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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d'avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Jo substituesc el Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputada, si...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Diputada Francina Armengol Socías, del Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Alguna altra substitució, per favor?

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura per tal d'informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la present legislatura (RGE núm.
2542/99).

Si no hi ha més substitucions, començarem amb el punt únic
de l'ordre del dia de la sessió d'avui, que consisteix en la
compareixença, a petició del Govern de les Illes Balears, de
l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, Sr. Damià Pons i Pons,
per tal d'informar sobre el programa i la política que pensa dur a
terme durant la legislatura present. Assisteix acompanyat de les
autoritats i funcionaris del departament Catalina Bover Nicolau,
directora general d'ordenació i innovació, Jaume Gual i Mora,
director general de planificació i centres, Martí March Sardà,
director general d'Universitat, Joan Melià, director general de
política lingüística i l'assessor Tomàs Martínez.

Podria ser que en el transcurs d'aquesta sessió s'incorporàs el
Sr. Pere Muñoz Perugorria, director general de cultura, però en
aquests moments encara no ha arribat perquè és de viatge.

Si li sembla, Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Hbles. Diputades i Hbles. diputats,
aquesta compareixença, que és la primera que es fa perquè tot
just estam encetant el període legislatiu, jo diria que serà una
compareixença que, sobretot, se centrarà en una exposició de
generalitats, tenint en compte que ben aviat hi haurà els
pressupostos a debatre i, aleshores, ja serà una ocasió per
concretar moltes d'aquestes qüestions que avui de manera global
es plantejaran i, a la vegada, per fer-ne un cert calendari de
realització en la mesura que es lligaran els pressupostos per al
proper any.

D'altra banda, fa tot just una quarantena de dies que jo vaig
assumir la tasca de la Conselleria d'Educació i Cultura i,
lògicament, el més mínim sentit de la lògica recomana tenir
una dosi notable de prudència a l'hora de parlar d'una
realitat prou complexa com és la realitat del sistema
educatiu i, també, de la cultura i de la política lingüística.
Així i tot és evident que la meva personal experiència de
parlamentari els quatre anys anteriors, en els quals vaig
participar en múltiples debats sobre matèria educativa i
cultural i, a la vegada, l'experiència de l'equip que ha estat
possible formar per a gestionar l'àrea d'educació i cultura, jo
crec que permeten que ja puguem parlar del tema de
l'educació, lògicament, amb un coneixement de causa prou
profund i prou detallat.

Fet aquest preàmbul, evidentment jo començaria
emmarcant quina és la gran vasa dins la qual se situarà la
política cultural, educativa, lingüística, que aquest govern
aspira a desenvolupar durant aquests propers quatre anys.
Evidentment aquesta gran vasa ve marcada pel programa de
govern signat entre diversos partits polítics que, dins el
programa de govern global, dedicaren tota una sèrie
d'apartats, concretament, a educació, a cultura i a política
lingüística i, evidentment, aquest és el programa de
referència, el programa marc dins el qual aquest conseller i
aquest equip de la Conselleria d'Educació i Cultura
procurarà anar fent la feina.

Evidentment, com que he dit que avui sobretot es tracta
de fer una presentació, una mica de generalitats, allò que he
fet ha estat extreure del programa concret i específic que
més o menys ja tenim detallat i que properament els faré
arribat a cadascun de vostès, als membres de la Comissió
d'Educació i Cultura d'aquest parlament, que és
l'organigrama minuciosament detallat de cadascuna de les
direccions generals en el qual es marquen les funcions que
cada direcció general té i, a la vegada, quines són les
persones concretes que s'han responsabilitzat d'aquestes
funcions. Properament els faré arribar un dossier en el qual
això queda perfectament detallat.

Així, repetesc, pendent d'aquestes concrecions majors,
he seleccionat una sèrie d'aspectes concrets de la política
educativa, per començar, que crec que són d'interès
especial, que per ventura tenen elements de relleu que se
situen més enllà de la gestió ordinària i que serien els que
jo, en primera instància, esmentaria.

