta 
Comunidad, tengan el apoyo de esta Comunidad para 
que tengan un- trato de igualdad con los que están en 
otro sitio.Yo creo que eso 110 es t;egativo. Decía Ortega 
que vivir es tratar con el mundo . Y cuando se sale fuera 
de la Comunidad, también se trata con el mundo, yeso 
enseña porque la viCIa, o en la vida, hay que licenciarse, 
hay que licenciarse en la vida, porque su entorno, tam
bién , ayuda a formarnos. 

En fin, Sras . y Sres. Diputados, creo que hoy hemos 
contestado, en parte, a la pregunta qué universidad 
queremos. Lo hemos hecho con detalle, y con la limita
ción que ya la luz amarilla está indicando, y han queda
do muchas cosas por decir. Los tiempos venideros irán 
haciendo lo que nosotros podamos comentar al respecto. 

Sr. Presidente. Sr. Conseller de Educación, hoy más 
que nunca de educación, yo creo que también hoy más 
que nunca cobran valor las palabras de Ginés de los 
Ríos, insigne socialista, pero palabras que compartimos 
plenamente, cuando daba respuesta, en un ensayo titula
do ¿Qué debe ser la universidad el>pañola en el futuro?, 

. lo hacía prácticamente hace 100 años, y decía "la uni
versidad no es sólo una corporación de estudiantes y 
sabios, sino una potencia ética de la vida". Hoy más que 
nunca, sel'íorías, sigue vigente el ideal regeneracionista 

_ cuando vemos el panorama que hay en el país. Y ese 
ideal, en la universidad, ha de ser formar hombres, for
mar hombres y mujeres, lo cual no es poco . Esa es la 
tarea de la universidad, y para ello debe fomentar el 
criticismo, y tantos otros valores que contribuyen a 
transmitir seguridad y confianza en el futuro, y posibili
tan la formación de buenos profesionales, con vocación, 
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con gusto y con voluntad de que las obras estén bien hechas. 
Gracias, Sr. Presidente. 

(El Sr. Vice-Presidenl primer substitueix el Sr. Presiden! en 
la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr<lcies, Sr. Jaén. Per part del Govern, té la paraula 
l'Hble. Consel1er de Cultura, Educació i Esports, Sr. Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo sí crec que és 
oportú, efectivament, aquest debat, i jo crec també que 
s'hauria d'aprofitar convenielltment, i soIs hi h3 una manera 
d'aprofitar , no soIs el debat. sinó les coses seriases, i és un 
plantejament amb rigor, perque aquesta Cambra s'ho mereix, 
s'ho mereixen les c1iputades i diputats, s'ho mereixen els 
il'lustres visitants que tenim aquÍ, s'ho mereix una institució 
tan important COIl1 és la Universitat i s'ho Illel'eix la nostra 
societat. Per tant, qualsevol res posta de teatre regional, de 
pallassades, de rondal1es mallorquines. o eI'insults que no 
vénen a compte, crec, esta n fora de 1I0c. Aixo vol c1ir que no 
hi ha arguments, que no hi ha rigor. Per tant, crec que hau
rÍem ele reconduiraquest debat pel rigor, la seriositat i els 
argulllents. 

Jo, en nom del Govern, en primer 110c, voldria donar les 
gracies, i expressar la nostra satisfacció al Grup Mixt, i con
cretament al SI'. Peralta, al Sr. Vidal i a la Sra. Munar, per
que han expressat unes certes coincidencies amb els punts 
que va concretar la intervenció del President ahir, concreta
ment els onze punts COIl1 a propostes de futur ill1mediat, una 
vegada que tengue111 les transferencies, encara que fent pre
guntes que jo intent<lré respondre i amb ll1atisacions. 

També voldria agrair al Grup Parlamentari PSM l EEM, 
i concretament al diputat Sr. Sampol, 110 sois per les coinci
dencies amb aquests punts. aquestes propostes d'un futur 
il1lmediat, sinó també per les Illatisacionsj per les discrepan
cies, a les quals, també, intentaré donar resposta o , almenys, 
exposar les reflexions o observacions que fa el Govern sobre 
aquests punts. 

Jo crec que és un debat oportu, Important, perque la 
institució universitaria és important. Jo áec que el partit 
socialista, el Grup Parlamentari Socialista ha dit que havia 
estat, una mica, a instancies seves, que aquesta Cambra havia 
sol·licitat... Jo voldria que el partit socialista aprofitas--ho dic 
una aItra vegada, amb tota sinceritat- aquest debat no just 
per fer recomptes de tot el creixement i totes les dades que, 
evidentment, han- estat, i amb les quals molta cosa té a veure 
el Govern socialista, C0111 a Govern d 'Espanya, naturalment, 
i molt té a veure I'autonomia universitaria. De totes mane
res, sí que he de dir que el gru p socialista s 'ha apropiat de 
tot, del que és seu, de I'autonomia, de les taxes, de les ma
tricules deis alumnes, i, si m'apuren , el despatx ele (oo.) i de 

Filesa i deIs fons reservats, ja. S 'apropia de tot ja, el 
Grup Parlamentari Socialista . 

Pero tornern al rigor. El Sr. Peralta expressa la seva 
preocupació per la quaJitat. Jo crec que és una bona 
preocupació, els elements funcionals, docents, de recer
ca, d'extensió educativa, no soIs de docencia i de recer
ca, sinó també d 'extensió educativa, els elernents orga
nitzatius, especialrnent, pel que suposen, els departa
ments. que jo crec que és més la unitat que no les facul
tats, les escoles tecniques superiors, les escales universi
taries, jo crec que el departament és la unitat educativa 
per antonomasia , on es pot desenvolupar tata un area 
de coneixements, de saber, de la tecnica, i els elements 
estructurals, com és completar, pero no sois amb quanti
tat, sinó també amb qualitat. el campus universitari i les 
plantilles ele professorat. 

Bé. jo li he ele dir, al Sr. Peralta, que, efectivament, 
il la intervenció c1 'ahir del Sr. President. la parilula quali
tat, i no sois lZl parilula, sinó el concepte, que es va in
tentar desenvolupar en eliverses ocasions, Vil ser molt 
freqüent i, fins i tot. es va concretar al m;him, encara 
que els indicaelors ele qualitZlt no són facils. Feia la valo
ració corresponent, i, en tot cas. el claustre universitari, 
eLs organs de govern i el Consell Social, respectant 
aquesta autonomia que els atorga la Ilei de reforma
universitaria, hi han ele participar direcLament. 

En tot cas, nosaltres volem no soIs una universitat ele 
qualitat, sinó tal11bé singular, i adequada a les nostres 
necessitilts, económiques, lingüÍstiques -ho va dir clara
ment el Sr. President ahir-, culturals, socials, historiques, 
etc . 

S'ha preocupat, no sois el Sr. Peralta, sinó també 
altres representants de grups parlamentaris, pel: la qües
tió de les i\les de Menorca, Eivissa i Formentera, natu
ralment de la pan forana de Mallorca i de Palma. Evi
c1entment. jo voldria dir que no es tracta d'un problema. 
De vegades, en les negociacions que feim a Madrid, se'ns 
diu: ese problema illsularque leneis. Dic.escoltin, se
nyors, no tenim cap problema, no és un problema, és la 
nostra realitat. el nostre territori és aquest, i estam molt 
orgullosos que aquest sigui el nostre territorio 1 miri, 
també li diré una cosa, referint-me a Madrid, els ciuta
dans de Formentera, els ciutadans de Menorca, els ciuta
dans d'Eivissa i, per suposat de Mallorca i de Ciutat, 
tenen els mateixos drets, els mateixos, i han de tenir les 
mateixes possibilitats d'accés a la Universitat, amb tots 
els inconvenients que hi pugui haver, com poden tenir 
els de Segovia, de Madrid, o de qualsevol 1I0c. Que és 
difícil? Evidentrnent. Que, de vegades, el decideralum 
esta enfora, i hi podern anar caminant, encara que no 
s'aconsegueixi d'im111ediaL també és ver, pero s'ha de 
plantejar no com un problema, sinó com una realitat 
concreta. que és el nostre territori, que és el nostre 
país, que és la nostra COJl1unitat Autónoma. 
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]0 crec que hem de ser decidits, que, en aquesta qüestió, 
hi ha d'haver una decisió política, de disponibilitat política, 
en relació, sobretot, a les illes menors, i que s'ha d'harmonit
zar, amb aquests elements de qualitat que abans indicavem. 
No és facil, és complex, tot aixo, és molt complex, pero hem 
d 'anar a una solució per a totes aquestes situacions de I 'accés 
a la Universitat des de les illes menors manejant tota una 
serie de factors, com són les extensions universitaries, especi
alment alguns estudis de tronc, que permetin una permanen
cia més amplia deis ciutadans de Formentera, Menorca i 
Eivissa a la seva propia illa, hem de manejar, efectivament, 
tota una serie de tecnologia d 'ensenyament a distancia, alta 
tecnologia d'ensenyament a distancia, que n'hi ha prou com 
per fer ús d 'aquesta; hem de manejar factors presencials i, 
sobretot, hem de manejar també -el concepte de beques, 
sobretot de transports i de residencia. 1 fixeu-vos-hi bé: no 
se'ns transfereix el regim de beques general de l'Estat. se'ns 
transfereix la gestió d 'aquestes beq ues. Per tant, aq uesta 
gestió haura de tenir molt esment a aquesta situació de resi
dencia i a aquesta situació de transports, no just per a les 
illes menors, sinó també per a aquells alumnes nostres, per 
a aquells ciutadans i ciutadanes nostres que , perque no hi ha 
els estudis corresponents a la nos1l'a Universitat encara, dins 
els plans d'estudis, se n'han d'anar afora. També els hem de 
tenir presents. És una situació complicada, pero tenim I'obli
gació política de donar-li resposta . 

