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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. En primer lloc
demanaria si hi ha substitucions, per favor.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Bosco Gomila substitueix Catalina Bover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 1624/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a distribució dels 1.500
milions amb què va ser ampliada la dotació de les competències
en educació per destinar-los a iniciatives de normalització
lingüística.

No havent-hi més substitucions, passam al primer punt de
l'ordre del dia, relatiu a preguntes, i la primera és la 1624/98,
del Sr. Portella i Coll, sobre distribució dels 1.500 milions amb
què va ser ampliada la dotació de les competències en educació
per destinar-los a iniciatives de normalització lingüística. Per
formular la pregunta té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller i
senyores i senyors diputats. Les competències educatives,
com tots saben, van venir acompanyades amb una dotació
extraordinària -bé, extraordinària no, obligada- de 1.500
milions de pessetes per impulsar la normalització lingüística
dins l'àmbit de l'educació. Atès que en els pressupostos per
al 1998 la partida o la secció destinada a educació no estava
desenvolupada, no estava concretada, era difícil saber pels
mateixos pressupostos com es distribuiria aquesta quantitat,
en quines accions es distribuiria. Han passat ja quatre
mesos, estam ja en el mes cinc de l'any i havia de ser lògic
pensar que ja hi hagi una previsió de com s'invertiran
aquests 1.500 milions de pessetes dins l'àmbit educatiu per
a normalització lingüística, i és una pregunta, més que res,
informativa, per tenir coneixement de quines són les
previsions i el pressupost de cada acció que es pensi dur a
terme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta té
la paraula l'Hble. conseller de Cultura, Educació i Esports.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a mi el primer que
m'agradaria aclarir és que aquests 1.500 milions no es varen
negociar i transferir exclusivament per programes o
actuacions noves relacionades amb normalització
lingüística; les varen transferir, per una banda, per
compensar el fet insular i, per altra banda, per compensar
també el fet que aquesta era una comunitat amb dues
llengües oficials amb tot el que això suposa.
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En qualsevol cas jo crec que encara és massa prest per dir
quines són o quin és el pressupost total que es destinarà a
accions noves, que és el que jo entenc que és una mica la seva
pregunta, però li puc dir que ja s'ha convocat una..., ja hi ha
hagut una ordre de convocatòria per a subvencions per elaborar
materials didàctics en llengua catalana i també per, no només
per a l'ensenyament de la llengua, també per elaborar temes
referents especialment a la cultura i a la història de la nostra
comunitat i de les nostres illes per separat.

Tenim, per altra banda, els ja existents plans de reciclatge
i pla de formació del professorat que nosaltres enguany, de cara
al curs que ve, volem millorar substancialment, i en això feim
feina. També feim feina, en aplicació de la Llei de
normalització lingüística i tal com ja vaig dir jo a preguntes en
aquest parlament perquè hi hagi un contingent de professorat
per a la compensació de les necessitats lingüístiques. I,
finalment, hi ha una sèrie de campanyes, especialment la
campanya de cultura a les escoles que ja ha estat presentada, ja
està en marxa, i la campanya de lectura que supòs que serà
presentada en breu, especialment en desenvolupament o en
execució d'aquests acords que es varen prendre.

Jo en aquests moments, donar-li més informació -i em sap
greu- informació més exacta, més puntual, exactament
l'execució pressupostària que suposaran tots aquests programes,
a 31 de desembre d'enguany, sincerament no li puc avançar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que és una pregunta que no
tendrà resposta perquè la resposta que nosaltres esperàvem era
ja una concreció de quantitat sobre accions a dur a terme dins
l'àmbit educatiu en matèria de normalització lingüística, per
veure exactament com s'inverteixen aquests 1.500 milions i
quina rendibilitat poden tenir dins aquest àmbit per complir els
objectius per als qual van arribar amb la dotació econòmica de
les competències d'educació, no amb un dotació econòmica
independent de les competències d'educació. El fet que no
siguin 1.500 milions, com ha dit vostè, exclusius per a
programes nous, és una opció de perspectiva de les coses:
nosaltres podríem pensar que és afegir, que eren 1.500 milions
per afegir ja al que es feia des del Govern balear per pròpia
iniciativa política i econòmica, i des del Govern es pot pensar
que no, que ja hi havia unes despeses habituals que entraven a
formar part d'aquests 1.500 milions; és una qüestió de
perspectiva, només.

El que sí em preocuparia és que aquests 1.500 milions no
anassin a educació, que una part d'aquests 1.500 milions no
anassin a educació. Açò no ha quedat molt clar en la seva
resposta, si aniran tots a l'àmbit d'educació i normalització
lingüística o si aniran a altres àmbits. Jo crec que és àmbit
d'educació les campanyes a els escoles, lògicament, però,
per exemple, no seria àmbit d'educació pagar amb aquests
1.500 milions el conveni amb Radiotelevisió Espanyola,
posem per exemple, no seria dins el mateix àmbit, cosa que
jo no sé si és així o no és així, no en tenc ni idea. Per tant,
haurem d'esperar més temps per veure com es concreten
aquests 1.500 milions, i lamentar que en el mes cinc de l'any
98 no hi hagi una quantitat ja definida, almanco la meitat
d'aquests 1.500 milions, ja amb destí concret. 

Hi ha altres qüestions sobre les quals he quedat amb
dubtes, en la seva resposta, que és la utilització... -Perdoni,
és que m'estan...- que és l'aplicació d'aquests 1.500 milions
en l'aplicació de la Llei de normalització lingüística. Deu
ser en l'aplicació de la Llei pel que fa a educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr.Diputat. Per al torn de contrarèplica
té la paraula l'Hble. conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, Sr. Portella, com és natural,
nosaltres la veritat és que exactament tampoc no podem
donar dades exactes, precisament, de l'execució
pressupostària fins a principis de gener de l'any que ve. En
qualsevol cas, jo crec que per setembre o octubre ja es té
una visió molt aproximada, gairebé al 95%, de com anirà
l'execució pressupostària. I allò que m'agradaria deixar ben
clar és que, naturalment, aquests 1.500 milions es destinaran
a educació, no es destinaran a cap altra actuació que realitzi
el Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1625/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a participació del
Govern balear en l'edició en català del Codi Penal.

Passam a la segona pregunta, amb el número de registre
1625/98, del Sr. Portella i Coll, sobre participació del
Govern balear en l'edició en català del Codi Penal. Per
formular la pregunta té la paraula el diputat Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. L'any 1996, Esquerra, com a Grup
Parlamentari va defensar una interpel•lació al Govern sobre la
normalització lingüística a l'àmbit de la justícia; d'aquella
interpel•lació, com és natural o com és habitual, va néixer una
moció que va ser aprovada pel Parlament, una moció que tenia
lloc a partir de la interpel•lació feta, i un dels punts que es van
aprovar va ser impulsar edicions en català de material de
l'Administració de Justícia. Lògicament, el Codi Penal és un
text important que hi diu molt, en aquesta iniciativa, i que era
normal pensar que ja que hi havia un esforç privat, un esforç
editorial de l'edició en català del Codi Penal, en compliment
d'aquella aprovació, d'aquell acord del Parlament balear, la
participació del Govern balear semblava que era automàtica en
aquesta edició.

Quan es va presentar aquesta edició a Mallorca, vaig poder
observar als mitjans de comunicació que, a una pregunta que
els van fer els periodistes, els editors es queixaven de la manca
de resposta del Govern balear a una petició que havien fet
d'ajuda per a aquesta edició en català del Codi Penal. Sé que
varen obtenir una ajuda del Consell Insular de Mallorca, perquè
sortia a la mateixa informació, i jo em vaig estranyar, i de
l'estranyesa que vaig tenir vaig formular aquesta pregunta, per
veure quina havia estat l'ajuda econòmica o d'altre tipus que el
Govern balear atorgà a aquesta edició que es va presentar el
mes de febrer, fa dos mesos, aquí a Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar la pregunta té la
paraula l'Hble. conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Durant l'exercici pressupostari del
1997, especialment en aquest cas concret de l'edició del Codi
Penal que vostè comenta, el Govern balear no va atorgar cap
subvenció i tampoc no se li va sol•licitar aquesta subvenció. El
que sí es va fer durant l'any 1997 i ben segur que se signarà
l'any 98, es va negociar amb l'Administració de Justícia, es va
arribar a acords perquè especialment el personal de
l'Administració de Justícia sigui reciclat en matèria lingüística.
Aquest assumpte està molt avançat, jo crec que podrà ser signat
en breu, i em consta que el funcionariat de l'Administració de
Justícia està -vertaderament no sé si és la paraula correcta-
il•lusionat en poder participar en aquests programes i això,
naturalment, no es pot generalitzar a tot el personal, però fins
i tot ja hi ha hagut personal funcionari de l'Administració de
Justícia que ha pres part en cursos de reciclatge per a
funcionaris, perquè ho demanaven o perquè tenien aquest
especial interès en adquirir el reconeixement, la titulació en
matèria lingüística.

Per una altra banda, i per concloure aquesta primera
intervenció, jo també estic d'acord amb vostè que, en la
mesura de les possibilitats, que mai això serà un programa
massa ambiciós, sí que seria bo que el Govern balear pogués
ajudar l'edició de certs llibres del món jurídic, especialment
si això es fes -s'ha fet a Catalunya, es fan accions a
València- en el que és el Dret Privat, el Dret foral, el Dret
Privat propi de les Illes Balears on, tal vegada a altres
comunitats -Galícia també ho ha fet- les que tenen Dret
foral, han fet un esforç d'ajuda editorial que tal vegada
nosaltres ens podríem plantejar perquè la veritat és que és
interessant i dóna resposta a una riquesa jurídica que tenim
aquí i que no existeix a cap altre indret, de l'Estat,
naturalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

No hi ha dubte que l'Administració de Justícia és un dels
camps públics on és més necessari l'impuls normalitzador.
Açò ja va ser motiu d'aquesta interpel•lació l'any 96 i jo
escoltar de la seva paraula que estan il•lusionats ja m'alegra,
i després ha posat en dubte si era el terme més correcte per
dir en quina disposició es troba davant aquest conveni per
reciclatge en català. 