El primer apartat faria referència a la tasca legislativa i
a la tasca d'elaboració de normativa. És evident que hi ha
tota una sèrie de tasques de tipus legislatiu i normatiu que
aquest govern assumeix; algunes d'elles són absolutament
de nova planta, algunes altres són voluntat política de
revisió de normativa existent i de posada en funcionament,
i dins aquest apartat entraria la voluntat de fer modificacions
puntuals a la Llei del consell escolar de les Illes Balears,
que és una llei aprovada per l'anterior parlament però que
l'anterior govern, durant més d'un any de temps que ho
poder fer, no va posar en funcionament aquest consell
escolar. Aleshores, la nostra pretensió és -repetesc- abans de
Nadal, si és possible, i creim que ha de ser possible,
modificar la Llei del consell escolar de les Illes Balears i,
d'immediat, constituir-lo i posar-lo en funcionament com el
gran espai de debat, de reflexió, dels diversos sectors dels
món educatiu de les nostres illes i, a la vegada, d'aquesta llei
del consell escolar de les Illes Balears, se n'han de poder
derivar, jo diria que en sistema de cascada, consells escolars
de cada illa, en el cas que el consell de cada illa el vulgui
constituir, i també consells escolars municipals.
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Una altra qüestió legislativa pendent és la Llei del consell
social de la Universitat. Vosaltres recordareu que fa
aproximadament un any, una mica manco, per ventura, fins i tot
es va reunir la ponència que havia de debatre aquest projecte de
llei, en el qual els diferents grups, aleshores, de l'oposició ja
havien esmenat, però la sessió constituent va ser la primera i la
darrera. Creim que és important que d'una vegada per totes
s'aprovi la Llei del consell social de la Universitat, i en aquest
moment el director general d'Universitat ja té elaborat un
projecte que presentarà als diferents grups d'aquesta cambra amb
la voluntat que la setmana que ve ja pugui entrar aquest projecte
de llei en el Parlament i que sigui objecte d'una tramitació
immediata els propers mesos i, una vegada sigui aprovada la llei,
es constitueixi el nou consell social de la Universitat, un projecte
de llei, el que entrarà la setmana que ve al Parlament, que
bàsicament presenta variacions respecte a l'anterior que fan
referència a la participació més àmplia, creim, més garantida en
el cas dels consells insulars, que l'anterior projecte que hi va
haver.

També hi ha la voluntat d'elaborar una llei d'educació de
persones adultes. Creim que és un sector importantíssim, que la
seva regulació legal pot acabar, per dir-ho d'alguna manera, de
sistematitzar i d'organitzar aquest tipus d'estudis i, evidentment,
en fase de desenvolupament de la llei probablement es tractarà
d'aportar més recursos a aquest tipus d'educació que,
evidentment, consideram decisiva perquè l'educació és alguna
cosa més que l'educació escolar obligatòria, i més aviat pensam
en una societat -per dir-ho d'alguna manera- educadora i
educativa al llarg de tots els anys de la vida de les persones.

Després és evident que es tracta d'elaborar normativa molt
més específica, per ventura d'ordre menor, si voleu, però
igualment important. Hi ha tota una sèrie de coses que fan
referència al servei d'inspecció, està a punt de promulgar-se un
decret que reorganitza el servei d'inspecció per tal de dotar els
serveis d'inspecció de més operativitat, de més eficàcia, d'una
nova dosi d'il•lusió en aquest servei, que és un servei important
de cara a comprovar quotidianament el bon funcionament del
sistema educatiu i, a la vegada, d'introduir perspectives d'anàlisi
tècnica per part d'uns professionals de l'educació com són els
inspectors que contribueixin a millorar el sistema educatiu.

Després, és important també -pensam- tota una
normativa que fa referència als currículums propis de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears; ja s'hi ha estat
fent feina però creim que fa falta una empenta definitiva. La
formació del professorat, etc. Després m'hi referiré, a
aquests aspectes, en altres apartats de la meva intervenció.

En referència a cultura, per compromís del pacte de
govern, hi ha una sèrie de mesures legislatives a impulsar,
concretament la Llei d'arxius i biblioteques, una llei de
museus, una cosa pendent és el desenvolupament normatiu
de la Llei de patrimoni, que va ser aprovada fa
aproximadament un any però que no ha estat desenvolupada
encara en termes de reglamentació, i també és possible que
hi hagi alguna altra proposta de llei que alguna vegada ja ha
vengut a aquest parlament i va decaure, com pot ser la Llei
de cultura popular i tradicional, de la qual en alguna ocasió
se n'ha parlat. Aquestes serien, a grans trets, les iniciatives
de tipus legislatiu, normatiu, que impulsaríem.

Un altre apartat al qual vull fer una referència especial
és el que fa referència a personal. Vosaltres sabeu que hi ha
el compromís polític d'anar avançant cap a l'homologació
salarial del personal docent no universitari i del personal
docent i no docent universitari. A la vegada, també, hi ha la
voluntat d'anar avançant el procés d'equiparació del
professorat dels centres concertats. Aquest és un procés
negociador que encara no hem iniciat del tot, simplement
hem tengut uns primers contactes, i la nostra intenció seria
que el mes d'octubre començàssim a reunir-nos amb els
representants sindicals per tal d'establir un calendari que fes
viable aquest procés d'equiparació salarial dels docents a la
resta de funcionaris del mateix nivell de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que se suposa que és un
objectiu compartit per tots els grups de la Cambra.

Un important element que creim que s'hauria de
plantejar en termes de personal és anar avançant cap a una
integració plena del personal docent dins el sistema de
gestió econòmica i administrativa de la globalitat de la
Comunitat Autònoma. No creim que tengui sentit que fins
i tot a nivell d'informàtica hi hagi un programa específic per
al personal docent; creim que és raonable que hi hagi una
coherència entre el que és la gestió del personal docent, que
té unes particularitats molt pròpies i que lògicament s'han de
tenir en compte, però que en termes de gestió, repetesc,
econòmica i administrativa la tendència seria anar a una
cohesió de tot el personal.