Ha expressat també, o ha fet una referencia a la Universi
ada 99. Jo crec que la Universiada ens pot donar, sobretot, 
la possibilitat de crear una infraestructura que no teníem. 
Pensin que, des del 89, el Ministeri d 'Educació i Ciencia del 
Govern socialista, el Consell Superior d'Esports es va com
prometre a fer una zona esportiva a la Universitat. Aquesta 
zona esportiva encara no hi és, pero sí que podem dir que 
hem arribat a acords entre el Govern Balear i el Consell 
Superior d'EsPQrts perque ben aviat sigui una Iealitat, i dins 
el context, o entorn, no dins el context, pero entorn a la 
Universiada, puguem crear aquesta zona esportiva que, fins 
i tot, esta quantificada en uns 700 milions de pessetes. Aixo 
podria ser ja una cosa immediata. 

Ha fet referencia als instituts universitaris. Tal volta, el 
més conegut ara és l'Institut de Ciencies de I'Educació, que 
jo crec que fa un paper de formació del professorat , crec que 
s'ha d'augmentar, s'ha d'incrementar el seu paper, Sr. Sam
poI, o sigui, a través de I'Institut de Ciencies de l'Educació, 
o a través d 'ahres instancies universita.ries, efectivament, la 
Universitat ha d'agafar una mica la guia, ha d'agafar u-;;a 
mica I'orientació, desfent aquesta política partidista que s'ha 
creat, moltes vegades, dins les escoles, perque la Universitat 
agafi aquest paper capdavanter de formació -de professorat i 
de creació de recursos per als centres e~Golars. 

El Sr. Vidal expressa el seu acord, i insisteix en la seva 
preocupació, amb aquesta gracia personal que té, i que ma
nifesta moltes vegades, concretament, per totes les illes, pero 
especialment per Eivissa i Formentesa. ]0 li podria contestar 
de la mateixa manera , pero hi he d 'afegir algu na cosa. Miri, 
efectivament, jo crec que s' haura d'aprofitar, quan preparem 

el futur immediat, tenint en compte la possibilitat d'a
tendre els alumnes de les illes d'una manera més directa, 
s'haura d'aprofitar el que hi ha, s'haura d'aprofitar el 
que s'ha fet fins ara i, sobretot, s'haura de tenir molt en 
compte el que existeix, perque aixo és la realitat i el 
President, ahir, a la se va intervenció, parlava sempre 
d 'adeqüació a les necessitats concretes i reals que té el 
nostre territori. 

Per tant, tal volta no puguem donar una solució 
immediata, perque no tenim competencies, és evident, 
pero ben aviat esper no haver de tornar a citar aquesta 
expressió no tenim competencies. 

I vull dir una cosa, encara que només i directament, 
en aquest cas, al representant del grup socialista, i és 
que el Govern ignora la Universitat. Miri, la ignora tant 
que, sense competencies, efectivament, ha constru'it una 
residencia universitaria, ha constru'it l'Escola de Turis
me, l'Escola eI'Hoteleria, ha avan<;at, si és necessari, tots 
els doblers a efectes de poder fer elmulti-aulari, projec
tes urbanÍstics i ha estat presentat en tots els esdeveni
ments de la Universitat, Miri si ha tanta ignorancia per 
part elel Govern que, sense competencies, és capaº de 
fer tot aixo i més. 

En definitiva, Sr. Vidal, crec que, substancialment he 
contestat -no he contestat, pero sí que he reflexionat 
una mica- sobre un punt que ja va expressar el President 
ahir sobre la manera de poder apropar els alumnes de 
les illes menors al sistema educatiu, en aquest cas, uni
versitari. 

La Sra. Munar expressa també el seu acord amb 
molts de punts, i fa referencia al fet que ja, des de fa 
una serie d 'anys, es va crear la direcció general d 'educa
ció, per tal de preparar aquest procés que jo crec que, 
evidentment, ha estat massa Ilarg, de transferencies 
educatives, tant de la Universitat com de tot el sistema 
educatiu no universitario 

Pero, al mateix temps, fa una serie de preguntes. 
Quantificació, finan<;ament. Quins increments pressu
postaris farien falta? No crec -no ho sé, tal vegada, seria 
oportú- pero sí que voldria fer, simplement, una esti
mació, perque existeixen estudis, naturalment, actualit
zats, perque set anys donen molt de sí. Estam, en 
aquest moment, crec, en una situació evidentment, obvi
ament, molt millor. Estam ja a la Comissió Mixta, pari
taria, esta actuant. ]a hem tengut distintes reunions i, 
fonamentalment, Sra. Munar, hi ha quatre punts que, 

_ per a aquesta quantificació, per a aquestes negociacions 
de la transferencia, nosaltres entenem importantíssims. 
En primer 1I0c, quantificar -ho tenim quantificat, no 
record exactament la quantitat en aquest moment- totes 
aquelles inversions en infraestructura -i quan dic infraes
tructura em referesc no just a la infraestructura material, 
sinó també de plantilles, de personal, i de dotació, de 
dotació material. Hi havia una cosa molt representativa 
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avui en el diari que deia: liNo hay sillas ni profesores ". No 
tant, pero evidentment el campus esta incomplet . Manquen 
moltes coses que, poc a poc, farem. 

Que són? EJ1 primer lloc , quantificar, com deia, tole 
aqueJles inver ion, ele 10\ tipu , que, de de l 9 s'havien ele 
fer a la Univ rsitat i que e tan compr meses bé d'una forma 
escrita, bé de parau la. J toles ague tes 'han de quan ti ficar. 
Miri, li puc dir com a estimació que el Ministeri d'Educació 
i Ciencia, -tot i que durant aquest procés ha realitzat bones 
inversions, evidentment, la Universitat ha crescut-, ha deixat 
d'invertir més de 5.000 milions de pessetes, segons les nos
tres estimacions, en una serie d'obres que s'havien de fer en 
el campus i que no s'han feto Aixo és el primer que s'ha de 
quantificar dins les negociacions. 

Segona qüestió. Incrementar les despeses de funciona
ment. Per que? Perque la Universitat creix, té més des peses 
de personal, més despeses ele capitol 2 i 4, més despeses de 
funcionament. Miri, en aquest moment, el Ministeri eI'Educa
ció i le ncia apona, a Ira le ubvencion e l 50% d' tOI 

ell re " upo I ele I nivel'. ital. Sr. Pon . e l 50% E l finiSlr 
d' lu a i ' eliu públic m nI que ha Irl >m el arriba r. no 101 

ser subvencionnr tan a lt i qu haurí m ¡'arribar al 70%. 
Bé. dones lam al 50. El que dóna de subve nció el Mini le ri 
el ' . I ucaei ' i i ; ncia no crveix ni per pagar el p r. onal. 
clocenl i no do e nl, em referesc. No. perque dóna 2:900 i 
pico de milions de pessetes de subvenció, i el personal, si no 
record malament, és de 3.300, amb els pressuposts actuals. 
Per tanL s'hauran d'incrementar, Sra. Munar, les despeses 
corresponents a funcionament. 

En tercer lIoc, i aixo és molt important , i aquí és alla on 
hi ha el problema principal, i jo voldria que els diputats, 
sobretot els del grup socialista, que formen part de la Comis
sió Mixta que ajudassin a resoldre aquest tercer problema. 
Són les inversions noves. EfectivamenL es tracta d'una Uni
versitat jove. que té pocs anys, que no té una infl'aestruClUra 
consolidada, que té un campus incomplet -malgral tOI el ue 
s'ha fet, que s'ha fet molt-, que no té les planti ll e aclequades 
i, segurament, haurem d'ampliar el pla d'estudis. si ai 'í e ls 
organs interns de la Universitat i el Conse.!1 Social ho propo
sen. Totes aquestes coses suposen. dins les negociacions, una 
quantificació de les inversions noves, dins un període nor
mal, logic, de 8 o 10 anys, perque no hipotequem el futur de 
la nostra Universitat. Ens trobaríem amb una Universitat 
incompleta, sense la dotació corresponent i, en pocs anys, tot 
ens quedaria curt, cosa que vol dir que tot ho hauria de posar 
el propi Govern. 

EIs increments pressupostaris, per tant, hauran d'anar en 
inversions, en unes inversions que jo crec en torn als 1.500 
milions anuals -faig estimacions-, perque s'esta fent el multi
aulari, pero, immediatament, se n 'haura de fer un segon, 
perque és necessari que els nostres alumnes i els nostres 
professors estiguin dignament, estiguin en unes condicions 
materials dignes, i no hi esta n encara. Per tant, s'haurien de 
fer unes inversions durant 10 anys, incloent la zona esporti
va, com he dit abans, el paranimf, la biblioteca, etc. etc., i 

sobretot tenint en compte el creixement d'una Universi
tat que, a més, és única, que ha d'atendre tot un territo
ri pluri-insular -cosa que no passa a d'altres Comunitats 
Autonomes- i que, per tant, necessita unes dotacions 
més fortes. 

U~a pol!tica de beques, efectivament, molt impor
tant. Es un IIlstrument importantíssim -ha he dit abans . 
Nosa ltres ten~rel~ ~a gestió del istema general de be
que del propl Mini teri d'Educació i iencia pero tal 
v,o~ta l'haurem de completar amb I'ajllcl a privtid<l , ~mb 
I aJuda deis 011 ell In ular ! del ajllntamcllts, haurem 
~Ie C? ~pl:tar . retot, les beque refcrides a tra nspon 
I resl le ncl3. 