Bé, jo li he fet una pregunta concreta sobre el Codi
Penal, sobre l'edició d'aquest llibre del Codi Penal, perquè,
en aquesta moció que es va aprovar el 96, hi havia set o vuit
punts i el seu compliment li he de dir que és bastant
deficient, per part del Govern; quan facem el repàs del
compliment vostè podrà veure que hi ha coses, i li deman
que repassi quins són els punts que vam aprovar en el
Parlament balear com a moció per instar el Govern i veurà
vostè que estam molt enfora del compliment. Però jo li
demanava sobre aquesta edició en concret i l'únic que se
m'ha ocorregut de la resposta és que hi ha una contradicció
entre el que diuen els editors, que van demanar al Govern
balear, van posar-se en contacte amb el Govern balear per
rebre una ajuda per a aquesta edició i vostè acaba de dir que
no es van posar en contacte amb el Govern balear. És una
contradicció entre una afirmació i una altra, en tot cas queda
així, i la nostra missió serà saber exactament per on es perd
aquesta falta de col•laboració del Govern balear en l'edició
d'aquest llibre del Codi Penal en català. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té
la paraula l'Hble. conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, com és natural, repassaré la
moció que vostè em comenta per veure quin és el grau de
compliment o si s'ha de donar un impuls als acords que es
poguessin haver pres, i bé, repetiré el que he dit al voltant
del Codi Penal: no es va atorgar però és que tampoc no es
va sol•licitar; aquesta és la posició del Govern balear que,
naturalment, pot estar en contradicció amb la posició dels
editors.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 1626/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a ajudes del Govern balear
als estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

Passam a la tercera pregunta, registrada amb el número
1626/98, del Sr. Portella i Coll, sobre ajudes del Govern balear
als estudiants de la Universitat de les Illes Balears. Per formular
la pregunta té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquestes preguntes, aquesta i
un parell més que hi ha a continuació, les havíem presentades,
bé, pensant -no sempre surten els números- que les veuríem
abans de la proposició no de llei que vam veure la setmana
precisament sobre aquesta qüestió; era un poc aquesta intenció.
Primer haurem vist la proposició no de llei sobre la desigualtat
d'accés a la Universitat per part dels estudiants de Menorca,
Eivissa i Formentera, i ara veurem les preguntes que vénen avui
a l'ordre del dia però que també tenen el seu interès, ens sembla
a nosaltres.

Aquesta en concret, ja va ser una mica anticipada la resposta
que ens donarà o que esperam que ens doni el conseller per part
del portaveu del Grup Popular amb motiu de la proposició no
de llei de la setmana passada, però jo la torn a reiterar perquè
m'agradaria sentir la resposta per part del conseller. L'any
passat, el mes d'octubre, quan es van presentar els pressupostos
per al 1998, una de les novetats que hi va haver va ser aquest
anunci d'aportació d'uns 100 milions de pessetes per a beques
per a estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera per accés a
la Universitat, unes beques que, bé, són una petita part de les
necessitats però que ja és una passa d'inici i que amb açò hem
d'intentar que es vagi ampliant de forma progressiva.

Nosaltres demanam, en aquesta pregunta, quines mesures
s'han adoptat perquè aquestes beques siguin efectives per al
curs 97-98; lògicament nosaltres pensam que ha de ser aquest
curs 97-98 que s'apliquin i, segona, quins han estat o quins
seran els criteris de concessió d'aquestes beques d'ajut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta té la
paraula l'Hble. conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment aquest és un tema
que es va debatre la setmana passada en una proposició no
de llei; com és natural, el Govern està absolutament d'acord
en tots els termes en els quals el representant del Grup
Popular va intervenir en aquell debat i, per tant, les dues
preguntes darreres en les quals es resumeix aquesta
pregunta jo les contest exactament amb la mateixa resposta
que podíem concloure d'aquella proposició no de llei: que
les ajudes es donaran per al curs 98-99 i que s'està en tràmit
d'elaborar un ordre de convocatòria d'aquestes ajudes per
executar-les i, per tant, en aquests moments, del contingut
de l'ordre, que serà una ordre normal, de convocatòria
d'aquestes ajudes per als estudiants de Formentera, Eivissa
i Menorca, no li puc esbrinar el seu articulat concret, però
serà exactament l'habitual en aquests casos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per demanar o reiterar
la pregunta sobre els criteris que es faran servir per a
aquestes ajudes. Els criteris ja estan pensats perquè sabem
que ja estan pensats, i ens agradaria saber quins són en
concrets els criteris que es faran servir per a la concessió
d'aquestes beques als alumnes universitaris, matriculats
universitaris, de Menorca, Eivissa i Formentera: si seran
només per desplaçaments, si seran també per estada,
allotjament i manutenció, si seran per uns desplaçaments en
concrets, com s'establirà açò?, perquè és un tema important,
ja que seran 100 milions que hauran servit per a dos anys, és
a dir, és com si fossin 200 milions perquè s'hauran entregat
ja l'octubre del 97 i es tornaran a entregar l'octubre del 98 i,
per tant, ja fa gairebé vuit mesos o nou que es van anunciar
i és lògic que ja hi hagi, si s'està elaborant, com ha dit vostè,
aquesta ordre, que ja hi hagi els criteris concrets, que són els
que a nosaltres ens interessen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té
la paraula l'Hble. conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres, de moment, el
criteri que tenim, i jo no li puc assegurar al cent per cent que
això no pugui variar d'aquí a la publicació de l'ordre, és que
aquestes ajudes són per als desplaçaments d'aquests
estudiants, que esperam, tenim la voluntat que aquests
desplaçaments siguin coberts en la seva integritat.
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Per altra banda jo també comprenc que crea, a vegades, una
certa disfunció que els exercicis pressupostaris no coincideixin
amb els cursos escolars però, en fi, això no passa només amb
aquestes ajudes, passa en general en tot el pressupost
d'educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1627/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a mesures per evitar les
diferències en la procedència dels alumnes de la Universitat de
les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta, registrada amb el número
1627/98, del Sr. Portella i Coll, sobre mesures per evitar les
diferències en la procedència dels alumnes de la Universitat de
les Illes Balears. Per formular la pregunta té la paraula el
diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com vam dir, ja ho hem dit i ho
reiteram, avui, el 1998-99, aquest curs, 97-98, la matriculació
d'alumnes de les Illes a la Universitat de les Illes és bastant
desigual. No repetiré els nombres que ja estan repetits: són un
92% de Mallorca, un 4,3% de Menorca i un 3,8 si sumam
Eivissa i Formentera. Aquestes diferències són grans i s'han
d'intentar equilibrar, evitar.

A part d'aquestes ajudes, de beques de 100 milions de
pessetes, que segons els nostres càlculs de cost anual i de
nombre d'estudiants representaria un 8% de les necessitats, un
8% de la igualtat, a part de les extensions universitàries que, bé,
a Eivissa no tenc els nombres, però a Menorca hi ha uns 40
estudiants que ho segueixen, 40 sobre 1.000 estudiants
universitaris a Menorca és un 0 i poc per cent, el 0,4%, vull dir
que són petites passes que ni molt manco afavoreixen la
igualtat entre els estudiants de cada illa a l'hora d'accedir a
estudis universitaris o superiors. Per açò feim aquesta pregunta,
perquè a part d'aquestes petites passes, quines són les mesures
que pensa prendre el Govern per igualar de forma total l'accés
a la Universitat dels alumnes de cada una de les illes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula
l'Hble. conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. El que m'agradaria dir en
primer lloc és que ni el Govern ni crec que ningú, i
m'agradaria que aquestes paraules s'entenguessin amb la
sinceritat que els exprés i amb el sentit comú que crec que
tenim tots, ni el Govern ni ningú mai no donarà totes les
passes en aquest sentit o en altres perquè hi hagi aquesta
igualtat total, de la mateixa manera que mai els estudiants
de Palma o de l'illa de Mallorca estaran en igualtat total amb
els de Madrid o amb els de Barcelona o amb els de París a
l'hora de tenir al seu abast una oferta universitària com
poden tenir en aquestes grans capitals; d'això no hi ha cap
dubte.

Però dit això, i la nostra obligació, com és natural, és
corregir en la mesura de les possibilitats, una situació
moltes vegades de doble insularitat que pateixen les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, nosaltres hem donat passes,
jo crec que molt importants, a mi no em semblen petites
mesures ni les ajudes, en qualsevol cas, aquestes ajudes que
es posaran en marxa, ni molt manco les extensions
universitàries; a mi, les extensions universitàries no em
semblen una petita passa; que han de millorar?, que en el
futur han de tenir tal vegada més professorat, més mitjans,
més oferta de titulacions?; sense dubte, sense cap dubte,
però no són petites passes. Jo crec que és molt important
que a les illes d'Eivissa i de Menorca hi hagi una extensió
universitària, però no només des del punt de vista docent,
des del punt de vista de l'assistència a unes classes i
d'impartir uns coneixements, especialment pel que suposa
per a la cultura i per a l'educació d'un territori el fet que hi
hagi una universitat, en aquest cas la Universitat de les Illes
Balears, físicament en el seu territori. 

Nosaltres creim que aquesta és una passa
importantíssima per a Eivissa i per a Menorca i, per tant, no
crec en absolut que sigui una petita passa, i pot estar ben
segur, ben segur, que la sensibilitat del Govern i la meva
sensibilitat en particular és fer tot el possible en tots els
camps perquè aquesta situació, en molts de camps, de
desavantatge que, efectivament, existeix a Eivissa i a
Menorca i ja no diguem a Formentera, es pugui anar
pal•liant amb l'acció del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo he dit que eren petites passes en
relació al gran problema, no petites passes en si mateixes; hem
de relacionar les mesures quant al problema que s'ha de
resoldre, i si comparam el gran problema amb les mesures que
l'adopten sí que hi ha una desproporció gran, però en si
mateixes són passes, lògicament, que es donen, i a mi m'hagués
agradat escoltar que la passa de les beques, de les ajudes
econòmiques, perquè el problema és bàsicament econòmic, de
la desigualtat, de forma progressiva s'aniria ampliant, millorant
any rera any, fins a assolir nivells d'igualtat. Perquè no és
només que el Govern tengui sensibilitat, és que l'Estatut
d'Autonomia, que el Govern com tots ha de complir, obliga al
tractament d'igualtat de tot el territori interinsular i, per la
insularitat de Menorca, Eivissa i Formentera i doble de
Formentera respecte de Mallorca, lògicament aquest és un dels
grans problemes que no només es produeix en aquest cas sinó
en molts d'altres camps de l'acció política. 