Després un apartat importantíssim i que els mitjans de
comunicació ja se n'han fet ressò, d'aquesta problemàtica
aquest mes i mig, és el tema de construccions escolars,
ampliacions de centres, reparació de centres escolars
existents. Supòs que tots vostès hauran vist que en un
primer càlcul dels tècnics de la Conselleria hem avaluat en
ni més ni manco que en 24.000 milions de pessetes les
necessitats que probablement s'haurien de cobrir el proper
quinquenni. Així i tot, avui els demanaria que no
considerassin que és el dia per parlar del tema del
finançament, que val molt relacionat amb el tema de les
necessitats en equipaments escolars, sinó -si els sembla bé-
faríem una sessió monogràfica dedicada a aquest tema
específic, que crec que té envergadura més que suficient
com perquè es treballi monogràficament el tema.
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D'altra banda, una idea que tenim és impulsar que els centres
educatius que puguin construir-se de bell nou o aquells que
siguin objecte de reparacions, introdueixin una sèrie de
característiques que, per dir-ho d'alguna manera, qualificaríem
de mediambientalistes. Creim que no té lògica que en els centres
educatius pugui haver-hi programes d'educació ambiental, i
creim que és molt positiu que hi hagi programes d'educació
ambiental, i que, a la vegada, el centre com a tal sigui una
espècie, per dir-ho d'alguna manera, d'incoherència respecte a la
disciplina d'educació ambiental que s'està impartint. Nosaltres
voldríem que la teoria i la pràctica anassin de bracet i que cada
centre educatiu de les Illes Balears fos un centre en el qual es fa
aprofitament de l'energia solar, que es recullen les aigües
pluvials i són reutilitzades i tota una sèrie de coses més. En
aquest moment ja tenim un estudi fet de tota una partida de fulls
en els quals s'indiquen totes aquestes característiques
mediambientalistes que creim que haurien de tenir els centres i
pròximament, conjuntament amb la Conselleria de Medi
Ambient, mirarem de concretar aquestes mesures i -repetesc-
s'introduiran dins els nous projectes de construccions que
s'impulsin.

D'altra banda una cosa que també hem cregut que era
convenient era tendir cap a la construcció de centres de
dimensions més reduïdes, de dimensions mitjanes baixes i no
anar als centres mastodòntics, a fi de combatre, en la mesura que
sigui possible, la massificació, a fi que sigui possible que els
centres siguin unitats més integradores, més cohesionadores de
la població escolar que les habita. I un tema que ens preocupa i
que creim que s'hi hauria de treballar, també, és que l'estil
arquitectònic dels centres educatius fos un estil arquitectònic més
personalitzat, i aposta pretenem organitzar, conjuntament amb el
Col•legi d'Arquitectes, unes jornades sobre construccions
escolars, per tal que els tècnics de l'arquitectura, els tècnics
arquitectes, participin activament en aquest procés de reflexió
sobre tota aquesta qüestió referida a construccions escolars.

En el programa de govern signat entre diferents formacions
polítiques, una de les frases que sintetitzen en bona mesura
l'esperit que es pretén impulsar, es concreta en la frase "pacte per
l'educació", i en aquest frase que diu "pacte per d'educació" allò
que es proposta és pactar amb els diversos sectors polítics,
entitats socials, sectors del món educatiu, allò que ha de ser
l'educació per a les Illes Balears. Creim que aquesta és la porta
d'entrada de la participació i de la implicació màxima dels
sectors educatius i de la societat en la definició de la política que
s'ha de dur a terme aquests propers quatre anys, i nosaltres, com
a equip polític que gestiona educació i cultura, hem volgut, per
dir-ho d'alguna manera, predicar amb l'exemple, i aposta aquest
primer mes ens hem reunit amb els equips directius de cada illa,
hem tengut contactes amb sindicats, amb associacions de pares,
associacions d'alumnes, representants de titulars de centres
privats concertats, voluntat de trobar sempre sintonies amb el
partit de l'oposició i, evidentment, voluntat de, constantment,
comentar, dialogar, pactar amb els diversos grups de la Cambra
i especialment, com és lògic, els que donen suport al Govern,
totes les iniciatives de tipus legislatiu que es puguin impulsar.
Creim que perquè aquesta participació sigui representativa,
eficaç, és necessària la figura del consell escolar de les Illes
Balears i, evidentment, la nostra voluntat és que aquest consell
escolar de les Illes Balears es creï com més aviat millor i tengui
la màxima capacitat operativa, i aposta en els pressupostos de
l'any que va es tractarà de dotar-lo d'uns pressupostos bàsics
perquè pugui arrancar el seu funcionament, un consell escolar de
les Illes Balears que, lògicament, volem el màxim de
representatiu, volem que sigui l'òrgan a través del qual la societat
canalitza els seus estats d'opinió, les seves valoracions, els seus
suggeriments sobre l'educació, i evidentment la receptivitat dels
responsables de la Conselleria d'Educació i Cultura serà absoluta,
de la mateixa manera que volem tenir línies directes de
comunicació amb tots els col•lectius del món educatiu per tal

que, de manera directa, creim que la comunicació té més
garanties d'evitar malentesos i de ser eficaç.