Jo voldria dir aquí, i crec que mesclo una mica les 
coses. que quan es diu que nasal tres, sellse competenci
es. no hem fet res per a la investigació, no sé si s'ha dit 
exactalllen~ així, jo ( ... ) que no és veritat, que, des de fa 
anys, efectlvament, eles de fa set anys -no no no ' , , , no es 
la Sra. Muna\", evidentment perque ella sap que no 
., 'h f ., ' que 

alxo no s a et alxl-, em sembla que era el Sr. Sampol _ 
crec r;corelar-. ~ !I puc dir que , duranl aquest set anys, 
I ara s ha .I\ltenslflcat, c10nalll unes beques d 'investigació 
p.er. a tesIs. doctoral s -cree que concretament em deia 
alxo ele tesIS doctorals-, cree que ja hem arribat a les 15 
beques, engu~ny, i cadascuna d'aquestes suposa 840.000 
pessetes. Ja se ,q~e no és el que hauria de ser, pero em 
sembla que aIXO, Integrat dins el sistema de beques gene
ra1s, pot ser un exemple del que és el sistema, I'instru
ment de beques. 

En~el.lyament a distancia. Creil1l que la UN E D és 
I:ecessana. crellll que se 1i ha de donar suport, i que se 
lt ha de donar su~~rt a~b elements materials i perso
nals, que la partlclpaclo deIs Consells Insulars evi
dentn~ent, ha de continuar i tal volta amb una apor~ació, 
despres de ~es .tr~nsferencies, més decidida del Govern 
Balear. Pero alxo no vol dir que la mateixa Universitat 
n? pugui ~rear la, eva propia metodologia, la seva pro
pl.a .estrategla el C~lIcaci~ a di tancia. que completi, 
pleclsament. o.que Il1tenu e 'Perimemar camps diferents 
deIs que fa dlreclament la U ED. La UNED no es 
t~ansfe;eix , efect.ivament, Sr. Sampol, pero sí que hau
nem el aconseglllr que s'adaptas més a la reaJitat d' _ , .. , a 
quest pals I alxo que no suposi condemnar la Universi-
tat que ~? pugui. projectar també la seva metodologia 
d'educacIO a dIstancia. 

És oportú -pas al Sr. ampol, al Grup. Parlamentari 
p.S~ 1 ~E~- a,quest debat si encara no tel1im competen 
eles .• SI d aquJ?a d~s. J~esos eontinuarem governant? És 
oportu? ?uan. t¿1:1: JO crec que sí, ho he dit aban, 
cree que :s op~rtu, I es OPOrtú per molles raons. Prim _ 
ra. perqu no es dolent parlar d'una política ulliver ita
ria, i no és dolent parlar-oe abans de les compete' c' . n les 
I reeisam ni . per ,~oder saber, sense improvisacions, 

I)oder prepal ar be 1, entre tots tenir una 'Idea . ,concreta 
i malllfesta. com va fel' el President del Govern del , ue 
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volem que sigui la nostra Universitat:Crec que és oportú. 
Pero, en segon 1I0c, jo li he de dir, i he de reconeixer que 
tenc una gran satisfacció, aquests dies, perque aquest Parla
ment dedica tres sessions parlamentaries a l'educació i jo, 
com a responsable de l'educació, estic molt satisfet, perque 
aixo su posa que el Parlament, els diferents grups parlamenta
ris que integrin el Parlament i el Govern Balear donen una 
importancia extraordinaria a I'educació, i crec que aixo és 
important. Que no s'ha fet abans? Tal vegada perque les 
transferencies no eren tan evidents, pero, en tot cas, benvin
gut sigui aquest debat, a instancies de qui sigui, i a veure si 
aprofitam amb rigor, torn a repetir, aquest debat. 

Per tant, sí que crec que és oportú, Sr. Sampa\. Quin 
país, efectivament, des d'un punt de vista especulatiu, i real 
rins i tot? Jo crec que s'ha de plantejar quin país. Segura
ment tendrem diferencies voste i jo i els diferents grups 
parlamentaris sobre les característiques concretes e1'aquest 
país, pero jo li voldria dir que el President del Govern , dillS 
la se va intervenció, dedica , d'una manera extensa, tota una 
seríe eI'expressions, concretes, a més , al concepte de singula
ritat , í diu, exactament: "La 110stra Universitat ha de tenir en 
compte totes les característiques ele la nostra COlllunitat 
Autonoma, lingüístiques -ho torn a repetir perquE: sembla 
que va quedar una mica en el aire-, en I'assessoria que cor
respon a la Universitat, lingüístiques, culturals, historiques, 
socíals, economiques, geogrilfiques, etc. etc." Aixo insísteíx 
en aquesta síngularitat i adequació, i crec que és practica
ment un dret que es repeteix al lIarg del discurs del Sr. Presi
dent ahír. Per tant, adaptació a la realitat. En la qüestió de 
normalització lingüística -no li dic a vosü~, Sr. Sampol, pero 
també, a tots- jo, naturalment, som un poc més ambiciós, O 

mo[t Olés ambiciós, que e[ Grup Parlalllentari Socialista, que 
deia que volía arribar a[ bi[ingüisme ['any 2004. Nosaltres hi 
vo[em arribar molt més abans, no en e[ 2004, sinó que, si és 
possible, en molts pocs anys arribarem a aquest bilingüisme, 
no a l'any 2004, Sr. Pons, no a I'any 2004. És massa tard 
aíxo. Si aixo són les seves pro postes, estam ben arreglats. Per 
tant, síngularitat. 

Qua[itat, adequacíó ... , ja ho he dit abans. Voste parla de 
docencia i recerca. Per favor, Sr. Sampol, li suggeresc una 
cosa: no oblida extensió_.universitaria, lIavors ho ha dit, lIa
vors, més avall ho ha dit. És que és molt important, no ho 
dic per fer just una suggerencia. Jo crec que la Universitat ha 
de tenír una projecció molt forta, i la té ja. Precisament s'ha 
fet molt camí en aquest aspecte de I'extensió universitzuja. 
Naturalment, al que voste diu palsos de parla catalana -bé, 
els diu una altra cosa-, e[ que voste diu d'aquest paj'sos 
germans -amb els quals, per cert, hem tengut moltes reunions 
de coordinació, etc.-, nosaltres tenim una area més gran que, 
tal volta, sigui la Mediterrania que, per dir-ho d'una manera 
ressonant, sigui una mica el nord del sud d'Europa -i perdoni 
la frase feta-, pero aquesta area de la Mediterrania, fins i tot 
en la creació de segon cicle, d'un centre d'estudis mediterra
nis, si escau, crec que pot ser important, i que és molt més 
-realista i, a més, totes aquestes Co.munitats Autonomes hi 
esta n més d'acord. Pero no podem oblidar Europa, ja tenim 
moltes relacions amb tot el context europeu i jo, d'una ma-

nera singular, deia hispana-america, deia America del 
Sud, perque tenim unes relacions molt afectuoses i, a ' 
més, molt afectives amb aquests palsos de parla hispa
na. 

Recerca, Sí. Tal volta, en aquest aspecte, hi haurem 
d'insistir molt més. La veritat és que tenim preparat 
l'esborrany del que hauria de ser la Ilei de 1 + D, d 'inves
tigació i desenvolupament tecnológic. La tenim prepara
da, no tendrem temps, evidentment, ja de dur-Ia dins 
aquest període de sessions, que ja acaba, pero amb 
competencies creim que sera molt més oportú i, a més 
es podra aplicar molt millor. Vertaderament, una de les 
qüestions fonamentals que es contempla dins aquest 
esborrany de projecte de lIei és la coordinació de les 
diferents instancies, de les diferents Canselleries del 
Govern i la possibilitat c!'aconseguir programes euro
peus, d'aconseguir, fins i tot, un suport més fort per 
part del 1+ D que voste ha citat. En tot cas, sí que he 
de corregir una cosa que, en principí, sera poc naciona
lista, pero em dec al rigor, i és que és molt difícil , Sr. 
Sampo[, fer un pla d ' investigació propi de les IIIes Ba[e
ars. 1 em sap greu dir-ho. Aíxo, tal vo[ta, necessitaria 
més rigor, i desenvo[upar-[o amb més detall, pero hi ha 
línies operatives que s'han d'activar, que faciliten enor
mement tola la investigació possible que es pugui fer per 
a [es I1íes Ba[ears. l aixo sí que és possible, cree que ho 
podrem aconseguir, i si ho p[antejassim d'aquesta mane
ra, amb els recursos que també contempla aquest esbor
rany de la lJei del 1 + D, aconseguiríem que, d'una ma
nera real, la nostra ' problematica del medí ambient, de 
la mar. de tot el que és [a contaminació, tal volta, aq ues
ta investigació operativa, amb línies activad es des del 
pla nacional del 1 + D, crec que podria constituir un 
element suficient, perque en alta investigació, crear un 
programa pro pi, em sembla que just ho ha fet Catalu
nya, i crec que hi ha una línia a Valencia. 

Beques d'investigació, ja ho he dit. Formació i recur
sos, també ja 11 'he parlat, que la Universitat. a través de 
l'Institut de Ciencies de l'Educació, o a través d 'a ltres 
instancies, perque tot aixó s'ha d'estudiar bé, pot tenir 
aq uest papeL capdavanter de formació i recursos. 

Extensió universitaria: amb tots aquests programes 
que ha citat molt bé, Erasmus, Tempus, aquest Inrercam
pus que. precisament, és molt'Jove, pero que fa referen
cia, concretament, a Sud-America, crec que és un pro
grama important que s'ha posat en marxa ara mateix. 