Per tant, era açò. Jo també sé que les extensions
universitàries, he dit que era minsa la passa en comparació, els
40 alumnes que hi ha enguany a Menorca comparats amb el
miler d'alumnes universitaris que avui té Menorca, que en açò
és minsa, i vostè estarà d'acord amb jo, però que és important
com a efecte psicològic de dur la Universitat a les illes. Açò és
una altra qüestió diferent, que en la segona part hi estarem
d'acord. I la primera estic segur que també, però també jo crec
que hem d'estar d'acord en el fet que no ens podem permetre un
sistema que, per raons geogràfiques, faci que formem persones
a un nivell o a un altre, a una illa o a una altra, i que al cap
d'uns anys hi hagi una illa amb una preparació ics, i unes altres
illes amb una preparació diferent, entenent també que la
preparació universitària superior no és l'única, no és l'únic camp
en què es prepara una persona, però és un camp important, té la
seva importància, no única, no exclusiva, però important. 

I aquest jo crec que és un tema molt delicat i el Govern
hauria de fer passes més grans per intentar anar minvant
aquesta gran diferència, aquesta gran desigualtat que per a una
família de Menorca resulta pagar cinc milions perquè un fill seu
faci una carrera universitària, que una família de Menorca hagi
de pagar cinc milions, que si té dos fills són 10 milions, i açò,
per a una família de classe mitjana, normal, de rendes normals,
ja és una gran dificultat, impossible gairebé, i per a una família
de rendes baixes ja és impossible. Aquesta desigualtat també
provoca una desigualtat social d'accés a estudis superiors i, en
aquest sentit, sí que creim nosaltres que les passes que es donen
fins ara són petites, ho reiter, petites, encara que es donin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la
paraula l'Hble. conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo li he dit que les passes
que s'havien donat no creia que fossin petites; en qualsevol
cas vostè diu que les beques sí que ho són; bé, tot és relatiu:
fins l'any passat aquestes beques per a aquest assumpte en
concret eren zero pessetes i enguany són 100 milions, hi ha
un augment considerable. I això no vol dir que en futurs
anys no es pugui millorar el finançament d'aquestes beques,
que he de dir que no són les úniques, com tots sabem, que
es concedeixen per a estudis universitaris, especialment les
que es puguin obtenir a través de l'Administració educativa
de l'Estat. 

Per tant, jo no dic que aquestes beques concretes del
Govern en els propers anys no es puguin augmentar. Sí que
crec que s'ha fet un esforç i es continuarà fent un esforç
considerable en els darrers anys i en els propers anys, per
anar solucionant una sèrie de mancances universitàries; la
primera precisament és que no hi havia extensions;
segurament en el mateix nivell de prioritat hi havia una
mancança clara de professorat a la Universitat que s'està
solucionant: en cinc anys, i ja en duim dos de compliment
d'aquests cinc anys, es doblarà el nombre de professors
universitaris; hi ha mancances d'infraestructures, tant
esportives com docents, tant pel que fa a aules com pel que
fa a laboratoris, a la Universitat i, clar, un s'ha de posar,
millorant dia a dia o fent un esforç superior dia a dia, una
llista de prioritats, perquè no tot es pot fer el mateix any.

Naturalment, jo també hi estic d'acord amb vostè, crec
que també s'ha de fer un esforç especial a Eivissa, a
Menorca i a Formentera en altres branques de l'educació que
no són exclusivament universitàries, i s'està fent, per
exemple, es podria comentar el tema importantíssim de la
formació professional, que moltes vegades no té,
precisament per aquest fet insular, la mateixa consideració
la implantació d'un nou..., o el manteniment d'un cicle
formatiu a Mallorca, que la que té a les altres illes,
precisament perquè a cada un de les illes hi ha d'haver
pràcticament tota l'oferta, encara que no hi hagi prou
població perquè la mantenguin certes famílies, i així
continuarem en el futur, hi continuarem fent aquest esforç,
sé que aquesta no era la seva pregunta, però, per exemple,
perquè aquesta possible mancança que existeix, per
exemple, i que podria existir en formació professional, no
existeixi ben aviat, i crec que a partir de l'any que ve serà
més petita, i esprem que en molt poc temps hi pugui haver
tota l'oferta possible de formació professional en aquestes
illes, sigui quina sigui la seva població i els estudiants que
volen cursar aquests estudis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 1628/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a mesures per
incrementar la formació universitària i superior a les Illes
Balears.

La cinquena pregunta està registrada amb el número
1628/98, del Sr. Portella i Coll, sobre mesures per
incrementar la formació universitària i superior a les Illes
Balears. Per formular la pregunta, té la paraula el diputat Sr.
Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En el moment de la discussió de la
transferència de competències en matèria d'universitat, en fa ja
més de dos anys, qui llavors era conseller d'Economia i
Hisenda, el Sr. Matas, i qui era llavors conseller de Cultura, el
Sr. Rotger, van fer una carta conjunta, una carta oficial
conjunta, que es va reproduir a tots els mitjans de comunicació
on es deia de forma solemne que era un objectiu irrenunciable
del Govern balear assolir la xifra de 24.000 estudiants
universitaris a les Illes Balears, i que açò era bàsic per al traspàs
de les competències universitàries. L'objectiu dels 24.000
estudiants universitaris era per arribar a la mitjana espanyola
més alta, vull dir que no és un objectiu massa gros, perquè la
mitjana espanyola més alta no és precisament la mitjana
europea més alta tampoc, però bé, era un objectiu modest i
semblava que irrenunciable.

Hem vist en l'evolució de la matriculació universitària que
de l'any 88 a l'any 94 hi ha un augment d'un cent per cent, passa
de 8.000 alumnes a 14.000 alumnes, gairebé, és un augment
importantíssim que es dóna en una etapa de creixement de la
universitat, és ben comprensible, en una etapa de creixement,
que es doni aquest important increment. Però de l'any 95, 96
cap enguany  hi ha un estancament; enguany, crec que són 100
o 200..., sumant alumnes universitaris i alumnes d'escoles
associades a la universitat, d'estudis superiors i associades, s'hi
mantenen aquests 14.000, 15.000 alumnes que hi havia fa dos
o tres anys.

A nosaltres  ens agradaria saber quin any troba el Govern
que s'arribarà als 24.000 alumnes universitaris. Si fa una
progressió aritmètica, quin any troba que arribarem a aquests
24.000, irrenunciables, per part del Govern balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Bé, aquesta xifra de 24.000 alumnes es va donar fent
extrapolació del creixement vegetatiu d'aquell moment i tenint
en compte, si és que això es pot dir amb aquests termes, que
l'oferta universitària a les nostres illes estigués completament
o totalment desenvolupada.

I com vostè sap, i després li diré per què li ho coment amb
tots aquests temes, en qualsevol cas, dins les competències
que té cada un, s'ha de ser escrupolós tant amb l'autonomia
universitària com, a vegades, amb els plantejaments interns
que fan ells. Per exemple, nosaltres, enguany, farem, a partir
d'aquest exercici pressupostari pròxim, però a partir de
setembre d'enguany, un esforç addicional perquè es
produeixi, l'any passat vàrem començar les delegacions a
Eivissa i a Menorca, perquè es produeixi, ho repetesc,
enguany la integració tant de l'Escola de treball social com
dels estudis de turisme a Mallorca i a Eivissa. Però això no
suposarà que el nombre d'estudiants universitaris creixi de
la mateixa manera, amb el mateix nombre, que fins ara els
estudiants que anaven a aquestes escoles, que ja existien,
però que ara seran integrades a la universitat, es a dir, amb
el mateix nombre que tenien, per què?, perquè la universitat,
pels seus estàndards de qualitat, pels seus estàndards de
qualitat, pensa que ha d'establir, en el cas de turisme és molt
clar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, un moment, perdoni.

Els pregaria silenci, per favor, perquè, si no, és bastant
difícil poder escoltar la contestació d'aquestes preguntes.
Moltes gràcies.

Pot continuar, Sr. Conseller. Perdoni.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Naturalment, la
universitat té, i ho consulta, naturalment, al Govern, però té
autonomia per establir, si ho considera adient, i a mi em
pareix que, amb l'objectiu que es persegueix, és bo que sigui
així, números clausus, entre altres coses perquè els estudis
de turisme, per exemple, que és el clar més clar, han de ser
una bandera de la nostra universitat a una comunitat com la
nostra, per tant, han de tenir un nivell de qualitat
reconeguda nacionalment i internacionalment, tant en el cas
d'Eivissa com en el cas de Mallorca, i això és important, o
això, segurament, es pot aconseguir molt més fàcilment
restringint el nombre d'alumnes que poden cursar aquests
estudis.

En qualsevol cas,  i quant al futur, és a dir, quant en quin
any concret crec jo que es pot arribar a aquest nombre de
24.000 alumnes, la veritat és que em permetrà que no vulgui
aquí endevinar un any concret. La nostra política és que
augmenti el nombre de titulacions universitàries. Hi ha un
debat obert, no només a la societat, no només a les
institucions, que jo crec que és molt bo, també un debat
intern, com vostè sap, a la universitat, per veure quins són
els nous estudis que s'han d'oferir i, paral•lelament a això,
hi ha en marxa un estudi sobre l'oferta i demanda futura
d'estudis universitaris que duu a terme la universitat,  el
consell social de la universitat,  i la Conselleria d'Educació
per tal que, a més d'aquest debat obert dins la universitat,
social i polític, també puguem tenir un document de
referència sobre quina es preveu que sigui l'oferta i demanda
futura d'aquests estudis.
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Tal vegada, en el moment que tenguem aquestes dades, o
que estigui més avançat aquest debat universitari i
extrauniversitari, en podré aventurar, amb més facilitat, a dir
quan assolirem aquesta xifra de 24.000 alumnes a la universitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, En torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, pels comptes que he fet jo, si
hi tenim en compte el creixement d'aquests dos darrers anys,
d'ençà que el Govern balear en té les competències, em surt
l'any 3.000, i  jo supòs que això no passarà l'any 3.000, però
aquests són els comptes que em surten des que el Govern ha de
complir amb el seu deure irrenunciable, segons l'actual
president, d'arribar als 24.000, que no és res de l'altre món, que
era la mitjana espanyola, que no és que fos una cosa
extraordinària 24.000, era situar-nos en una posició normal.