Una altra qüestió a la qual vull fer referència és el tema
del mapa escolar, que és un tema d'aquests reiterats, que
sembla que són gairebé eterns. Aleshores nosaltres creim
que, en bona mesura, si fins ara no hi hagut mapa escolar és
perquè no hi ha hagut suficient voluntat de planificació,
aquests darrers anys no hi ha hagut excessiva voluntat de
planificació, i creim que la planificació és l'única manera
d'anticipar-nos a les necessitats defugint les improvisacions
i, sobretot, evitar les possibles pressions de signe divers que
es puguin anar produint a l'hora de configurar l'ubicació
definitiva dels centres de les nostres illes. Aquest divendres
mateix, o sigui, d'aquí a tres dies, tenim una reunió a Eivissa
precisament per mirar d'avançar, d'una manera ràpida,
respecte a la definició d'allò que ha de ser el mapa escolar
d'Eivissa i Formentera. Creim que el mapa escolar de
Menorca pot ser relativament senzilla la seva elaboració, i
el mapa escolar de Mallorca és, sense cap dubte, el més
complex, però a partir d'una recollida de dades que enguany
es realitzarà i a partir de tota una sèrie de tasques de
prospecció de com pot anar la població escolar els propers
anys, crec que podrem traçar durant aquest curs un mapa de
deficiències bàsiques del qual es derivaran la necessitat de
construcció de centres, la necessitat d'ampliació i, a la
vegada, l'articulació entre tots aquests centres i el
proveïment de població escolar d'uns respecte als altres.

El mapa escolar creim que és un tema del qual se n'ha
d'acabar de parlar perquè estigui definitivament executat i
deixar de ser, el mapa escolar, una espècie de talismà que se
suposa que ho ha de resoldre tot però que, a la vegada, com
que té una certa complexitat la seva realització, es deixa
sistemàticament de banda i s'endarrereix.

Una altra qüestió a la qual donam una importància
considerable és la formació professional. Una cosa que
creim que s'ha d'impulsar és la creació del consell de
formació professional de les Illes Balears, amb participació
de l'administració, els sindicats, els consells insulars, la
patronal... Aquest consell escolar de formació professional,
lògicament, ha de ser també el marc en el qual es reflexioni,
es debati, es decideixin una mica les grans línies en aquest
àmbit educatiu, i també creim que és el moment de revisar
els continguts i les ofertes de cicles formatius existents i,
probablement, seria molt raonable que aquestes ofertes de
cicles formatius s'adaptassin al màxim a les particularitats
productives, laborals, de cada illa i, a la vegada, que
s'introduIssin cicles formatius o s'intessificassin cicles
formatius, que ja n'hi ha alguns, que vagin molt lligats al
que són les diferents alternatives professionals que poden
anar sortint a les Illes.
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D'altra banda, un tema clau dins la formació professional, i el
seu director general en aquest moment no pot ser aquí perquè
participa a una reunió que es fa a Madrid i a Santiago sobre
qüestions de formació professional, és que és absolutament
imprescindible que hi hagi una màxima coordinació entre la
formació professional reglada amb la formació professional
ocupacional i contínua i, evidentment, això vol dir coordinació
entre la Conselleria de Treball i la Conselleria d'Educació, els
directors generals respectius de les quals ja han entrat en
contacte i han començat a fer-hi feina. Així mateix, dins el
paquet del que és formació professional, valoram com a molt
importants i com a necessitats de major ampliació, els programes
de garantia social per tal de combatre, sobretot, els efectes del
fracàs escolar, malauradament un mal bastant estès i, a la vegada,
per capacitar els estudiants i les estudiantes de les nostres illes
per al món laboral.

Un altre punt que també valoram com a important, i els
record que he dit que simplement el que feia, del programa
d'educació, era extreure'n tota una sèrie de temes que ens
pareixien especialment rellevants, és el tema que fa referència a
l'atenció a la diversitat. Creim que aquest tipus de programes són
absolutament prioritaris, han de ser absolutament prioritaris i
aposta es tracta de dotar-los dels recursos humans que facin falta
i, evidentment, aquests programes d'atenció a la diversitat amb
la seva doble vessant d'educació especial, que en bona mesura es
resol en base a convenis amb entitats diverses que estan
treballant dins aquest sector i també educació compensatòria, que
vol dir tallers de llengua i de cultura, tallers d'acollida,
especialment importants a determinades poblacions de les Illes,
en aquests moments, perquè són receptores d'una població
escolar magribí i estrangera quantitativament ja notable, i es
tracta d'elaborar programes i aplicar programes que permetin la
integració social d'aquests col•lectius.