La \lei del Consell Social, que també, evidentment, 
s 'ha dil. Basta fer la referencia perque se n 'adonin que 
la llei actual del Consell Social, o millor dit, el Consell 
Social actual no éontempla no just la representació de 
les forces economiques. sindicals, etc., d 'una manera 
completa i oberta, sinó que, a més, no tenen en compte 
els Consells lnsulars. Rectifico, els tenen en compte a 
efectes que puguin assistir, amb veu, pero no amb vol. 
Com comprendra, a un Consell Social, a[ qua[ hem de 



~ 

I 

.J, 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 148/ fascicle 2 / 15 de mar~ del 1995 6169 

donar més eompeteneies, més fortes, amb més recursos, els 
Consells Insulars hi han de ser degudament representats, amb 
totes les condicions de veu i de vot. 

1, finalment, el finan~ament, no tornaré a repetir els 
quatre punts fonamentals que abans he dit: quantificació de 
les inversions i deIs compromisos a partir del 89, que no 
s'han fet, inc10sa la zona esportiva; les inversions en infraes
tructura d'Universiada 99; la pluri-insularitat, que nó és un 
problema, sinó que és una realitat, és molt distint; I 'incre
ment de les despeses de funeionament i de personal, que no 
poden ser el 50%, evidentment, han de ser, com a mínim, 
el 70%, jo diria que més. Per tant, els increments són impor
tants i, sobretot, i voste ho ha detectat perfectament, les 
inversions noves. No podem deixar aquesta Universitat en la 
situació actual, sense més dotació, perque -repetesc- aixo 
suposaria hipotecar el futur. 

Sr. Damia Pons, voste, perdoni que li digui, no és un 
home cI'eclucació. Vosie. Sr. POIlS, no és un home d'eclucaci 
Ó. la sé que jo no puc fer una crida al seu partit. que té 
molta gent, 1110lts c1iputats i diputades, que sí són dones i 
homes d 'ed ucació, perque intervengu in. Su pos que em criclél
rien I'éltenció, i ha farien bé, pero voste no és un home 
d'ec1ucació . Fins i tot, vol que li digui la veritat? Estic aver
gonyit, estic avergonyit e1'aquesta Cambra, d'aquests diputats 
i diputades i pels il·lustres visitants, perque no es pot fer un 
deb,lt sobre la Universitat a base de rondalles mallorquines, 
d'insults, de teatre regional, i 110 está ni se le espera. 1 no sé 
si ha citat la caixa ele sabates de l'Arxiu Diocesa , pero si no 
I'ha citada segur que la citara. 

No, miri, la Universitat és una altra cosa, Sr. Pons. Can
vii' una mica el seu xip, si és que en té. Ha ignorat aquest 
Govern la Universitat'1 No li tornaré a repetir el que ha fet 
aquest Govern, pero és evident. Sense competencies ha fet 
tot aixo que li he dit. Sé, ho ha ignorat. Visca la ignorancia, 
perque la ignora.neia ha produ'it tota una serie de beneficis 
per a aquesta Universitat. Les reunions que hem tengut per
que invertissin en \1lulti-aularis, etc. etc., elisposats a posar-hi , 
fins i tot.. 1 vos tes que fan? El Govern socialista') Evi
elentment, durant tots aquests anys, el Govern socialista ha 
fet coses, i és evident que la Universitat hél crescut pel Go
vern socialista, evidentment, i ho reconec , per I'autonomia, 
per aquesta societat, i perque tot ha canviat i t01 ha evolucio
nat. Que volia? Que el seu Govern governés i que no fes 
res" 1 que tenguéssim mil alumnes? Sr. Pons, aixo és el que 
voldria? Evidentment, pero aixo és la seva obligació. Per 
tant, evidentment. Pero torn a repetir, és que voste s'apropia 
de tot, és que els sociallstes s'apropien de tot, s'apropien de 
la societat, tot .és nostre, aquesta societat no la eoneixera ni 
la madre, s'apropien de la Universitat. La Universitat no és 
seva, no hi intervenguin tant. He dit una cosa abans que no 
repetiré, s'apropíen i tot d'altres coses, que jo crec que són 
molt seriases. 

Pero hi ha mancances. també. Per que és que vos te no 
transmet al Govern socialista. al Ministeri d'Euclcació i Cien
cia que no és possible pagar just el 50%. que, a més del 50S'0 

de subvencions hi ha 1.200 milions que són de les ma
trícules, que són de les taxes d'aquesta gent d'aquí? No, 
no, pero tot és socialista, les taxes i tot se'n duen, les 
matrícules, és igual, tot ho és, jo que sé. 1 el 50% és 
molt poe, Sr. Pons, ho digui. 

Han deixat d'invertir més de 5.000 milions, aixo ha 
estat reconegut pel Ministeri. Pero bé, des del 89, ah, 
pero és que demanaven massa per a la zona esportiva, 
és que eIl11ulti-aulari, ara es fa. EIl11ulti-aulari, després 
de moltes entrevistes amb el Ministre, varem aconseguir 
que es fes, i el fa el Ministeri d'Educació i Ciencia. 1 
manca encara un segon multi-aulari per a la dignitat deis 
nostres alumnes i deis nostres professors. És que el Mi
nisteri d'Educació i Ciencia no paga ni el personal. Ho 
tengui en compte. És que el personal docent i no docent 
s,e'n va. actualment. a 3.300 milions , i just en paga 2.933. 
Es que no paga ni el personal. 

Miri. lllocleri el seu teatre regional i faci el favor ele 
retornar al rigor que necessita la Universitat. 1 no oblicli 
que hi ha una autonomia, i que I'autonomia té molt a 
veure amb aquest creixement. 

Ha parlat molt elel proelucte brut i no sé que, i que 
~lel11 passat al 4% ... La veritat -i no és el tema cI'avui- és 
que la reforma de la LODE esta conclelllnada al f·facas. 
Sap per que? Perqué no hi ha cloblers. Perc¡ue el finan
<;alllent s'ha aturat. S'ha acabat el broquil. Sr. Pons, s'ha 
acabat el broquil. No hi ha res, ni ESO, el mapa esco
lar ... evidentment, és una pena. S'ha acabat. S'ha aCélbat 
el broqui!. 

Les transferencies. Miri, les transferéncies, m 'agrada
ria que fossin ja. perque aixo ens permetria preparar i, 
sobretot. incrementar la qualitat de la Universitat, amb 
un projecte que no és facil, que no és immecliat, que no 
es pot aconseguir en un any, pero que seria ja la via 
oportuna i positiva per anar endavant. Facin el possible 
perque el Ministeri es decideixi en les inversions noves 
elel Sr. Sampo!. lnversions noves , sinó condemnem 
aquesta Universitat. Facin alguna cosa en Iloc de fer 
teatre regional, Sr. Pons. Sigui un home cl'educació, un 
home d'eelucació en tots els aspeetes, no insulti en qües
tions que no afecten el debat eI'aquesta Universitat, de 
la nostra Universitat. 

1 finalment, miri, ja pot insultar el que vulgui la 
normalització lingüística, per veure si coa. Aquí hi ha 
moltes ganes eI'embullar fil, pero el cert és que ni el 
Ministeri d'Eduació i Ciencia ni vostes voldrien la nor
malització lingüística més enlla del 2004. Moltes graci
es, Sr. President. 

(El Sr. President repren la direcció del debat!. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Co nse ller. Passam a les intervencions de 
rep lica deIs distints grup ' parlamentaris. Pel Grup Parlamen
tari MiXT, hi ha dues peLicions. Entenc que són el Sr. Vidal 
i la Sra. Muna!'. Té la parau la e l Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gnkies, Sr. President. res. Diputades, Srs. Diputat . Sr. 
Rotger, voste ha contestat, en nom del vern, i li he de dir, 
així com a la m v~ I rimera intervenció he dit , que d'e lllrada 
estic 1 ac rd 3mb el plantejaments que ha fe l ara so re 
1'01 ortunitat d 'aquest debal, i sobre la necessitill de tenir o 
de fer plantejaments amb rigor. Tant de bo que no ha dit 
seriosos, perque sinó hauria de matisar un poc, pero es pot 
ser seriós encara que es facin bromes. 

Li he ele dir que divergim en una cosa, i voste ho sap, 
perque tot d'una em donara la raó. 1 aquest plantejament, 
sí, esli egur , éllmcny haul'él ele reconeixer que. en IXO . 

pu tenir raó. te ha elil que el fet insular no és LII1 1 1'0-

blem, . .J li die qu 1 fe.t in L1lar és, (Oi d'Ul1él, un problema 
qll e (Iitl in u la riléll, i en el cas no ·tre,· UIl loble pr le
m<l . qu > és el de la pluri- illslllaritat. Aixo cledueix el ' una 
man ra el me ntal , fins i tal , en la eva intervenc ió el rep lica 
a l \le jo he dil. J ti agraest 1U0I l la manera qu m' ha c n
tes ta t, pero la verital é lU . ate. aq 1 (problem~ que co m
po rta la rea lital insular i, obrelol, la pluri -in ularitat, VQste 
ha hagut e cÓITer e l bon (lmb una cosa que voste i jo abem 
que coin idim. que, naluralment, és un I roblema i é un 
problema que afecla I'eclucació lIniver itaria i afecta I 
universitaris, precisament, actuals. 

Jo estic d 'acord amb tots els plantejaments que ha fet, que 
va fer ahir també el Molt Hble. Sr. President, inclosos els 
d'alguna manera cercar algunes alternatives a l'educació a 
distancia a la UNED, -tots sabe m que les competencies d 'a
questa no es poden transferir, perque és la Universitat Naci
onal d 'Educació a Distancia. Que es cerqllin alternatives, hi 
esta m d 'acord. Pero jo, al fil del que li he dít abans, li puc 
assegurar, i voste ho sap, i ho sap tothom, que aquestes no
ves tecnologies de futur,.fins i tot, que es poden utilitzar per 
aquesta universitat alternativa a distancia són molt més 
cares, resulten molt més cares que solucionar ara un proble
ma puntual. 