Jo ja sé que la Universitat té la seva autonomia universitària,
i no dirigesc la pregunta a la universitat, jo dirigesc la pregunta
als responsables polítics en aquesta matèria i, per tant, a vostè,
per veure si ja ha renunciat a aquesta fita irrenunciable de
24.000 alumnes, o no. em diu que açò s'aclarirà un poc amb
l'assumpció de les escoles de turisme i de graduats socials. Jo
li diré que no hi pot sumar gaire, perquè aquests 14.000
d'enguany ja hi són, els 14.000 d'enguany, amb què queda
estancat el nivell, ja hi són, escoles adscrites, on hi ha a socials,
1.430 de Mallorca, 49 de Menorca i 69 d'Eivissa; a turisme,
1.172 de Mallorca, 31 matriculats de Menorca i 9 d'Eivissa, és
a dir, de matriculats en general. Vull dir que no hi poden sumar
gaire.

El problema és de finançament i d'inversió, aquí hi ha el
problema i aquí hi ha el compromís, el compromís que hi ha
d'haver a l'hora d'establir i d'intentar que aquesta comunitat no
sigui la més exemplar en taxes de PIB, sinó que també sigui
exemplar en taxes universitàries, per exemple; aquest és el
problema.

I em sap greu que ja renunciem a aquesta xifra dels 24.000
alumnes, perquè no hi ha res més per tirar que la llengua, i tots
en tenim experiència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Naturalment, nosaltres no
renunciam a aquest objectiu dels 24.000 estudiants, i val a
dir que en temes educatius, en general, nosaltres creim que,
no és que sigui perillós, però moltes vegades no respon a la
realitat fer comparances de xifres, o de xifres en relació amb
altres dades, per exemple, el PIB, perquè això, al final, fa
que comparem territoris que no són homogenis, i això
sempre, en estadística matemàtica, és perillós.

Nosaltres tenim una sèrie de motius per saber per què
aquest percentatge d'alumnes en relació amb la població és
inferior a les Balears en relació amb altres comunitats, la
nostra universitat és jove, aquí hi ha més treball que a
d'altres comunitats, en fi, tampoc no és el moment d'entrar
en això, però, naturalment, nosaltres no renunciam a aquesta
xifra, i jo li puc dir que es realitza un esforç inversor perquè
molt abans de l'any 3000 això sigui possible, vull dir que, no
sé quines altres preguntes m'ha fet, que nosaltres vàrem
acordar, a petició de la universitat, doblar el nombre de
professors en cinc anys, i en aquest moment, des que vàrem
assolir les transferències, el nombre de professors a la
universitat ha augmentat un 40%, això és important per
poder tenir, naturalment, més oferta i més alumnes, tampoc
no hi havia extensions, ara n'hi ha, hi havia mancances en el
propi campus de Valldemossa, de la carretera de
Valldemossa, nosaltres hi fem feina per construir nous
equipaments que puguin donar acollida a 6.000 estudiants
nous.

És a dir, s'hi fa un esforç, i esper que aquest esforç
produeixi que molt abans de l'any 3.000 s'hagi aconseguit
aquesta xifra de 24.000 alumnes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 1629/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a criteris dels
representants de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que participaran en la comissió encarregada de
redactar una proposta de pla d'humanitats.

Passam a la sisena pregunta, registrada amb el número
1629/98, del Sr. Portella i Coll, sobre criteris dels
representants de la comunitat autònoma de les Illes Balears
que participaran en la comissió encarregada de redactar una
proposta de Pla d'humanitats. Per formular la pregunta, té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estic segur que el Pla
d'humanitats estarà fet abans de l'any 3.000. No hi ha dubte
que serà així. Vostès recordaran la polèmica, la controvèrsia
llarga que hi va haver en relació amb la primera proposta
del Pla d'humanitats presentada per la ministra Esperanza
Aguirre, els debats que vàrem tenir en aquesta comissió a
partir d'una proposició no de llei, fins i tot preguntes que el
conseller va respondre a altres grups parlamentaris en ple i
en comissió, davant aquella qüestió, en fa pocs mesos.
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A pesar que semblava que el Pla d'humanitats era titànic, no
ha estat així, i després, per altres raons, s'ha creat una nova
comissió que està estudiant, treballant la reforma del primer
pla. Dins aquesta comissió, una part és una comissió d'experts,
que ja hi fa feina, aquests dies hem conegut per la premsa les
primeres opinions que es donen sobre aquest pla d'humanitats,
per part de la comissió d'experts,i per altra banda, es va crear
una comissió amb la representació de les comunitats
autònomes, i si no hi vaig errat, o no anava errada la crònica
periodística sobre aquest fet, cada comunitat autònoma tenia
tres representants en aquesta comissió redactora del Pla
d'humanitats.

Segurament se'n va informar, nosaltres no estam assabentats
de quins són els representants de la nostra comunitat autònoma,
segurament ha sortit a l'opinió pública, però, vaja, no sempre ho
llegeixes tot, segurament són públics els representants d'aquesta
comunitat autònoma en aquesta comissió d'estudis. No ens
interessen tant els noms dels representants, lògicament, sinó
que ens interessen quins són els criteris generals que defensaran
aquests dins l'estudi de la reforma del Pla d'humanitats
presentat pel Govern espanyol.

Lògicament, si el conseller de Cultura, Educació i Esports
fa uns mesos defensava a capa i espasa el Pla d'humanitats, deia
que era magnífic, que era un bon pla, sense taca. És clar, els
criteris de reforma d'un pla que estava tan ben fet, no sabem
quins seran, però ens agradaria saber-los, a la millor, no n'hi ha
cap, de criteri.

I en una segona part, també ens agradaria saber el paper dels
consells insulars dins aquesta comissió que participarà en la
reforma del Pla d'humanitats, tenint en compte també el
caràcter interinsular de la nostra comunitat, si s'hi ha tengut en
compte.

Aquestes són les qüestions que plantejam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta comissió ha de
presentar el seu estudi abans de dia 30 de juny, per tant, també
ens anam ben enfora de l'any 3000. En qualsevol cas, jo crec
que és molt important, aquesta és una de les conseqüències
d'haver assolit la competència, d'estar en la conferència
sectorial, precisament que hi puguem tenir representants, en
totes aquestes qüestions, una de les quals és aquest pla o decret
d'humanitats.

Als nostres representants, als representants de la conselleria,
els vaig demanar, naturalment, en primer lloc, que actuassin
amb tota la professionalitat dels coneixements que tenen del
món educatiu, que en són molts; en segon lloc, que em
pareixia molt important que fessin tot el possible perquè se
cercàs una posició comuna entre totes les comunitats i entre
les comunitats autònomes i l'Administració de l'Estat per tal
d'arribar a un acord entre tots que pogués suposar una
millora en l'ensenyament de les humanitats, malgrat això
suposàs renúncies d'uns i d'altres, i en tercer lloc, com és
natural, que dins tots aquests treballs, dins totes aquestes
comissions, quan s'hi havia de cercar una posició comuna,
que mai no oblidassin que eren representants de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i que, per tant,
havien de fer que es valoràs, que es reconegués i que, al
final, es tengués en compte el que suposa aquest fet,
especialment des del punt de vista del respecte a la
legislació autonòmica, al nostre estatut, a la nostra llei de
normalització lingüística etc.; aquests són els criteris que
vaig demanar que seguissin els tres representants de la
comunitat autònoma en aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bé, estic content de la resposta, en part, estic content de
la resposta del conseller, perquè, com ha dit vostè abans, el
Grup Parlamentari Popular i el govern és tot un, és tot un
cos, està imbricat un en l'altre, com és normal i lògic, i, per
tant, és tota una veu.

És clar, vostè diu que està molt content que, en aquesta
reforma del Decret d'humanitats actual, hi puguin participar
les comunitats autònomes, troba que és un fet positiu
aquesta participació de les comunitats autònomes en
l'elaboració del Decret d'humanitats, però és la proposició
no de llei que vàrem defensar nosaltres fa quatre mesos, que
les comunitats autònomes hi participessin, que es refusés i
que hi participessin, precisament allò que va votar en contra
el Grup Popular.

Per açò, estic content que li sembli bé, a vostè, aquesta
participació, que li sembli bé que hi haig aquest debat sobre
el Decret d'humanitats, tampoc no li semblava normal fa uns
mesos, perquè trobava vostè que el decret original era
perfectament correcte i, per tant, que els criteris havien de
ser aquests.

Una única cosa m'ha quedat sense respondre, és a veure
si per part de la conselleria s'ha demanat als consells
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insulars cap tipus d'opinió, o participació, sobre el tema, i
aprofitant açò, ja li dic que no li demanaré els noms dels
representants, ja ho veurem, segons el que passi, tal vegada serà
interessant saber quins han estat i quines han estat les posicions
defensades en aquesta comissió, però sí que també m'agradaria
saber la participació, vostè ha dit que eren representants de la
conselleria, si hi ha hagut participació de la Universitat, de la
comunitat educativa, i quina ha estat; bé, és un interès que tenc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Naturalment, i no pot ser d'una
altra manera, el Grup Popular en el Parlament i el Partit Popular
en general amb el Govern han de formar un tot, ja que aquest
grup i aquest partit qui donen suport a l'acció de govern.

El decret original em pareixia correcte, em continua
pareixent correcte, em pareix molt més interessant que, malgrat
es pugui modificar, hi hagi un consens entre totes les
comunitats i l'Estat, perquè això suposarà que hi hagi un decret,
o que hi hagi un pla, i, de l'altra manera, jo no crec que sigui bo
per a la comunitat educativa, i no es fa mai així a la conferència
sectorial, i de l'altra manera podríem pensar en la possibilitat
que es prenguessin acords que no fossin homogenis per a tot el
territori de l'Estat, jo crec que això no s'hauria de fer mai, ni en
aquest camp ni en cap altre, crec que ho pensen tots els
consellers d'educació i que ho pensa la ministra, per tant, em
pareix molt més important que es faci un decret que sigui
assumible per totes les comunitats i per l'Estat que no mantenir
aquell decret.