Un altre punt que també creim important és la formació del
professorat. Aleshores el nostre compromís és la presentació
bastant ràpida d'un pla quadriennal de formació del professorat.
En aquest moment existeix un projecte heretat de l'anterior
administració que està en fase de revisió, i la nostra idea és donar
participació als diferents sectors de l'educació per tal que, en
qüestió d'uns pocs mesos, hi facin els suggeriments, les
acotacions, les possibles propostes de modificació que considerin
oportunes i, aleshores, promulgar aquest pla quadriennal de
formació del professorat, que tendrà com a necessitat una
primera mesura que serà invertir en la formació dels que després
han de ser formadors. És evident que invertir en formació, en
reciclatge del professorat per tal que constantment actualitzi els
seus mètodes, les seves habilitats, etc., etc., és absolutament
imprescindible i així es farà.

En l'àmbit de les noves tecnologies aquí hem de constatar
l'absoluta precarietat dels equipaments que en general
existeixen en els centres educatius, especialment en els
centres educatius de primària, que són centres que tenen una
dotació pressupostària anual prou escassa que els incapacita,
per ells mateixos, pel seu propi compte, anar renovant els
equipaments informàtics. Això ja no passa tant a
Secundària, però és evident que aquí s'hi hauria de fer una
inversió notable, i aleshores la Conselleria d'Educació, com
és lògic, allò que vol fer és establir, conjuntament amb la
Conselleria d'Innovació Tecnològica i Energia, un programa
per tal que es puguin anar creant una xarxa informàtica que
uneixi tots els centres educatius de les nostres illes i, a la
vegada, també és necessari acabar d'enllestir un projecte
d'informatització de la gestió de la Conselleria.

Respecte a un tema del qual s'havia parlat a la legislatura
anterior, a l'administració educativa anterior, que era el tema
de l'aula bit, és un projecte que ens hem trobat que no tenia
dotació pressupostària i que, evidentment, creim que a
nivell d'objectius i d'intencions era positiu, el que passa és
que els doblers necessaris per a la seva realització no hi eren
i, per tant, es tractarà de veure fins a quin punt es poden
trobar recursos perquè sigui viable això. En aquests
moments hem entrat en contacte amb la Telefònica, que en
alguna comunitat autònoma ha fet ofertes per avançar en el
terreny de la informatització prou positives per veure si la
Telefònica podria col•laborar amb aquesta tasca
d'informatització de la xarxa de centres educatius.

Un altre tema al qual vull fer esment és el tema dels
currículums. Ja sabeu vosaltres que a nivell d'Illes Balears
durant molts d'anys s'ha parlat de model educatiu propi; jo
tendiré a defugir aquest concepte, creim que se n'ha parlat
massa temps com perquè sigui un concepte que no estigui
devaluat i creim que es tracta d'anar a fer una adaptació del
que és la Logse a la situació lingüísticocultural, a la situació
-diríem- socioeconòmica de les Illes Balears sense la
grandiloqüència d'invocar la necessitat d'un model educatiu
propi, i anar creant micromodels, per dir-ho d'alguna
manera, en el moment d'elaborar el currículum, en el
moment d'elaborar l'oferta de cicles formatius, etc., etc.
Creim que de baix a dalt és com de veritat s'elaborarà el
model educatiu propi per a les Illes Balears, no a la inversa.
Aleshores és evident que una de les qüestions que més pot
contribuir a l'existència d'aquesta educació adaptada al
màxim al que són les nostres característiques de país,
entenent per país l'element, també, socioeconòmic al qual
feia referència abans, és el currículum. Ja sabeu que la
normativa de l'Estat dóna possibilitat perquè un percentatge
important del currículum sigui elaborat des de
l'administració autonòmica i, aleshores, aquí és on volem
avançar. En aquests moments hi ha tota una sèrie de
matèries que ja tenen currículums més o menys elaborats
però encara en fan falta moltes, de matèries, i creim que es
tracta d'intensificar aquesta tasca. La idea seria que
enguany, el curs 1999-2000 es pogués concloure una
primera fase d'elaboració de currículums i, amb una
perspectiva de dos anys, poder deixar-los definitivament
enllestits.
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Un altre tema que habitualment apareix, perquè és prou
important, és el tema de l'educació infantil. Vosaltres sabeu que
enguany s'està generalitzant la gratuïtat de 4 a 5 anys, i l'any que
va se suposa que acabarà el procés de 3-4 anys. Per tant, la
voluntat és, lògicament, continuar amb aquest procés, encara que
no deu ser el moment adequat per fer-ho ara, i reconeixent que
socialment és un guany, probablement els que varen decidir
iniciar aquest procés haurien d'haver fer prèviament uns certs
comptes per saber si la capacitat econòmica de les Illes Balears
permetia, en aquests moments, considerar aquesta decisió una
prioritat, però evidentment, repetesc, ja no seria el moment ara
de qüestionar-ho, i allò que és lògic és que es continuarà aquest
procés de generalització de la gratuïtat de l'ensenyament de 4 a
5 anys enguany, de 3 a 4 anys l'any que ve.