-
Jo Ji vulf'dir, Sr. Rotger, que no cal esperar que arribi el 

bilingüisme, ja que voste ha fet referencia a aJgú que el 
posava més lIuny que vos tes i jo trob que vendra quan hagi 
de venir, pero no cal esperar per preparar el futur immediat, 
tot d'una que es disposi de competencies, diuen vostes. Jo eJs 
dic que abans que arribin aquestes competencies es pot solu
cionar el problema, perque el problema no és més que de 
doblers, com ha dit voste i quan ha contestat a un altre por
taveu, li ha dit senzillament que hi ha, ara, abans d'assumir 
competencies universitaries, la CQillunitat Autonoma ha 
pogut avan<;ar els doblers per a una serie de realitzacions, 
amb les quals hi estam d 'acord. Si ha pogut avan<;ar els do-

blers per a aquestes realitzacions, escoles de turisme, 
d'hoteleria, etc., ergo també pot dur a terme i obtenir la 
soludó a un problema -repetesc- actual, puntual, deIs 
estudiants d'ara. No hi ha altra solució que la que jo 
propas, i jo no som d'aquests que diuen que compraré 
armament i m'oblid de la Universitat, com va dir, cree, 
Adam Smith, i segurament seria l'equivalent ( .. . ) espa
nyol, que va dir allo de cañones o mantequiLLa, no és 
aixL Jo cree que vostes ten en la mantega, i la tenim 
tots, i canons em podem tenir, i que siguin quan més 
moderns, només els hem d 'utilitzar quan fací falta. Jo 
els utilitzo ara, i no amb cap mala intenció. Tenim la 
mantega, també podem tenir els canons, no és una 
alternativa. Podem tenir projectes de futur, pero podem 
solucionar la realitat actual amb una fórmula molt senzi
Ha i que costaria una quantitat irrisoria, LO milions de 
pessetes són molt pocs milions de pessetes en relació a 
aquestes coses que voste ja ha reconegut que podia 
avan<;ar, i ho ha fet, la C0l1111nitat Autonoma, fins i tat 
abans de tenir competencies. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Sra. Munar, el seu torno 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La verítat 
és que el discurs del President I'altre dia, sobre el tema 
de política universitaria, comen<;ava amb paraules de 
Ramon L1ull, deia que I'educació era el bessó de la 
societat i una bona manera de fer país, i que la transfe
rencia de competencies en materia universitaria era una 
passa endavant, decidida, cap a 'I'autogovern, d'una 
Comunitat cada vegada més poderosa i més activa. Es 
parlava de temes tan importants com la singularitat de 
la nostra Universitat, el fet que tenir unes característi
ques propies s'havia de tenir en compte, tant en materia 
lingüística com cultural, historica, soci-econamica, es 
parlava de la universalitat de no quedar tancats ni estan
cats i de la qualitat de la mateixa. 

La veritat és que jo estic totalment d'acord amb 
aquest discurs, i amb totes les propostes que es feien en 
el mateix. Només em preocupaven algunes coses, i d'a
quí algunes de les preguntes que crec que no han que
dat prou contestades, com quina quantificació ha de 
tenir la transferencia de competencies, a pesar que el Sr. 
Rotger ha dit que s'havien de tenir en compte les inver
sions no fetes, la Universíada, la pluri-insularitat, el 
personal, el funcionament í les noves inversions . Crec 

. que aquests condicionaments no són una cosa nova, és 
a dir, avui s'han de tenir en compte per a la quantifica
ció aquests fets, igual que I'any passat, I'altre o l'altre. 
Poden variar, pero hi ha uns elements, i hi ha d'haver 
una possible quantifícació economica que ens agradaria 
coneixer. 
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També li he demanat que, entre el que ara hi ha i el que 
pensam que rebrem, i el model ideal d 'universitat que vos tes 
aquí proposen i amb el qual tots esta m d'acord, quina quan
tíficació necessita de plus, perque el que esta ben ciar és 
que, durant deli-anys, s'han fet moltes coses a la Universitat, 
hi ha unes inversions fetes, hi ha unes mancances i si, a 
més, volem millorar en qualitat i volem fer tot el que es diu 
en el discurs, aixo sortira més car, i és interessant saber fins 
a quina quantitat el Govern esta disposat a millorar o amb 
qui pensa millorar, si a través el'iniciativa privada ... Pero tot 
aixo signifiquen doblers. En el paper, les idees estan perfec
tes, hi estam totalment d'acorel , pero, que significa aixo 
economicament') Esta elisposat a enfrontar-ho el Govern? 

Voste va dir a l'any 93, en una entrevista que va tenir 
amb el Sr. Suárez Pertierra que "aceptaremos las competenci
as. la transferencia eO/1 40.000 millones de pesetas". És un 
titular el'un mitja. Ara són 40.000 milions, són 50.000 Illili
OI1S, són 60.000, són 100.c)00') Quina quantitat és? 1, sobre
tat,entre el que hi ha ara, i el que clesitjaríem tots tenir , en 
un futur, que significa economicament'? Ho podrem dur 
endavant') Esta c1isposat, realment , el Govem a assumir-ho? 
Perque ciar, tot esta molt bé. pero quan entram en el cletall 
és quan ens comencen a fallar les coses, perque si parlam ele 
les beques -i és per posar un exel11ple, i no allargar-me mas
sa-, es eliu que les beques que hi ha en aquests mOl11ents, es 
continuara tenint les mateixes, són a nivell ele I'Estat, i el 
que farem aquí és gestionar-ho, i ho gestionarem miitoL El11 
sembla perfecte que ho gestionem millor, pero, s'incrementa
ran o no s'incrementaran aquestes beques') Perque la seva 
res posta ha estat un poc llenegaelissa. Diu: altre tipus de 
beques que creim que s'han el'assumir, com pot ser la del 
transport, el que farel11 és parlar amb la iniciativa privada i 
amb els ajuntalllents. És un poc relatiu. La iniciativa privada 
ha dit que sí? Els ajuntaments hi estaran elisposats? Pot un 
ajuntament fer-se carrec ele beques de transport d'estudiants 
de la Universitat? CIar, són coses que s'haurien de concretar, 
perque no vull pensar, com a batlessa ele Costitx, que, a més 
a més, haurem de pagar el transport ele tots els estudiants 
universitaris que tenguel11. 

Jo crec que les idees són bones. Que.,Jealment, millorar 
les infraestructures, millorar la qualitat d'ensenyanr;a, posar 
més professorat i tenir l11és beques és una cosa a la qual és 
absurd estar en contra, i venir aquí per discutir, perque tots 
hi estam d 'acord, pero no veim que tot aixo sigui possible. 
Pensam que, any rera any, la transferencia de cOl11pet;encies 
no arriba, i jo cree que quasi estan cOl11ents que no arribi, 
perque, realment, si les transferendes arriben, sera impossi
ble fer tot aixo que vos tes plantegen sobre els papers, i com 
que sera impossible, l'únic nou sera que les queixes~ en \loc 
de donar la culpa a Madrid, les haurem de donar al Govern 
d'aquesta Comunitat. 

1 realment, si no trobam qualque solució, i si el Govern 
no esta disposat realment a aportar economicament, en ma
teria universitaria, no podre m millorar tant la qualitat de 
I'ensenya ment universitari, perque fan falta molts recursos 
i no veim e['on poeler sortir aquests recursos, a no ser que el 

Govern digui sí, nosaltres ens comprometem en materia 
de ... , el que sigui, beques, en materia d'ajudes per infra
estructures, en materia d'inversions, etc, pero si el Go
vern no té un compromís ferm, no diu en quants mils 
de milions en pensa comprol11etre, si només ens basam 
en el que hi ha fins ara en materia eI'inversions i en 
materia de manteniment, realment no podrem mi\lorar 
tot el que vostes diuen que els agradaria l11illorar. A 
nosaltres ens agradaria que ho millorassin, perque som 
els pril11ers conven<;uts de la importancia que té I 'ense
nyal11ent en general, I'ensenyament universitari en parti
cular i més I'ensenyament universitari a una Comunitat 
com la nostra, amb aquest Ilengua, cultura i historia 
propies, i amb unes dificultats reals de poder traslladar
se a la Península, unes dificultats molt més importants 
que no té una altra Comunitat Autonoma, i que fan 
més elifícil I'educació a les nostres illes. Perque les 
estadístiques no solen enganar, i som la primera Comu
nitat en renda per capita, pero som una de les que tenen 
menys índex d ' unversitaris , i aixo significa que tenim 
més dificultats i que les haurem ele donar remei. 

Pero em temo que, si aquest remei no és quantificar 
economicament, amb que , COI11, i quan el Govern Balear 
pensa participar, si només ens basam en el que ens ha 
ele donar Madriel, realment no millorarem en el que ahir 
es va dir aquí, i que és realment esperan<;ador i 
il ' lusionador per tots els que, realment, creim en I'edu
cació, i en la importancia que té la mateixa a una Co
munitat com la nostra , que elesitjaríem veure avan<;ar 
en l'autogovern i en aquesta necessitat de fer país . 

(El Sr. Vice-President primer subslicueix el Sr. Presi
dent en la direceió del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Muna!'. Pel Grup Parlamentari PSM 1 
EEM, té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, la 
veritat és que ja, elesprés de tant ele temps, hem refredat 
un poc i ens costara tornar a alr;ar el too La veritat és 
que no voldríel11 entrar, ni voldríem que aquest elebat 
es convertís en una discussió bizantina sobre I'oporuni
tat del propi debat. Ho deixarel11 així. Diguem que no 
fa mal. 