Bé, jo no crec que sigui oportú, malgrat hagi aparegut algun
dels seus noms en premsa, dir els noms, almanco jo no ho he
fet, dels representants de la comunitat.

Els criteris que vàrem tenir, naturalment, són els que vostè
diu, que hi hagués representants de la universitat, que hi hagués
representants de la inspecció educativa i que hi hagués
representants de l'alt funcionariat de la Conselleria d'Educació.

I finalment, a la seva pregunta sobre si hi ha hagut
participació oficial dels consells insulars en aquesta qüestió
concreta, li responc que no, altra qüestió molt diferent és que,
com és natural, el conseller, en aquest cas aquest conseller, es
vulgui o es pugui o tengui el privilegi de poder-se assessorar
per representants del seu partit que, a més, són membres de
consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 1630/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a participació del Govern

balear en la creació d'una escola infantil municipal al
municipi d'Alaior.

La següent pregunta està registrada amb el número
1630/98, del Sr. Portella i Coll, sobre participació del
Govern balear en la creació d'una escola infantil municipal
al municipi d'Alaior. Per formular aquesta pregunta, té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. A Alaior, la tercera ciutat de
Menorca, hi ha dues escoles infantils des de fa molts anys
que imparteixen l'etapa de zero a tres anys, ja sabem..., i a
part, una més, perquè continua la mateixa escola, i són
privades, i amb algunes problemàtiques que són comunes a
la majoria d'escoles infantils de zero a tres anys de caràcter
privat, que són moltes vegades nascudes de l'esforç
d'educadors, de pares, d'associacions de veïns, de
comunitats escolars, però que, lògicament, en ser fora del
sistema, tenen unes dificultats evidents, sobretot de
funcionament, i dificultats de compliment del Decret 1004,
d'adequació de les escoles infantils.

Recentment, fa pocs mesos, van prendre una decisió, jo
crec que a Menorca tothom n'està molt content, jo,
particularment, en vaig estar molt content, d'aquesta decisió,
una decisió presa per les dues escoles, per les dues escoles,
una de les quals, una de les escoles infantils, depèn de
l'assocació de pares de l'escola pública, és privada però
depèn de l'associació de pares de l'escola pública, i l'altra
està imbricada dins l'escola privada religiosa, de La Salle a
Alaior; van prendre la decisió de fer una única escola
infantil, dissoldre aquestes dues i fer-ne una sola de zero a
tres anys, ben dotada, amb recursos, amb funcionament, tot
açò són esforços que sumen, i amb la participació activa de
l'Ajuntament d'alaior, que era impulsor també d'aquesta
idea. Bé, crec que és una idea que té interès, fa pocs mesos
que es va acordar.

A nosaltres ens agradaria saber quina és la disponibilitat,
lògicament econòmica, la necessària, que tendria el Govern
balear per participar en aquest projecte, si ja està decidit, i
quina seria, en tot cas, si no és així, la disponibilitat per
participar en un projecte que requereix una inversió, que
requereix una inversió, perquè és un projecte ambiciós, i
aquest és el contingut d'aquesta pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):
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Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, igual que en matèria
universitària, en matèria no universitària, hi ha una sèrie de
prioritats, una sèrie de prioritats pressupostàries. Per al Govern,
una de les prioritats on s'havia de fer un esforç era en la segona
etapa, en el segon cicle de l'educació infantil, de tres a sis anys,
així s'ha fet; com vostè sap, això s'implantarà en tres anys, i
aquestes, a més de dos o tres més, són les línies pressupostàries
on es farà l'esforç en els propers anys, i precisament per això
mateix, fins que no es produeixi almanco aquesta extensió,
aquesta universalització, de la gratuïtat dels tres als sis anys, el
Govern no es planteja la possibilitat de fer actuacions entre els
zero i els tres anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Només per expressar un poc la decepció que m'ha causat la
resposta del conseller, perquè trobava que l'esforç que implica
aquesta decisió, no només per la decisió en si d'oferta
educativa, sinó per la decisió de l'acord obtingut a Alaior, com
podria ser generalitzable a altres poblacions, perquè aquest és
un cas concret, però supòs que es pot multiplicar per molts
altres casos, i demostraria una major sensibilitat del Govern
balear davant un fet com el que li acab d'esmentar, i un poc la
decepció de veure que el Govern balear no participarà en
aquesta iniciativa que per a Alaior i per a Menorca és prou
important.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. No cregui que el Govern és
insensible a totes les peticions que se li fan. El Govern pot
establir les seves prioritats i actuar en la mesura de les seves
possibilitats. Naturalment, això no significa que es pugui fer tot
allò a què el Govern és sensible, i, naturalment que, a aquest
govern, li agradaria poder-hi fer un esforç, i jo no dic que no
s'hi pugui fer en el futur, tal vegada seria bo, en aquest tram de
zero a tres anys.

De totes formes, crec recordar, de memòria, i recalc que és
de memòria, a efectes del Diari de Sessions, que, per exemple,
en l'extensió de la gratuïtat total de l'educació infantil enguany,
per als cinc anys, s'ha fet un esforç especial al municipi
d'Alaior, atès que ja tenia per uns convenis particulars la
gratuïtat total en els quatre i cinc anys, crec que enguany,
malgrat el decret de concertació no ho obligava, també tendrà
la gratuïtat als tres anys. Per tant, serà un municipi capdavanter,
tal vegada l'únic capdavanter a la nostra comunitat, en tenir la
gratuïtat total dels tres als sis anys, a partir des d'ara, des
d'aquest curs 98-99.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 1732/98, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a llengua en la qual
s'imparteixen les classes.

La darrera pregunta està registrada amb el número
1632/98, de la Sra. Bover i Nicolau. Atès que la diputada
Sra. Bover es troba absent d'aquesta comissió, decau la
pregunta.

La comissió vol agrair la presència de l'Hble. Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports, Sr. Manel Ferrer
i Massanet, per atendre les preguntes que li han estat
formulades. Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1960/98, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa al pla per al desenvolupament de l'educació de les
persones adultes a les Illes Balears.

Continuam amb el segon punt de l'ordre del dia, relatiu
a proposicions no de llei. Hi ha una única proposició no de
llei, registrada amb el número 1960/98, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre el
Pla per al desenvolupament de l'educació de les persones
adultes a les Illes Balears. Per defensar aquesta proposició
no de llei, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. A principis de 1996...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, disculpi, Sr. Diputat. Pregaria, per favor, que hi hagi
silenci, i també al Sr. Portella si es pot acostar un poquet
més el micròfon, per favor, perquè així ho podrem sentir
tots millor. Moltes gràcies. Pot continuar, Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta, perquè ja em sentia en Borrell
en el debat de la nació d'ahir. Ho dic pel renou exterior al
debat, no per altra qüestió.

(Rialles)

Bé, a principis del 1996, fa dos anys, el que llavors era
conseller d'Educació i Cultura, el Sr. Bartomeu Rotger, em
va respondre per escrit una pregunta en relació a l'elaboració
d'un pla d'educació de persones adultes, que era una
proposta que sortia normalment a les memòries dels
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pressupostos de cada any. Ja s'anunciava l'any 95, el 96, el 97,
l'elaboració d'aquest pla d'educació de persones adultes; per
tant, si després hi ha un no com a resposta per part del Grup
Popular no ha de ser que no sigui una cosa sorprenent, sinó que
és una cosa que el Govern ve anunciant des de l'any 95,
almanco pel que jo sé; potser a pressupostos anteriors ja estava
anunciat.

El Sr. Rotger responia -i llegiré les seves paraules- d'aquesta
manera: "L'objectiu marcat en la memòria dels pressupostos del
1995 recollia les expectatives d'una transferència de les
competències educatives ja consumades. En aquest context
hauria estat possible l'elaboració d'un pla d'educació d'adults
adaptat a la realitat socioeconòmica de les Balears.
Malauradament les competències no arribaren, per la qual cosa
sense elles el nostre paper en l'educació d'adults és purament i
únicament de caràcter subsidiari". Bé, d'acord, deia que com
que no hi havia competències educatives, que, bé, que no es
posava en marxa l'elaboració d'aquest pla. 

L'any passat, amb motiu de l'anulació, de la suspensió del
conveni que s'establia anualment amb les escoles d'adults per
part del Govern balear, el ja conseller Ferrer ens va respondre
en comissió una pregunta oral i deia que s'havien interromput
aquelles ajudes a les escoles d'adults perquè el pressupost, els
doblers, anaven destinats a la preparació d'un ambiciós pla
d'adults de les Illes Balears; açò era la causa d'aquella ruptura
de subvencions a les escoles d'adults, que en vam parlar ja fa
més d'un any. 

A principis del 1998 tenim les competències en matèria
educativa, pròpies, a la Comunitat Autònoma, i correspon a
aquesta la iniciativa sobre educació. Sens dubte, l'educació de
persones adultes ha conegut en els darrers anys una
embranzida, un desenvolupament espectacular, molt important,
en general a totes les illes i en particular -tal vegada
particularitz perquè ho conec personalment, i ho coneixem- a
Menorca, on la matriculació enguany a les escoles d'adults és
de 3.000 persones, d'una població de 60.000, 70.000 habitants,
la qual cosa indica un poc la importància i el desenvolupament
que ha obtingut aquest ensenyament. La raó d'aquesta
embranzida, d'aquesta força que ha agafat l'educació d'adults ve
explicada per causes diverses: l'amplitud de l'oferta educativa
que es dóna, no només oferta reglada sinó oferta no reglada
important, l'esforç de les associacions d'alumnes per consolidar
aquesta oferta, la participació d'institucions locals per finançar
alguns d'aquests serveis, etc. 