D'altra banda, al pacte de govern s'estableix explícitament la
voluntat d'establir convenis i, en certa mesura, introduir
mecanismes de regulació del que és l'ensenyament de 0 a 3 anys.
Vosaltres sabeu que l'any 2002, tota aquesta educació de 0 a 3
anys ha de quedar, ha de ser objecte d'un ajustament a unes
titulacions tant de professionals que s'hi dediquin com de centres
que ofereixin educació per a aquesta edat, i evidentment, això,
difícilment serà possible si l'administració no posa recursos per
poder dur a terme aquest objectiu. La veritat és que coneixent,
com ja començam a conèixer, els pressupostos d'educació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, no serà gens ni mica
senzill disposar dels recursos que seran necessaris per dur a
terme aquest objectiu.

Una altra qüestió a la qual vull fer referència és la que afecta
els ensenyaments artístics i de música. Aquest curs s'inaugurarà
el Conservatori de les Illes Balears, possiblement a
començaments d'octubre, ja sabeu vosaltres que aquest
conservatori estava projectat en dues fases, ara s'acaba la primera
fase, però és una primera fase ampliada amb elements que
corresponien a la segona, i això vol dir que el cost que ha tengut
aquesta primera fase ampliada és de 1.400 milions de pessetes,
la nostra voluntat seria que, a compte dels pressupostos de l'any
2001 i tornant implicar altra volta l'Estat, que ha col•laborat amb
aquesta primera fase, es pogués dur a terme la finalització
definitiva del Conservatori, amb la construcció -repetesc- de la
segona fase que representaria la possibilitat de donar cobertura
als estudis d'arts dramàtiques, art dramàtic i dansa, que és allò
que ha de cobrir la segona fase del Conservatori. A més a més,
la segona fase del Conservatori permetria que la Fundació
pública per a la música, que és l'entitat que té l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, disposàs d'un equipament
absolutament adequat per tal que la Fundació i l'Orquestra hi
poguessin estar ubicats. Creim que seria bo que amb càrrec als
pressuposts de l'any 2001, com estic dient, no de l'any 2000, es
pogués afrontar aquesta segona fase que probablement tendria un
cost d'uns 5, 600 milions de pessetes.

D'altra banda, ens hem proposat, més enllà de la
finalització de la construcció del Conservatori, abans que
acabi aquest any, intentar un ordenament, una ordenació
dels ensenyaments musicals a les Illes Balears a nivell
global, des del Conservatori fins a les escoles municipals de
música. Creim que és lògic que d'una vegada per totes es
creï una xarxa ben articulada d'equipaments musicals,
d'equipaments dedicat als ensenyaments musicals, i que,
entre aquests equipaments hi hagi les articulacions adient i,
a la vegada, s'estableixin el que serien programacions més
o manco reglades de tots aquests ensenyaments. I,
evidentment, en aquest cas concret, hi ha un tema d'especial
importància que és el que pugui fer referència als
ensenyaments musicals a Menorca, Eivissa i Formentera,
com a primera hipòtesi sembla raonable que a Menorca,
Eivissa i Formentera s'avanci cap a un conservatori de grau
mitjà, i, a la vegada, és possible, és una hipòtesi que algunes
persones que se n'entenen més que jo d'aquest tema,
proposen, que a l'illa de Mallorca també es poguessin crear
alguns conservatoris de grau mitjà que, entre d'altres coses,
serviria per descongestionar el de Palma que està molt
saturat i, a la vegada, per facilitar l'accés als ensenyaments
musicals a més gent de l'illa.

Respecte de les escoles d'idiomes, vosaltres sabeu que
enguany existeix per primera vegada com una escola dotada
d'una personalitat jurídica absoluta, a Menorca i també a
Eivissa i Formentera. Hem superat la fase de les extensions,
i ja existeixen escoles d'idiomes. Creim que això és un
guany, també existeixen extensions enguany a Manacor i a
Inca, per primera vegada, creim que aquest és un bon camí,
anar avançant cap a la creació d'una xarxa d'escoles
d'idiomes, que doni resposta a la demanda social existent
d'una manera claríssima, a l'escola d'idiomes de Palma hi ha
una saturació absoluta, per exemple, no?, hi ha molta més
demanda que no capacitat d'oferta, per tant, creim que és un
sector al qual se li ha de dedicar una atenció especial, i així
pretenem fer-ho.
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Un altre apartat al qual vull fer referència seria l'apartat que
podríem dir, la dicotomia ensenyament/llengua. Aquí, creim que
existeix una normativa, concretament al projecte lingüístic de
centre i el decret de mínims, i allò que es tracta és de treure el
màxim profit a aquesta legislació existent, i, a la vegada,
intensificar, a través dels tallers de llengua i a través de
l'educació compensatòria, les classes d'acollida, tots els
mecanismes d'integració lingüística als centres d'aquella població
vinguda de fora, sigui quina sigui la seva procedència, per tal que
ràpidament puguin participar de la vida dels centres.
Evidentment, també es tracta de fer un esforç per acabar d'una
vegada per totes de capacitar el professorat d'aquestes illes per
poder impartir l'ensenyament en llengua catalana, i això voldrà
dir facilitar i, a la vegada, incentivar el reciclatge a tots aquells
ensenyants que, per raons diverses encara puguin no haver-lo fet,
i, evidentment, també creim que en aquesta dicotomia
llengua/ensenyament, serà important intensificar esforços en
determinades àrees de les nostres illes i, en aquest moment,
pensaria sobretot en Eivissa, en Palma, en Calvià, i en altres
zones costaneres de Mallorca.