Basicament, nosaltres feiem aquesta petita reflexió 
en veu alta donada, diguem, la interinitat de la situació 
actual i, sobretot, la sospita que el procés de transferen
des, creim, esta practicament interromput i, segura
ment, no es reiniciara fins al proper curs polític, i qui 
sap si el proper curs acadel11ic. En definitiva, hem mani
festat ja a I 'anterior intervenció la n0511'a preocupació 
per la lentitud del procés, no només per les transferen
cies en educació, sinó per tates les competencies que 
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eomprenia e l pacte autonomic. Per aquest mot i u, nosaltres 
nfoca rem aquest debat amb la intenció de fer una interven

ció, diguem-li, de cankter institucional, una declaració de 
principis, que Con la en el d iari de essions, i que ervís de 
formu lació progra malica de la nostra eoncepeió. del nostre 
model d'Universitat Per tanto serveixi la primera intervenció 
perqu' quedi constanc ia obre qu ina és la nostra opinió de 
la Univer ital. Hauríem de recuperar el deba t obre quina 
Univer itat volem, quin paí vo lem, quina Universital vo lem, 
qui n país vo lem . Evidentment, una co a són le parau le i 
I'a ltra són le realitzacions. E l Sr. Jaén Pala ios diria obras 
son amores y no buenas razones. Jo preferiria una cita bíbli
ca i diria "per les seves obres els coneixereu". Quan analit
zam les obres , veim que parlam de yai"sos distints . 

f er molt IU el Sr. añe lla , en el e u di urs ({"ahir 
'~I' llI clí a le. singu larilals i ,1 les nece itaLS, les no tres neees-
si tat lingüí tiqu ' , la veritnl. no abem qllin 611 le~ :eve 
11 'ess itat lingüísLiqu ", sobrelOI per u" fin !, ara h n duit 
una p lít ic;1 no contradictoria, j re que In Il defin id a, 
lIna p lítica 111011 definid, en I'a pecte lingüí tie. o qüesli -

IlMé una a lu'a vegada la ulilitza. ió ele la ¡leng ua cata lana a 
l'adl1lini lrnciÓ. Pero sí que e l Sr. onsc ller ha orlil i 111'ha 
'emblal nI n Ire que v I n fer un pa i, bilingDe. I aquí 
lua lqll c clía ha urem el fel' un debat serió o r a lu t c 11-

c pte. 0 1)1' e l bilingliisme, perqu ', contrill'iam nt (1 1 que ha 
manife tal, i a l qúe ha e cril reitera lament I n eller I'E
luea ié, jo vull sos tenir a ll ~ )n ig ui que n hi IHI ciutad~lI1. 

bi lingüe., q ue en e l món no hi ha ciulaelan bilingüe i, en 
conscquencia n hi ha pobles bi lingües. - n el nar-s' una 
it uació lingüí lica COI11 la qu e elóna actualmen t a I lile 

Ba lea.r , cl6na e l ca que un lIe ngües s' impo en obr 
altres Ilengü ,Le Ilengüe que te nen e l supon majo ritari de 
l' ~st¡H ' imlO en 'l rogres ivamcnl. P r ' que lue li ixo eo m 
arel lica a l onseller. 

He manifestat també la inquietud pel tema de la valoració 
de les transferencies , el que deiem el cost de la inversió 
nova. E iclenlmen t, n nitre no lenil11 ap argument docu 
mental per ju tiCiea r a ~I la in uie tllel més que I'experien iu 
de is tra l as o el compclencies d I Govern l3alear al on e ll 
In lI lar el MAllorca. Vigi lin que el Govern entral no fAci, 
en les lran fer' ncies en eclucació i en en enyament uni ve r i
lari, e l mmeix que vostes han fel amb el on ell In ular le 
Ma llorca amb les tran fer ' ncies en culwra . imp lement 
vigi lin a ixo, perque rea lmenl sup a una seriosa hipo teca, i 
el Sr. Sansó a mb mé oneixemenl que jo, pot pa rlar am 
més arguments. 

Hen1 I <lr lat de recerC<I, d investigació . Evidentmen t, jo no 
he d it que no faci res en investigac ió sinó que he aH udil 
a la necessiLat de co rdinació el'esf n;os.,Avui en día, mitjan
~ant ubvencion " qu arriben, basicamen(, de la Unió Euro~ 
pea, des de di tin tes e n eller ies, estao inic iant algues 
programes efe recerca, i URn nosaltres parlavem -elespr ' ho 
_concretarem en les prapos les de re a lució. el ' una entilat que 
coordina tOl aq ue t esfo r~o. h e iem amb p i oneixe-
ment le cau a. J reconcixem qu xi teíxen difi ulla tS que, 
éll11b el nostre petit pres lipa r, hi ha e rio dificu ltats per 

confeccionar un pla d' investiftació propi, pero oosaltres 
entenem que és basic, vital. Es vital definir unes priori
tats i coordinar esfor~os. no nom~ coordinar esfon;os 
propis, sinó coordinar esfan;;o am altres un iver itats 
j, concretament, amb altres universitats -i hi feia refe
rencia a la meva primera intervenció- de la nostra area 
cultural, de Catalunya i el País Valencia i qualque día, -
perque no?- amb el Rosselló . 

És cllriós, va parlar de la projecClo exterior de la 
U niversitat, el Sr. Cañellas, hi ha insistit el Conseller 
d'Educació i Cultura, pero aquesta referencia tan explí
cita que jo he fet, no la fan vostes. Vostes sí, pero 
també la Mediterrania i Europa. D'acord, la Mediterra
nia, i Europa i el món, pero, basicament, hem de tenir 
unes relacions amb les Universitats de Catalunya i el 
País Valencia, perque no només ens uneix una historia, 
una llengua, una cultura, altres temps, fins i tat, hem 
compartit institucions polítiques, sense renunciar a gens 
de sobirania -no es preocupin-, és absolutament necessa
ri que, dins la precarietat de mitjans que tenim, i l'a
men¡;:a que no només la cultura castellana, sinó avui 
totes les grans cultures mundials que pressionen sobre 
les petites cultures, és imprescindible unir esfor¡;:os, 
coordinar esfor~os. En aquest cas, en el camp de la 
recerca , principalment en el que seria temes de coinci
de.ncia-cultural i, de cada clia més, en aspectes econo
mies, li deia que és necessaria aquesta coordinació. 

També hem tornat a insistir en el tema de l'educació 
a distancia i s'han fet referencies a la UNED. Evi
dentment, és necessaria I'educació a distancia. El pro
blema és la UNED actual. 1 em permetin un petit exem
pie. Un alumne va enviar, amb els mitjans habituals, 
am beis mecanismes habituals, i el professor li contesta 
el següent -seré molt curt i, a més, en casteIla-: "Estima
do alumno, el EstatuLO de su Comunidad Autónoma 
termina donde comienzan los [{mÍ/es de la siguieltle. ESLO 
significa que a mi no me va ni me viene, yo trabajo en 
una Universidad de ámbito nacional por ley. Si usted 
quiere servirse de nuestra oferta, es usted muy libre de 
hacerlo. pero se atiene a nuestras normas. Si no le gustan, 
nadie le fuer.za a malricularse en la UNED. En conse
cuencia, me niego a calificar su examen ". Més avaIl li va 
dir que havia entes perfectament el seu examen. Evi
dentment jo no vull dir que aixo sigui una qüestió gene
ral, possiblement és una qiiestió d ' una persona exc1oent, 
fonamentalista, pero, en definitiva, indica que, en aquest 
moment, els nostres alumnes que s'acolleixen al servei 
de la Universitat a Distancia, reben un ensenyament que 
no esta gens d'acord amb la realitat ( ... ), amb l'aspecte 
lingüístic, cultural, social, economic, etc. Sincerament, 
haver d 'aprovar un pressupost, en el ConseIl Insular de 
Mallorca, amb 37 milions, per a aquesta Universitat, em 
fa un poc de mal en el cor. Per tant és un tema que, evi
dentment, amb el temps curarem, pero avui, en pren
guin consciencia i voste, que té més ocasió de parlar 
amb altes instancies elel Ministeri, per favor , reculli 
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J... aquest exemple que he posat que, de vegades, un exemple 
iHustra més que mil paraules. 

-
I 

Finalment em permetré donar-los un petit consell. Dei
xin, per favor, _de parlar pejorativament de les rondalIes 
mallorquines. Sovint estan a un nivell molt més alt que mol
tes intervencions parlamentaries que hem sentit aquí, tal 
vegada que alguna de les meves. J, sobretot, ha estat ['única 
lectura en catala que ens ha estat permesa als mallorquins 
durant molt de temps. Per tant, lhin les rondalles mallorqui
nes, perque durant molt de temps ha estat la nostra obra 
universal, rúnica, com a mínimo Finalment, lamentar que, 
possiblement, el darrer debat important d'aquesta legislatura, 
una vegada més, s'hagi convertit en una penosa partida de 
ping-pong. Tal vegada, qui creia manco en aquest debat, que 
era un servidor, tal vegada és el que el s' haura pres més 
seriosament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Per part elel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Rotger, m'ha quali- . 
ficat com un home que no som d'educació, per les afirmaci
ons que he fet des c!'aquesta trihuna, afirmacions que sostinc 
i mantenc. Jo no he dit que la cultura fes oi, ni he qualificat 
la premsa forana de porcs que no he d'engreixar perque jo 
no els he de matar. Aixo ho ha dit el President, pero voste 
és valent amb els petits, pero qualifiqui el President d'acord 
amb les paraules que ha dit. No s'atrevid perque avu i ma
teix se n'aniria al carrer amb tot I'equip. Per tant, la falta 
cI'eclucació la cerqui alla. Paraules i fets canten. Per favor, ja 
ho ha dit el Sr. Sampol, si vol caricaturitzar, parli d'insults -
no sé quins insults he fet jo aquÍ , no m'han criclat I' ate nció 
per res- , i no mescli insults amb les rondalles, perque fa tot 
un revoluLUI1l, i demostra que voste ignora que les ronelaI1es 
són una de les co l·leccions més importants de cultura popu -

~ lar de tota la Romania, no de Rumania, que és una altra 
cosa. 1 les capses de sabates que tant li preocupen, continuen 
encobrint mig milió o més de fitxes del segon arxiu, el segon 
diposit documental més important de les IIles Balears, que 
és competencia seva, quan, en lloc de capses de sabates, hi 
hauria d'haver fitxers i ordinadors. És a dir, tenim una acti
tud fatxendosa que, no només no fa el que ha de fer en 
cultural, sinó que es permet sonir a aquesta tribuna afer 
broma i afer conya, i aixo és el que voste fa. 