Però no obstant açò, els reptes de l'escola de persones
adultes encara són molts. El títol tercer de la LOGSE expressa
que l'educació de persones adultes, a més a més de possibilitar
l'educació bàsica ha d'educar per millorar la qualificació
professional i desenvolupar la capacitat de participació en la

vida social, cultural, política i econòmica, la qual cosa no
queda garantida, creim nosaltres, per l'actual model
d'educació de persones adultes, un model creat en àmbit
general pel Govern espanyol i que, en tot cas, és una
adaptació del sistema ordinari, una simple adaptació. Hi ha
dos decrets, bàsicament, que desenvolupen l'educació de
persones adultes, i nosaltres creim que aquests decrets han
de ser adaptat a la realitat de les Illes Balears -açò seria un
dels continguts d'aquesta proposta que feim- perquè són
decrets generalistes i, clar, cada territori, fins i tot cada illa
en el nostre territori, té un desenvolupament i un paper
estratègic de l'educació de persones adultes diferent.

Per altra part, la immediata assumpció, ja assumida però
que s'ha de desenvolupar, de competències estatals en
matèria de formació ocupacional, farà que el Govern pugui
elaborar una política de formació ocupacional més global,
més total; fins ara només tenia una part d'aquesta matèria de
formació, i ara ja tendrà el conjunt de formació ocupacional
com a competència pròpia. Així com fins ara l'educació
permanent d'adults, almanco a l'illa de Menorca, no ha estat
un lloc on s'hagi desenvolupat el seu potencial com a
formació ocupacional, fins i tot amb problemes molt
concrets al respecte, a partir d'ara també s'hauran de
vincular, creim nosaltres, les dues matèries: l'educació
permanent de persones adultes i la formació ocupacional,
que és un altre gran repte, l'adequació de la normativa
estatal, la implicació de l'educació permanent de persones
adultes en la formació ocupacional i el fet d'insularitzar les
propostes concretes, els programes d'accions.

Lògicament açò és un poc la idea general d'aquest pla
que proposam i que la Proposició no de llei era dir que,
aprofitant un treball molt interessant que varen fer els
centres d'adults de Menorca sobre quines series aquestes
modificacions, l'hem incorporat a l'exposició de motius, més
que res com a document de coneixement per als diputats i
diputades, encara que la resolució, la proposta final, és molt
concreta i no parla de quin hauria de ser aquest pla; només
aquesta exposició és com a document. 

Aquests darrers dies també, i en referència a l'educació
d'adults, de persones adultes, hem tengut coneixement de la
intenció del Govern balear d'impulsar o d'iniciar una
experiència d'educació secundària de persones adultes a tres
instituts: Eivissa, Calvià i Palma, i açò ha motivat una certa
preocupació per part de la comunitat educativa -professorat,
sobretot alumnes adults- perquè, a part que sigui una
experiència i veurem què en resulta, i a part que no es pugui
dir que sigui una experiència que s'extrapoli en el futur a les
altres illes, sí que és una experiència que motiva una espècie
de risc, que motiva una preocupació, i nosaltres no poder fer
de menys que aprofitar aquesta proposició no de llei que
parla d'un pla de persones adultes, per expressar, per fer
arribar al Parlament, la preocupació dels estudiants,
d'alumnes, de professorat, de pares, de comunitat educativa
que fa feina dins educació de persones adultes a Menorca i
en general, sobre aquesta possible implantació en els
instituts de l'ensenyament secundari, que vendria a
desdibuixar i a rompre i a fer perdre tot el potencial que té
actualment la xarxa d'educació de persones adultes a les
Illes Balears i que, en tost de reduir, s'hauria de potenciar.

Per tot açò, per aquests tres grans elements i molts
d'altres que he dit, nosaltres presentam una proposta, que és
que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern balear
a presentar, en el termini de sis mesos, a la Cambra un pla
de desenvolupament de l'educació permanent d'adults, o
educació de persones adultes, que seria el nom més correcte,
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a les Illes Balears, prèvia la participació en la seva confecció de
la comunitat educativa en general i dels agents implicats en
l'educació d'adults en particular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions,
té la paraula el diputat Sr. Damià Pons i Pons, del Grup
Nacionalista-PSM. 

Per favor, Sr. Diputat, abans de continuar m'agradaria dir,
perquè quedi registrat al Diari de Sessions, que el Sr. Joan Marí
Serra passa a substituir, a partir d'ara, el Sr. Antoni Diéguez i
Seguí. Moltes gràcies.

Pot començar.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup considera que
aquesta proposició no de llei presentada per Esquerra Unida és
una proposta positiva. Arriba en un moment oportú: fa cinc
mesos que el Govern balear ja té transferides les competències
educatives i, per tant, ja té tots els instruments d'ordre legal i
administratiu com per poder elaborar aquest pla d'educació per
a persones adultes que en aquesta proposició no de llei es
demana i, a més a més, creim que aquesta proposició no de llei,
a partir d'una exposició de motius prou extensa i prou detallada,
ja en gran part defineix les línies de treball que haurien de
conduir a la realització d'aquest pla.

Segons el nostre grup -intentaré ser breu- l'elaboració
d'aquest pla d'educació de persones adultes hauria de tenir en
compte una sèrie de coses, de qüestions, que tal volta a la
proposició no de llei d'Esquerra Unida apareixen més
minuciosament especificades, però que a nosaltres, com a grans
línies -diríem- força d'aquest pla d'educació d'adults ens
interessaria esmentar ara i aquí. La primera cosa que s'hauria de
fer, probablement, és analitzar quines necessitats de formació
d'adults hi ha a les diferents illes i a les diferents comarques,
d'alguna manera un diagnòstic de la situació que permetés
encertar a l'hora de plantejar propostes de millora alternatives.
Després, una altra qüestió que també creim que és important és
com s'hauria d'organitzar l'educació d'adults, quin paper hi
haurien de tenir els consells insulars, les mancomunitats i els
ajuntaments, tant en la planificació dels cursos, dels tallers, dels
mòduls formatius, etc. Després, una qüestió que és important és
també fer una oferta d'educació de persones adultes o per
educació de persones adultes que estigui molt en consonància
amb dues realitats: d'una banda, la realitat lingüística i cultural
del nostre país i, de l'altra, una altra realitat que seria la realitat
socioeconòmica, o sigui, saber el nostre món laboral, el nostre
món econòmic, quines necessitats i quines demandes de
formació planteja. 

Evidentment tot això s'hauria de concretar en l'elaboració,
si pogués esser, immediata del disseny curricular base, ja que,
com mana la LOGSE, ha d'existir un disseny curricular base per
a l'educació de persones adultes, i aquest disseny curricular
base ja existeix a totes les altres etapes educatives i, en canvi,
no existeix a l'educació d'adults. Fins ara l'excusa perquè no
existia era perquè la Comunitat Autònoma tenia unes

competències absolutament subsidiàries en front d'una
administració central que les tenia més completes, i com
passava en altres àmbits de l'educació el fet de ser
compartida l'educació entre dues administracions permetia
no acabar, a vegades, d'afrontar les qüestions necessitades
de resoldre. Creim que en aquests moments aquesta excusa
ja no hi és i, per tant, el Govern balear ha d'afrontar amb
rapidesa l'elaboració d'aquest pla, i creim que el termini que
proposa Esquerra Unida, de sis mesos, és un pla de temps
suficient com perquè es pugui donar una resposta positiva
a aquesta proposició no de llei. Així ho farà el nostre grup.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Xavier
Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
donarà suport a aquesta proposició no de llei, i sembla que
no hi ha molt més elements a afegir al debat.
Fonamentalment em sembla que és realment adequat aquest
pla que, per altra banda, entenem que ja hauria d'estar fet.
S'ha comentat la història de l'educació d'adults; realment es
podria debatre una mica més quina va ser la gènesi
d'aquesta història i quin ha estat el desenvolupament a les
diferents illes, en aquest cas, o a les diferents localitats, que
moltes vegades ha variat en funció de la pròpia qualitat o
diversitat o, fins i tot, diversificació dels cursos que s'han
donat. 

Val la pena recordar que l'educació d'adults va començar
com una oferta complementària extra, posterior a
l'ensenyament obligatori, però, en qualsevol cas, reglat, i
l'augment específicament a determinats llocs, com en aquest
cas ja s'ha comentat a Menorca, l'augment espectacular any
rera any de persones que assisteixen a diferents cursos
d'adults, no només es basa en l'ensenyament reglat sinó en
altres cursos que s'ofereixen i, realment, amb una
rendibilitat social especialment important. 

Així, en concret, com ahir per una altra qüestió vam
comentar, s'ha fet eco especialment, pel que coneixem, a
l'illa de Menorca, a part de les partides pressupostàries que
l'Administració central, en el seu moment, i ara
l'Administració autonòmica aportava a l'educació d'adults,
hi ha hagut una tradició, especialment -entenem- a Menorca,
mitjançant la qual sempre hi ha hagut una aportació
suficientment important per part del Consell Insular i per
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part dels ajuntaments. El que està clar és que aquesta
participació cada any augmenta, i aquí hauríem d'afegir la dada
que s'ha esmentat del fet que, encara que siguin pilot, com
teòricament s'ha dit, és el que es pensa fer. És preocupant que
el que es pensi fer -almenys com ha comentat el portaveu
d'Esquerra Unida- és preocupant que es basi en una resolució,
quan parlam de competències pròpies, del Sr. Eugenio Nasarre
Goicoechea, traduïda. El pla pilot exactament que es pensa fer
-el dia 28 d'abril se'ls va dir, als representants d'adults- que es
pensava fer a Eivissa, Calvià i Palma, està basat, literalment
traduït d'una resolució que ha donat el senyor secretario general
de Educación y Formación Profesional a totes les comunitats
sense competències. És a dir, aquesta és la situació de la nostra
comunitat respecte a això.

Aquí es planteja un problema que a mi m'agradaria sotmetre
a consideració, almenys als senyors diputats: a títol d'exemple
pot haver- hi un alumne que, per diferents qüestions, hagi
acabat el seu període obligatori als 16 anys, que és actualment,
i hagi sortit d'un centre de secundària i, dos anys després, pugui
tornar a un centre com a alumne d'adults i tengui els mateixos
professors, que probablement hagin estat determinants a l'hora
del seu abandonament d'estudis, com és el cas conegut per
molts de nosaltres, que hi ha persones l'itinerari educatiu de les
quals pot dependre en un moment o altre dels professors, de la
qualitat fonamentalment de tipus educatiu que s'ha donat. 