Evidentment, a l'hora de parlar d'educació, i abans de parlar
de l'educació universitària, una paraula que no ha sortit i que
acostuma a aparèixer amb bastant freqüència, és el concepte de
qualitat educativa. La qualitat del nostre sistema educatiu.
Evidentment, jo crec que no fa falta explicar que sense haver
utilitzat aquesta paraula, aquest és el gran objectiu de la tasca
que pretenem dur a terme, si bé creim que no estaria gens ni
mica malament que quan parlem de qualitat sapiguem
exactament de què parlam, i sobretot desmitificar el terme
qualitat com una espècie de panacea universal de tots els mals de
l'educació, i sobretot centrar-nos en les microsolucions i en les
mesures, si voleu, de to menor, però que en darrer terme,
sumades, són les que donen el nivell de qualitat del sistema
educatiu.

Ara passaria, ja fa quasi tres quarts d'hora que estic parlant,
volia parlar només tres quarts d'hora, però, bé, em permetreu un
quart més, no? És el tema de l'educació universitària. És evident
que jo crec que hi ha un primer fet, que a mi m'agradaria
comentar i és l'existència mateixa d'una Direcció General
d'Universitat, jo crec que és una manera ràpida de visualitzar la
importància que volem donar a la universitat, l'existència
d'aquesta direcció general, una direcció general que, d'alguna
manera, també voldríem que transmetés al Govern una idea que
és la com transversalitat que l'educació universitària hauria de
tenir, connectant-se amb altres diverses conselleries, i molt
especialment amb la conselleria destinada al que és desenvolupar
projectes d'innovació tecnològica, de recerca, etc., evidentment
creim que la universitat hi ha de tenir una connexió i una
implicació en la política de recerca del Govern, i a l'hora de
reduir, d'esquematitzar quines serien les principals tasques a dur
a terme en matèria universitària, creim, ja n'he esmentada una, la
Llei del consell social, creim que és urgent la seva promulgació
i la seva posada en funcionament, creim en un consell social que
acosti la societat a la universitat, que permeti que la societat
s'impliqui més en la universitat, cosa que potser no és gens fàcil
perquè no existeix, per ventura, una cultura diríem dels sectors
econòmics d'implicació amb les universitats, encara, al nostre
país, però és un objectiu cap al qual hem d'avançar.

Després, hi ha un tema importantíssim, que és una
mancança de la qual n'estam parlant fa molt de temps, que
és dotar al campus de la universitat d'aquells equipaments,
d'aquelles construccions que li fan absolutament falta, i
concretament es concreten en la construcció de multiaulari
i la construcció d'una biblioteca general que permeti
desmassificar els usos dels edificis actualment existents i, a
la vegada, que permeti millorar les ofertes horàries a
l'alumnat, creim que és una cosa important.

Una cosa que creim que és important, també, és la
qüestió que fa referència a establir una relació amb la
universitat que no estigui tan centrada en l'any
pressupostari, sinó que sigui una espècie de contracte-
programa per a quatre anys amb la universitat, a la qual la
universitat sàpiga quins són els compromisos polítics i
econòmics pressupostaris que s'assumeixen en relació a
aquesta universitat, i pugui programar amb més temps la
seva activitat.

Un tema també pendent és el tema de la implantació de
nous estudis, sembla que aquesta haurà de ser la primera
gran tasca que realitzi el consell social, acabar de perfilar el
debat sobre els nous tipus d'estudis que s'han d'introduir;
evidentment, els nous estudis que s'hagin d'introduir han de
ser els que més necessaris siguin a la societat de les Illes
Balears, no aquells que puguin interessar més o manco a
determinats grups existents dins la universitat.

Una altra qüestió que també valoram com a important,
és la política d'extenció universitària, creim que les illes de
Menorca i d'Eivissa i Formentera han de sentir-se més
pròximes a la Universitat de les Illes Balears, ja sigui
mitjançant ensenyances presencials que es puguin impartir
a Menorca o a Eivissa i Formentera, que ja n'hi ha alguns
casos, o millorant la docència, per dir-ho d'alguna manera,
virtual, a través de sistemes tecnològicament, ja avui en dia,
a l'abast, i que creim que en aquest terreny s'hi ha de fer més
feina.

D'altra banda, un tema que creim que no acaba d'estar
ben resolt, i que també s'hauria de resoldre més, és la
coordinació del sistema escolar universitari amb el sistema
escolar no universitari, probablement les connexions entre
un sistema i un altre, la coordinació de matèries,. de
professorat, de plans d'estudis, etc., etc., s'hauria de
millorar.
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I finalment, hi ha un altre tema que no podia deixar de banda
i que ja havia esmentat abans, que és el tema de l'equiparació
progressiva de la retribució del personal docent i del personal no
docent de la universitat, amb la resta de funcionaris de la CAIB.