Que els socialistes ens hem apropiat de toL No, ño, pero 
alerta, qui s'apropia de coses que no Ji corresponen en mate
ria d'universitats, és voste. Jo ja sabia que caurien dins dos 
e .. ), i tenia els fila ts ben estesos, el meu coll és bo, és el coll 
del senyor, i aquí no m'han fallar. Residencia d'estudiants, 
residencia Bartomeu Rosselló PorceL Que obeeix a cap 
planificació del Govern de les I1l es Balears? No. Quí ha va 
fer') E l primer Govern Cañellas'l El segon? El tercer') No , ho 
va fer, ha va impulsar -perque les tenia. per no dir una altra 

cosa, per les ganyes, a vostes- el Sr. Ricci, i el Sr. Ricci 
tenia molt interes de fer una candidatura a Menorca per 
tornar a ser diputat i poder continuar Ilepant de la ma
mella, perque li va anar molt bé, i el Sr. Ricci els va 
for<rar, el Sr.Ricci, no els seus programes, que no existi
en -a quin pressupost, a quin programa anunciaven aixo
, els va forc;ar, els va obligar a fer la residencia que es 
diu Bartomeu Rosselló Parcel, i que es podria dir Caries 
Ricci. Aixo és la realitaL No hi ha planificació, no s'in
ventin res. O es creu que jo surt aquí a predicar sense 
saber de que parlo? 

Beques Rotger. No són quinze, són setze, de 840.000 
pessetes cadascuna. Voste, Sr. Rotger, ha investigat mai? 
Ha fet una tesi aixÍ com toca? No com certes tesis que 
fan els al ulllnes, alerta, que n'hi ha. No, no , suar la tesi 
ele dalt a baix. 1 voste creu que amb 840.000 pessetes es 
va investigació seriosa? Aixo és tot el que poden oferir 
als que ho necessiten, perque si un té recursos econo
mies no necessita ni 840.000 ni una. És així. Sé el que 
elic, tenc els papers al clavant, alerta . Per tant, 840.000 
pessetes, 16 beq ues. Aixó és tot. Alerta, hi ha u na cosa 
molt curiosa. Aquestes beques sortiren com a convocato
ria el 26 de novembre elel 94, i es varen resolelre -parlo 
ele butlletins oficia ls- el 4 de Illarc; elel 95. 1 és molt 
curiós que els anu ncis que voste va fer d'aquestes be
ques no eren per a la convocatoria, no , eren_a pagina 
sencera , fa pocs elies, fins i tot abans que anassin al 
butlletÍ oficial -es veu que el cronometre els va fallar
alla on sortien, a pagina sen cera, a tots els diaris el'a
questes illes, les 16 beques . Cost d 'aquests anuncis? Si no 
els fan una tarifa d'amic, se'n van a més de 2 milions de 
pessetes, és a di r, el valor de d ues o tres beq ues més, i 
ja pot can tar missa, perque aixo són les dades que tenc 
aquÍ, i no les elesmentid. perque, fins i tot, m'he per
mes rectificar-li la xifra, no eren 15, eren 16. 

També li voldria dir algunes coses Illés en relació a 
la seva actuació o a l'actuació que ens anuncia la dreta. 
Per que he parlat de certs escandols financers , que són 
a tots els diaris, fins i tot en el diari de sessions'l Perque 
aquests centenars, aquests mils de milions de pessetes 
que s'han enten·at d'una manera absolutament impre
sentable, en operacions financeres Bon Sossec, túnel de 
Sóller, etc. etc., quants edificis universitaris haurien fet? 
Ah no. O els doblers de la Comunitat Autónoma són 
per a aquests negocis? Ho veu? La Universitat no és 
preferent, fins i tot ha de venir una persona com el Sr. 
Caries Ricci, aprofitant que feia de diputat frontissa, i 
els tenia enganxats, és aquest senyor quí els va obligar a 
fer la residencia. Vostes no ten en actuació programada. 
1 en J'Escola de Turisme no hi entraré perque també 
en podríem parlar Ilarg. 

Hi ha d'haver més inversió en la Universitat? Ho 
sostinc, ho mantenc i veuran les resolucions. Hauran de 
votar aquÍ. i estic-s-egur que voste votara que no a coses 
que, fins i tot, es troben en el librelxo de n' Aznar. 1 es 
preparin, es preparin, es prepari el Sr. Huguet, i es 
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preparin també els d'Eivissa si voten en contra, perque sera. 
molt divertit. 

Hem de corregir la situació d 'aquesta Universitat. La 
pregunta seria: és la Universitat de Mallorca o és la Univer
sitat de les IIles Balears? 1 números canten, i ben ciar. Curs 
1994.95: 13.460 alumnes matriculats a la Universitat de les 
IlIes Balears. O'aquest total, només 387 procedeixen de Me
norca, és a dir, un 2,87%, i Menorca té el 8,73% de la po
blació de les IlIes Balears. Eivissa i Formentera aporten 540 
alumnes a la Universitat, és a dir, un 4%, mentre que la seva 
població representa el 11,32% de les IIIes. En definitiva, les 
illes de Menorca, Eivissa i Formentera representen el 20% de 
la població total de les IlIes Balears, i només el 6,88% de 
J'alumnat a la Universitat de les llles Salears. Aixo és un 
element que s'ha de corregir. Aquí hi ha d'haver recursos. 
AqUÍ hi ha d'haver milions, a desenes i a centenars, i no a 
Son Sossec, ni a Brokerval, ni a túnel de Sóller, ni a Cala 
Mondragó ni a Ca'n Sales -cl 'aixo en saben una estona Ilarga. 
Aquests doblers que s'han tirat miserablement en aquestes 
operacions especulatives, fraudulentes i amiguistes fan fa lta 
perque els alumnes ele les famÍlies modestes ele Menorca, 
d'Eivissa i de Formentera puguin participar no en un 6,88%, 
sinó en el 20% que els hauria de correspondre per a la igual
tat d'estudis universitaris. 1 cIar, aixo són recursos, pera em 
sembla que si hem de seguir la tanica que ens anuncia el Sr. 
Aznar, anam ben cal¡;a ts per aigua. S'acosten cinc anys 
d'austeritat, diu el mateix Sr. I znar que, mentrestant visitar 
quarters i promet la moelernització ele les armes a I'exercil 
espanyol. 1 ciar, no es pot posar una candela al Bon Jesús. al 
Crist ele la Sang - ja que som a Palma- i una altra al dimoni. 
No es pot triar caminar simultaniament per dos camins. O 
canons o Universitat. 1 els socialistes, des del primer dia, 
varen triar per la Universitat. Entre aquestes, la Universitat 
de les IlIes Balears. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies,' Sr. Pons. Per part elel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN r PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. No pensaba intervenir, pero usted, 
generosamente, me ha dado la palabra y, por tanto, aprove
cho el turno. Yo creo que tengo que reiterar esa frustración 
que expresaba, a l principio de la intervención. Cua ndO;Jo 
creía ayer 11" la intervención del Sr. President , que ha
bría un u 'b 'lte intc rcsanl n el tema, en el cual lo. grupo 
p rlamentarios,. r. n e ller me p rece no han entrado con 
la profundidad - Iguno lo han hecho , el nuestro así lo ha 
h cha, y otros también e han apraxir:nado al debate. Yo 
tengo que rei terar, por tanto, l:l postura d nuestro grupo en 
los prob lemas expue !Os. ompartimo plenamente la exposi
ción del Sr. Presidente, la concepción de singu la ridad que 
e la Un iversidacl 0010 t das. pero esta mu / especialmente, 
ti ene que tener, p r el comprom i o,..p r las circunstancias d 
nuestro territorio, por la lengua, pero-eso no tiene que servir, 
evidentemente, que, por esas circunstancias de singularidad 

y otras, esta Universidad quede cerrada en sí misma. Ya 
hacía yo la referencia, entonces, que el concepto de 
universidad significa también apertura, significa univer
salidad y, por tanto, esta Universidad, como otras de 
otras Comunidades Autónomas, tiene que estar abierta 
no solamente al territorio peninsular, a las Islas Cana
rias, si procede, y a Sudamérica, donde tuve ocasión de 
participar en la Universidad del Río de la Plata en un 
encuentro interesante de carácter informático, con la 
donación de unos equipos de esta Universidad a la del 
Río de la Plata. Se ha reiterado el tema de cuestiones 
que el Gobierno de la Nación ha hecho por la Universi
dad. Nadie lo ha discutido, pero yo vaya poner algún 
ejemplo, que es el siguiente. La explosión demográfica 
ha producido esa masificación en la Universidad, y otra 
de las razones es la democratización, entendiendo el 
concepto no sólo como participación en el gobierno de 
la Universidad, sino también como mayor acceso a la 
Universidad. Hoy día ese ejemplo es el siguiente: la 
Universidad Complutense de Madrid tiene hoy práctica
mente el mismo número de alumnos que había en todas 
las universidades espalíolas allá por los años 60. Pasa de 
los 170.000 estudiantes matriculados. Y no quiero tam
poco citar los matriculados en la UNEO porque eviden
temente, su número pasa con mucho los que suman 
otras universidades . Por tanto, no es un mérito a atri
buir al gobierno socialista, ni mucho menos, sino una 
respuesta de la sociedad espailola, a la cual los presu
puestos, en los que contribuimos todos, hacen que eso 
sea un esfuerzo importante. Sr. Conseller, yo le animo 
a usted a seguir en -esa línea de rigor y de seriedad que 
ese Gobierno, a través de su departamento, está impri
miendo al tema de la educación. Y por eso le decía que 
usted hoy, especialmente hoy, erael Conseller de Educa
ción, y me olvidaba de las otras competencias que su 
departamento tiene gestionando por delegación del 
Presidente. Tengo que decirle que siga por esa línea, 
por ese camino, y que defienda los intereses de esta 
Comunidad ante Madrid, porque lleva usted muchísima 
razón en reclamar esa financiación para que las obras 
que hay pendientes, y el funcionamiento de esta Univer
sidad, no sea una Universidad de coa, como decía ayer 
el Presidente, sino una Universidad puntera en aquellos 
departamentos, en aquellas facultades o escuelas que se 
creen y se apuntale modélica para España porque así es 
de derecho reconocerlo. 