Val la pena recordar que, a part d'aquest pla, que -clar- aquí
hem parlat moltes vegades de plans, realment és necessari, com
ha dit també el portaveu del PSM s'hauria de fer un diagnòstic
de necessitats; jo crec que hauria d'estar fet, ja; aquí hem tingut
model educatiu propi de les Illes Balears el 1991, presentat per
la llavors consellera; hem tengut any rera any un apartat de
plans i sistemes educatius i ara, aquest any, surt un altre model
educatiu que realment no és que parli massa de l'educació
d'adults. Per tant, sí que entenem que hauria d'estar fet. Per altre
costat hem de recordar que normalment fins ara els grups de
l'oposició cada any, als debats pressupostaris proposen
modificació pressupostària respecte a l'ensenyament d'adults i
fins ara no s'ha produït.

Respecte a aquest pla només ens queda afegir que sí que
podria, independentment de la translació reduïda del document
que realment suposam que coneix la Conselleria, perquè els
mateixos redactors diuen en el darrer punt que aquest document
s'ha remès a la Conselleria de Treball i Formació, a la
Conselleria de Presidència i a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports i, per tant, deu ser conegut per part de la
Comunitat Autònoma, però sí que ens agradaria..., volem fer

vots perquè s'aprovi, perquè sembla que no hauria de tenir
massa complicacions. Només vull afegir que aquest
programa hauria de tenir, a part de l'anàlisi, que s'ha dit, uns
objectius, activitats, quantificació, a més a més de la
participació que és fonamental, quantificació, i una
avaluació d'aquest pla. En aquest cas, per tant, sí que creim
que és adequat i és una llàstima que no estigui fet, però
probablement en sis mesos, amb tots aquests antecedents,
no hi hauria d'haver cap problema. 

Per tant, reiteram que el Grup Socialista també donarà
suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr. Simó
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Portella ens presenta una
proposició que es basa, bàsicament, en dos punts centrals
que, com ja han dit aquí els altres portaveus, un és
l'adaptació de la normativa general per desenvolupar aquells
aspectes que s'adaptin més a la nostra realitat, a la realitat
educativa de les Illes Balears, i en segon lloc resulta amb
l'aprovació d'un pla de desenvolupament de l'educació de les
persones adultes de les Illes Balears.

Nosaltres creim que, com s'ha dit aquí també, el Sr.
Portella ha fet una bona recopilació de les inquietuds
expressades pels diferents col•lectius de l'educació d'adults,
especialment de Menorca, tot s'ha de dir, que és l'illa on
nosaltres entenem que hi ha un pes quantitatiu més
important de les Illes Balears, i que estam segurs, també,
que aquestes inquietuds centraran també l'atenció dels
responsables de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
del Govern balear. 

El nostre grup també reconeix la valuosa tasca educativa
i formativa que desenvolupen els diferents centres
d'educació d'adults repartits per totes les illes, tot i que vull
centrar-me, i aquí si que som un poc més partidista, en fer
un esment especial al cas de Menorca, on el moviment
abasta una gran solidesa i té un gran ressò entre la població
adulta, i on també això és gràcies al fet que es compta amb
el suport molt important de totes les institucions
menorquines, des de tots els ajuntaments al Consell Insular
de Menorca, que li fan costat i que hi dediquen un important
esforç econòmic i humà perquè puguin desenvolupar la seva
tasca en les millors condicions possibles, que no són les
ideals però que, evidentment, aquest suport implica una
presència i una tasca, com he dit, molt important. 

Consta al nostre grup que el Govern balear pensa
desenvolupar una legislació pròpia per a l'educació de les
persones adultes. Ja tenim els antecedents a les
denominades bases per al model educatiu propi de les Illes
Balears, on, entre les pàgines 74 i següents, es desenvolupen
o es concreten una sèrie de punts, com són objectius i
actuacions a desenvolupar; l'objectiu principal ve donat "per
la promoció de l'educació de les persones adultes com a
resposta a les seves necessitats (...) i aspiracions" -llegesc
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literalment el text referenciat, a les pàgines d'aquest model
educatiu- i entre les actuacions hi ha manteniment dels centres
d'adults i reorientació dels currículums, incrementar propostes,
a més de l'alfabetització, encaminades al lliurament de
titulacions acadèmiques de grau mitjà; potenciar l'ensenyament
a distància mitjançant l'ajut de les noves tecnologies, etc., etc.

Nosaltres pensam que limitar per un tema concret el període
per a l'elaboració d'aquesta legislació o dels plans o els
instruments que siguin pertinents, no ens sembla oportú, més si
tenim en compte que el model educatiu, com tots vostès saben,
no és un document tancat i que es troba en fase d'anàlisi i
discussió entre tots els sectors de la comunitat educativa.
Aquesta és la primera intenció del Govern: poder recaptar les
opinions al respecte en tots els sentits, en el sentit més general,
més ampli del terme, i també ens consta, al nostre grup, que els
serveis tècnics de la Conselleria d'Educació estan analitzant la
situació de l'educació de les persones adultes a les Illes Balear,
que és el tema que ens ocupa aquí, però també apliquen l'anàlisi
a tot l'àmbit educatiu, com he dit abans, i que es proposen
actuacions pilot, com per exemple la implantació el proper curs
de l'educació secundària per a persones adultes a tres instituts
d'educació secundària, a Palma, a Calvià i a Eivissa -s'ha dit a
la premsa i també dins aquesta sala- que, per raons
d'optimització de recursos materials, allà on hi ha mancances
detectades, en aquest sentit, s'està aplicant.

Com deim, també la Conselleria d'Educació analitza aquesta
situació, previs els contactes i els suggeriments que els
diferents sectors afectats li han fet arribar per poder dissenyar
finalment un marc normatiu i de planificació de l'educació de
les persones adultes.

Per acabar, coincidim amb la preocupació que es té per
l'àmbit de l'educació de les persones adultes a les Illes Balears,
però creim sincerament que, a causa de la gran importància que
té aquest tema, el que es necessita precisament és una visió
global i de conjunt de la situació, i estam segurs que aquesta
visió vendrà donada per aquest document final que, previ
anàlisi, estam segurs que s'aconseguirà un model educatiu, un
document que estarà dissenyat, com no pot ser d'altra forma,
per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear, que
nosaltres entenem que ha de reunir tots aquells objectius,
actuacions, concrecions per poder donar l'abast a totes aquestes
inquietuds que s'han detectat a través d'aquesta recollida
d'opinions que s'ha fet en els darrers mesos. 

Per tant, el nostre grup entén que no té objecte donar suport
a aquesta proposició. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per al torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair no
només el suport a aquesta proposició no de llei per part del
Grup Nacionalista i el Grup Socialista, sinó també les
aportacions que hi han fet, en aquest curt debat que hem
pogut tenir, i l'anàlisi coincident amb la proposició que fa
Esquerra Unida.

I ja passant a la posició adoptada pel Grup Popular, de
negar l'elaboració d'aquest pla, a vegades -clar- hi ha
discursos per dir que no que sorprenen, hi ha discursos per
explicar el vot negatiu que sorprenen, com s'argumenta un
vot negatiu a una proposta. El vot negatiu s'argumenta amb
dues o tres consideracions. La primera consideració és que
hi ha d'haver una visió global i de conjunt i, lògicament, un
pla és una visió global i de conjunt, s'entén així, no?; el pla
és la visió global i de conjunt i després desenvolupada en
programes concrets. Es diu que, com que estam en una fase
d'anàlisi del model educatiu..., per cert, el model educatiu,
quan parla d'educació d'adults, em sembla -no l'he duit, em
sap greu, perquè m'agradaria haver duit el text del model
educatiu del Govern; és un paràgraf de quatre retxes, és un
paràgraf que té quatre o cinc retxes i prou, no n'hi ha més,
de model d'educació d'adults- es parla que com que està en
anàlisi aquesta qüestió no es poden adoptar decisions, que
nosaltres deim que sigui una decisió participada per la
comunitat escolar, per la comunitat d'adults, etc., etc., i en
canvi d'adopten decisions com l'ensenyament secundari,
decisions com l'ensenyament de tres a sis anys, decisions
que sembla que no aniran enlloc com allò de la supressió de
la setmana blanca, etc., etc., una sèrie de decisions molt
importants que s'adopten sense tenir en compte que estigui
en discussió o en anàlisi el model educatiu. O sigui, que per
segons què serveix, i per segons què no serveix. És un
argument que cau pel seu propi pes, aquest argument de la
fase d'anàlisi. I el que m'ha sorprès més és que m'hagi posat
com a exemple de potenciació de les escoles d'adults la
implantació de l'ensenyament secundari en els instituts, que
m'ha explicat que és una forma de potenciació, aquesta
decisió presa; per tant, també em sorprèn que sigui en
aquest sentit.
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Per altra part, el Govern balear ve anunciant aquest pla, que
jo sàpiga, des de l'any 95; 95, 96, 97 i 98, quatre anys. Que jo
sàpiga, el Govern balear, des de l'any 94 i estic segur que abans
també, no en tenc més coneixement però hi ha diputats que són
molt més antics en aquesta sala que em poden corregir si
m'equivoc, des de fa anys, també, hi ha, en els pressupostos de
cada any, alguns cents de milions dedicats a preparar els
programes, els models educatius, els plans, etc., etc. Per tant, no
és improvisació, no és improvisació, està previst. Fins i tot amb
aquesta resposta que li he explicat i que he llegit del conseller
d'Educació, Cultura i Esports, que excusava la no realització del
pla únicament en la falta de competències educatives; ja tenim
les competències i, per tant, aquesta excusa ja no existeix. 

En definitiva, totes les dades raonables, tots els raonaments
que puguem fer, indiquen no només l'oportunitat, que
l'oportunitat vol dir la necessitat i la necessitat existeix i tothom
hi està d'acord, sinó també la coincidència de plantejaments a
l'hora d'elaborar aquest pla, i nosaltres deim que és un pla que
ha de ser participat, que, per tant, no és un pla a imposar, sinó
a posar en marxa la seva elaboració en un termini de sis mesos,
que és un termini també ben raonable per poder-lo elaborar, no
només per açò, sinó perquè ja en teoria s'està preparant des de
fa cinc anys i hi ha aportacions de la mateixa educació d'adults
importants en aquest sentit, i la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports s'ha dotat d'un organigrama d'alts càrrecs que fa
feredat i que, bé, alguna cosa han de fer, no?, també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Portella, li prec que vagi acabant perquè té el temps
exhaurit, ja.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bé, gràcies, Sra. Presidenta. Ja anava exhaurint; només volia
remarcar les contradiccions que he notat en el discurs que ha
realitzat el Sr. Simó Gornés i, com que ja era una remarcació
del que ja havia dit abans, només es tractava d'açò.