Gracias. Sr. Presidente. Gracias , Sres. Diputados. 

(El Sr. Preside nI repren la direcció del deba/J . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Per tancar el debat, té la paraula 
el Conseller Sr. Rotger. 
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EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ J 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual). 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, d 'una forma molt 
breu, pero sense_deixar de contestar, evidentment, el que s'ha 
plantejat en aquest tom de replica. Sr. Vidal, la qüestió de 
problema o de situació ral del nostre territori és més bé 
simbolica. Amb aixo, el que volia fer veure és que és el 
nostre territori, i són els nostres problemes i, per tant, els 
hem de resoldre. Naturalment tendrem en compte el que hi 
ha, aprofitant tot el que s'ha fet. 

La Universitat a Distancia, efectivament, crec que respon 
a una demanda real que hi ha i, per tant, ha de continuar, 
perque respon a una demanda específica, pero, en tot cas, 
més adaptada a la nostra realitat lingüística, cultural, etc. 
etc., encara que, efectivament, el seu territori, el seu ambit 
d'acció és tot l'Estat. o tota Espanya. 

La Sra. Munar, que no és aquí en aquest moment. pero 
que ha plantejat unes preguntes que afecten tota la Cambra, 
senzillament dir-li que sí, que hi ha quantificació. Practica
ment estam en negociacions i, per tant, aquests estuclis i 
aquesta quantificació és objecte de debato per no dir una 
altra cosa. Jo crec que he fet una referencia molt concreta a 
les fonts. Les fonts, sobretot, són del Ministeri d'Educació i 
Ciencia que és el que té les competencies, per tant, com 
més clotades venguin aquestes trallsferencies, menys hi hau
rem de posar nosaltres -en tot cas sempre les haurem de 
dotar. He dit el que era la quantificació de les inversions que 
s'havien de fer des del 89 i no s'han fet. He dit que s'han 
d'incrementar, com a mínim, fins al 70 o 80% les subvenci
ons en els pressuposts que puguin superar les persones de 
personal, docent i no docent. i he dit que les inversions noves 
eren molt importants si no volem hipotecar el futur d'aques
ta, de la nostra, de I'única Universitat que tenirn. 

M'agradaria pensar que aquesta carta que voste ha lIegit, 
Sr. Sampol, és una qüestió anecdotica. En tot cas li diria 
clarament que no subscrimia rnai aquesta carta, fins i Lot, que 
la Conselleria, en els convenis que ha fet amb la UNED ha 
especificat les conelicions, i les condicio.us no són aquestes. 
que és natural que, si és per a tota Espanya hi hagi unes 
condicions -hi ha una demanda concreta, com he dit abans, 
pero, estant dios el nostl'e territori s'ha d'adaptar a una reali
tat nostra i no es poden escriure aquestes cartes. Per favor, 
no -en catala diríem- no s'amoini, aixo ele les rondalles 
mallorquines i el teatre regional. evidentrnent, té un Caracter 
simbolic, tal volta, tal vegada no afortunat, i, en tot cas, el 
que vull dir és que és necessari el rigor i no anar per enterra 
d'una manera .,jo no la vull qualificar- per plantejar qUestions 
molt serioses i la seriositat i el rigor no són atribuibles just 
al Sr. Sampol, sinó que, tal vegada, es pot atribuir a altres. 
No la té en exclusíva, Sr. Sampal, a la seriositat i al rigor. En 
definitiva, crec que el que jo reclamava amb aquestes parau
les és una seriositat i un rigor q uant a I 'ambit de debat, que 
era la investigació, que era la recerca, que era l'extensió 
universitaria i que era la docencia. 

Fitxes de sabate , estan t lalment al marge d'aquest 
debat. Fitxe de sal ates. S eSl<1 informatitzant, i quan jo, 
cansat de tantes abate vaig anar a I'arxiu -jo també 
som molt amic del director-, em va dir: no, és que les 
tenim aquí dins per no posar-les en un altre 11oc, per
que, gracies a la vostra dotació -de la Conselleria- estam 
informatitzant totes les fitxes. Bé, s 'han acabat les capses 
de sabates, ara no sé que trobara el Sr. Pons. 

Pressuposts. La residencia del Sr. Ricci. Molt bé. 
L'Escola d'Hoteleria del Sr. Ricci. L'Escola de Turisme 
del Sr. Ricci. El multi-aulari que hem negociat del Sr. 
Ricci. Benvingut, perque bo és que hi hagi suggerencies, 
bo és que, dins els plans que tenim, dins els programes 
que tenim, es puguin integrar totes aquestes suggerenci
es de diputats, i ho podem dir c1arament, no passa res. 

Les beques. Beques -gracies Sr. Pons, perque som 
tan illodest que havia deixat en 15 les 16. Miri si ho 
volem fer amb rigor i modestia Vol dir que, fins i tot, 
en lIevam una, són 16. Gracies per l'observació. Horne, 
dins un debat de la Universitat no em parli d'una pagina 
d'un diario Aixo és una vertader<1 grosseria. És que no hi 
ha més pl'Oblemes a la Universitat, a la nosO'a Universi
tat, a U!l debat d'altura, que una pagina el'un diari, Sr. 
Pons? Es que ja estic avergonyit que em tregui aquestes 
coses. fV1iri la publicitat. Naturalment s'ha ele comunicar 
<1 la gent, i 840.000 pessetes -no sé si voste en té massa-, 
pero 840.000 pessetes per a u na persona que fa la tesi, 
que encara no té treball, i no es tracta de beques perque 
un té les condicions social s -aixo ja és el Ministeri d'E
ducació i Ciencia- són 840.000 pessetes, i són impor
tants 840.000 pessetes. Jo no sé els c10blers que voste té, 
pero 840.000 pessetes són importants. 1 són 16 beques. 
1 el 'investigació, bé, no cometré la immodestia de dir si 
en sé o no en sé, perque el meu currículum -perdoni 
la immodestia- és evident. 

Com és possible que voste vulgui veure -no existei
xen- pero vulgui veure pedres dins els ulls deIs altres, 
quan voste, dins els seus ulls -i vostes- hi tenen no soIs 
lIenyams, sinó cataractes'J Com és possible que em digui 
que si no sé quantes coses d 'escandols financers han 
evitat que nosaltres no gaste m més en la Universitat 
sense competencies'J Pero, per I'amor de Déu, i vos tes 
que s'han carregat el butlletí oficial de I'Estat, la Creu 
Roja, la Renfe, en Roldan i fons reservats, tots aquests 
eloblers haguessin pogut donar més del 50% a les elespe
ses de personal, més del 50% a la Universitat, i hagues
sin pogut fer les inversions que no han fet. Sr. Pons, 
reflexioni abans de dir les coses. 

Sr. Manuel Jaén, representant del nostre estimat 
grup parlamentari. 

(Aldarull a la sala) . 

Moltes gracies, moltíssimes gracles pe1 suport del 
Grup Parlamentari PP-UM. En aquest cas el meu agra'i-



6176 DIARI DE SESSIONS / Núm. 148/ fascicle 2 / 15 de mar<; del 1995 

ment, que m'estimula, que ens estimula a tots, a continuar 
fent feina d'acord amb la intervenció i amb els punts que va 
exposar molt bé el Molt Hble. Sr. President ahir. Que ens 
anima afer més feina, en aquest cas no sols té un sentit 
polític, sinó personal, i em permeti que personalitzi, perque 
es tracta, en aquest cas, d'un representant d'un home d'edu
cació. Voste, Sr. Jaén, és un home d'educació, és un home 
assenyat, un home documentat, un home seriós, i, per tant, 
les seves paraules, per tots aquests qualificatius ... 

(Remar de veus) . 

... que li dic sincerament, tot alxo_ encara em satisfa més. 
Moltes gracies, Sr. Manuel Jaén, i moltes grades al Grup 
Parlamentari PP-UM. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

(Aplaudimenls J. 

Prec un l11inut de silenci als diputats, per favor. Arribats 
a aquest moment, s'obrira ara el Registre d'aquesta Cambra 
per tal que els grups puguin plantejal" I propostes de reso
lució. El registre romandri, oben fin ~ le vuit i l11itja . La 
sessió final de deb'll d le prop te d r olució presenta
des tend ra !loe a pa ti r e Icm,' al ' del! i l11itja del matÍ. 

S 'aixeca, dones, fins dema, a les deu i mitja, la sessió. 

" 
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