Per tant, incoherència total en el discurs. Aquest discurs
havia d'acabar amb un "sí", era lògic que aquest discurs havia
d'acabar amb un "sí", no podia acabar amb cap més paraula que
un "sí", i per tant, remarcant aquesta contradicció, i demanant
també a la presidenta si seria possible que en el Diari de
Sessions, ja que jo n'he fet esment a l'exposició de motius, es
pogués reproduir l'exposició de motius d'aquesta proposició no
de llei, que és bastant extensa, i per evitar la seva reproducció
en aquesta sessió, sí que demanaria que es reproduís al Diari de
sessions l'exposició de motius d'aquesta proposició no de llei. Ja
acab dient que una nova decepció en aquest matí, una decepció
darrere l'altra d'alguns mesos ençà en aquest parlament balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarèplica té la
paraula el diputat Sr. Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens sap molt de greu decebre
el Sr. Portella, perquè a nosaltres també ens agradaria poder
compartir moltes vegades els mateixos arguments, però com
que nosaltres pensam que el criteri que té establert el
Govern balear és el correcte, evidentment som conseqüents
amb aquestes idees i amb aquests arguments, i procuram no
ser contradictoris amb les nostres explicacions. Per aclarir
el que vostè deia, que entrava en contradicció respecte que
el Govern balear volia potenciar, o que jo he dit que el
Govern balear volia potenciar a través d'aquest programa
pilot o d'aquesta iniciativa a Palma, Eivissa i Calvià, no és
que es vulgui potenciar una activitat que ja es dugui a terme,
sinó que he dit que es vol optimitzar aquesta formació en
base a la infraestructura que ha hi ha existent a aquests
indrets, i al temps ens remetem de cara als resultats que es
puguin obtenir d'aquesta iniciativa.

Nosaltres entenem també que aquesta planificació que
s'està fent, ens consta, des dels serveis tècnics del Govern
balear és la necessària, i que estam segurs que si no
haguéssim dit que no s'està treballant per obtenir un
document global, vostès també l'haguessin criticat de totes
formes, amb la qual cosa estam absolutament tranquils que
estam carregats de raó, i evidentment aquest discurs acabarà
amb un "no". Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passam a la
votació del text de la proposició no de llei.

Exposició de motius:

A principis del 1996, fa dos anys, el llavors conseller
d'Educació, Cultura i Esports, Sr. Bartomeu Rotger i
Amengual, responia a una pregunta del diputat Josep Portella
i Coll, en relació a l'elaboració d'un pla d'educació de
persones adultes de les Illes Balears, anunciat en els
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del
1995, de la manera següent: L'objectiu marcat en la memòria
dels pressuposts per al 1995 recollia les expectatives d'una
transferència de les competències educatives ja consumades.
En aquest context, hauria estat possible l'elaboració d'un pla
d'educació d'adults adaptat a la realitat socioeconòmica de les
Balears. Malauradament les competències no arribaren, per la
qual cosa, sense elles, el nostre paper en l'educació d'adults és
purament i única de caràcter subsidiari.
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A principis del 1998, les competències en matèria educativa ja
són pròpies de la Comunitat Autònoma, i correspon a aquesta la
iniciativa pertinent. Sens dubte, l'educació de persones adultes ha
conegut, en general a totes les Illes i en particular a la de
Menorca, un període d'expansió i amplitud d'abast no conegut
anteriorment. Els gairebé 3.000 matriculats a Menorca, amb una
població de 60.000 habitants, ens parlen de la importància que té
aquesta acció en unes illes on encara l'analfabetisme funcional
presenta un dels índexs més elevats de l'Estat espanyol. La raó
d'aquesta embranzida de l'educació d'adults ve explicada per
causes diverses: l'amplitud de l'oferta educativa que desenrotllen,
que sobrepassa en molt el simple marc dels estudis reglats;
l'esforç de les associacions d'alumnes per consolidar l'oferta, la
participació de les institucions locals per finançar part dels
serveis, etc. Això no obstant, són molt els reptes que l'educació
d'adults ha de guanyar.

El títol III de la LOGSE expressa que l'educació de persones
adultes (EPA) a més a més de possibilitar l'educació bàsica, ha
d'educar per millorar la qualificació professional i desenvolupar
la capacitat de participació en la vida social, cultural, política i
econòmica; la qual cosa no queda garantida amb l'actual EPA,
creada pel Govern espanyol, perquè resulta ser una adaptació
deficient de les modalitats educatives del sistema ordinari.

En aquests moments, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, té l'oportunitat i l'obligació de treballar en dos aspectes:
el primer és el de l'adaptació de la normativa general,
desenvolupant aspectes d'aquesta que l'adapti a la nostra realitat
soci-econòmica i cultural; el segon és l'aprovació, amb la prèvia
participació de tots els sectors implicats, d'un pla de
desenvolupament de l'educació de les persones adultes de les Illes
Balears, que tengui en compte les necessitats i possibiliti els
recursos suficients. D'altra banda, la pròxima assumpció de les
competències estatals en matèria de formació ocupacional farà
que el Govern pugui elaborar una política de formació integrada,
global; així com fins ara l'educació permanent d'adults ha estat
exclosa de les polítiques de formació ocupacional, aquesta nova
situació ha de permetre tenir en compte la importància estratègica
d'aquesta en l'elaboració del Pla.

Al nostre entendre, aquest pla hauria de contemplar els
aspectes següents:

1.- Proposta de desenvolupament reglamentari de la formació
inicial, a partir de l'Ordre Ministerial de 16-2-1996, que
determini:

a) Sessions lectives setmanals per l'alfabetització (Nivell 1 i
Nivell 2), així com règim d'atenció individualitzada.

b) Ràtios màximes de 10 persones del primer nivell, i 15 pel
segon nivell.

c) Criteris per l'accés al primer mòdul de l'educació
secundària de persones adultes.

d) Ús de les llengües catalana i castellana.
e) Implantació d'un DCB específic per a la formació inicial que

contempli:

- Psicologia i sociologia dels destinataris.
- Aprenentatge de persones adultes.
- Necessitats de formació a les Illes Balears.
- Epistemologia.

2.- Proposta de desenvolupament reglamentari de
l'educació secundària de persones adultes, a partir de l'Ordre
Ministerial de 17-11-1993, que determini:

a) Implantació d'un DCB específic per a educació
secundària que tengui en compte, a més del que s'ha vist per la
formació inicial, la fixació dels camps de coneixement, el
sistema modular i de crèdits.

b) L'ESPA de les Illes Balears ha de tenir en compte també
la valoració del nivell de coneixements instrumentals,
l'experiència personal de la persona, i els interessos de cada
destinatari. Per això ha de contemplar:

- La continuïtat en poder realitzar proves de nivell per a
poder obtenir convalidacions.

- La possibilitat de convalidacions per l'experiència o
altres cursos realitzats.

- L'establiment de les matèries obligatòries i optatives en
cada mòdul i la fixació dels mòduls en un mínim de 56
sessions.

- L'afavoriment que les persones adultes puguin matricular-
se en mòduls aïllats, amb un sistema flexible per poder
adaptar-se a una gran diversitat de possibilitats de temps lliure
de les persones adultes.

c) La introducció de nous camps de coneixement com a
optatius:

- Psicologia de la persona adulta.
- Pedagogia infantil a la família.
- Informàtica.
- Creació de petites empreses.
- Ecologia i medi ambient.
- Tecnologies útils per a l'accés als cicles de grau superior.
d) La ràtio de l'educació secundària de persones adultes

s'ha de fixar en les 20 persones per aula; indicant també el
mínim d'alumnes per a constituir els mòduls obligatoris i els
optatius, d'acord amb les directrius de la Unió Europea.

d) L'aplicació del "Decret de mínims" per a l'ensenyament
i l'ús de la llengua catalana a l'educació secundària permanent
d'adults.

3.- Aspectes de caràcter general:

a) Mantenir l'entrada a l'educació permanent d'adults als
18 anys, com a regla general.

b) Garantir que l'abast de la formació inicial, a partir de
la fixació del mínim de persones interessades, es pugui fer a
qualsevol població de les illes.

c) Garantir que, com a mínim, en totes les poblacions on hi
hagi instituts ordinaris, existeixi una oferta d'educació
secundària permanent d'adults amb el sistema de 4 cursos
acadèmics en l'horari més adient.

d) Impulsar la creació de locals propis i centres específics
per a les activitats educatives de l'educació d'adults.

e) Establir el marc de l'organització i funcionament dels
centres d'educació permanent d'adults (amb reglament
organitzatiu específic, consell escolar, etc).

f) Establir els nivells d'assessorament dels equips
psicopedagògics, així com l'abast d'aquests.

g) Establir una oferta de formació que tengui en compte el
temps disponible de les persones adultes que treballen en el
sector turístic, que marca l'estacionalitat entre maig i octubre,
generalment.

h) Establir el sistema d'habilitació del professorat que ha
de treballar en l'educació de persones adultes.

i) Establir la priorització de l'oferta educativa en la
formació bàsica, en la formació professional, en la formació
ocupacional, en els batxillerats i accés a la universitat.

j) Preveure els centres d'educació de persones adultes com
a centres en els quals es puguin desenvolupar ofertes de
formació ocupacional, de les quals fins ara han estat exclosos.
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És per tots aquests motius que es formula la següent proposició
no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini de sis mesos, a la Cambra un
pla de desenvolupament de l'educació permanent d'adults a les
Illes Balears, prèvia participació en la seva confecció de la
comunitat educativa en general, i els agents implicats en
l'educació d'adults, particularment.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Atès el resultat de la votació,
queda rebutjada la proposició no de llei 1960/98.

I, senyores diputades i senyors diputats, no havent-hi més
assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies, bon dia.
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