I finalment, un altre tema, és el tema del sistema de beques
per als estudiants universitaris que compensi els greuges
econòmics o els inconvenients econòmics que representa venir
a la Universitat de les Illes Balears, situada fonamentalment a
Palma, per a estudiants menorquins, eivissencs o formenterencs,
creim que aquesta política de beques s'ha de procurar potenciar
en la mesura que sigui necessari per solucionar les necessitats
realment existents.

Aquest seria, una mica, el programa referit a la universitat
que, d'alguna manera, voldríem desenvolupar.

Ara passaria a parlar de l'apartat de cultura. Una primera cosa
que creim que és absolutament imprescindible i que no s'ha fet
amb anterioritat, és delimitar amb precisió quines són les
competències que corresponen al Govern de les Illes Balears i
quines són les competències que corresponen als consells
insulars. Tots sabeu que, en base a la transferència de les
competències en cultura als consells insulars que va ser vigent a
partir de dia 1 de gener del 95, als consells insulars els correspon
la competència de promoció cultural fonamentalment, i,
aleshores, es tractaria d'aclarir, d'una vegada per totes, quines
coses corresponen al Govern de les Illes Balears. La interpretació
que feim nosaltres a l'espera d'una reunió amb els responsables
de cultura dels diversos consells insulars que se celebrarà la
setmana que ve, a Eivissa, si no vaig equivocat, és que al Govern
de les Illes Balears li corresponen diverses tasques que, poc més
poc menys, són les següents, segons la nostra perspectiva. D'una
banda, relacions amb l'Estat, és evident que l'Estat s'ha
d'implicar, ha de ser implicat amb les necessitats culturals que,
sobretot en matèries d'infraestructures d'equipaments puguin
tenir les nostres illes, en aquests moments hi ha tota una sèrie de
relacions començades amb l'Estat que s'han d'acabar d'enllestir,
que fan referència sobretot a aportació de recursos de l'Estat per
a determinades obres de restauració, de patrimoni o d'altres tipus,
com és, per exemple, la construcció d'un equipament cultural
important com és la biblioteca pública de Can Salas.

És evident, em sembla a mi, que la sensatesa recomana que
l'interlocutor amb l'Estat sigui el Govern de les Illes Balears,
sempre actuant de portaveu i en relació i en coordinació amb els
consells insulars. El Govern, la comunitat autònoma de les Illes
Balears, és una unitat políticoadministrativa homologable en
termes estatals, i, per tant, creim que aquesta és una de les
funcions que li corresponen.

Després creim que també n'hi correspon una altra, que és la
projecció exterior de la cultura de les Illes Balears. I quan dic
projecció exterior, ho dic en un doble objectiu: d'una banda,
perquè d'aquesta manera treurem més rendiment cultural a la
nostra producció cultural, és a dir, a nosaltres ens ha d'interessar,
lògicament, que els nostres escriptors, els nostres pintors, els
nostres músics, per esmentar tres sectors especialment
importants, siguin coneguts fora de les Illes Balears, perquè,
evidentment, això representarà una major recompensa per la seva
tasca creativa, i, a la vegada, representarà una espècie, diria jo,
de promoció de les Illes Balears com a espai creador de cultura;
però també ens interessa en termes econòmic, la promoció
exterior de la nostra cultura, la cultura, en aquest moment, també
és un factor econòmic important, la cultura vol dir grups de teatre
que tenen actuacions fora de les Illes i, per tant, tenen ingressos
que permeten consolidar millor les companyies, músics que
tenen guanys perquè fan actuacions fora de les Illes Balears,
creim que tot això convé que, d'una vegada per totes, es
planifiqui, es programi i s'inverteixin recursos econòmics i, jo
diria, recursos polítics, per tal de treure rendiment a aquesta
cultura que tenim i que no promocionam prou cap a fora. Creim

que aquesta, també, és una tasca que correspon al Govern,
en col•laboració, evidentíssimament, amb els consells
insulars.

Una cosa que s'haurà de plantejar i que plantejarem a la
pròxima reunió de la setmana que ve, és veure si a partir de
l'acceptació del Consell de Mallorca, que n'és el responsable
i el titular, l'espai Mallorca s'ha de reconvertir en un espai
de cultura Illes Balears, i ha de ser una peça dins aquesta
promoció exterior. Evidentment, això ha de ser el Consell
de Mallorca que acordi que sí o que no, i a partir de la seva
proposta o de la seva resolució, ja veurem què es fa.

Després hi ha una altra qüestió, que creim que també s'hi
ha d'implicar el Govern, que és amb el foment de les
relacions dels intercanvis culturals entre les Illes. Hi ha
d'haver un programa entre consells insulars i Govern de les
Illes Balears, per tal que cada illa conegui molt millor del
que ho està fent fins ara, la cultura que es produeix a les
altres illes. Això també representa donar feina als nostres
grups de teatre, als nostres músics, donar més nivells de
coneixement als nostres escriptors i creim que això és una
tasca important.

Després, una cosa que també sembla lògic que faci el
Govern és intentar una certa coordinació de normatives que
facin referència al mateix àmbit. Abans he parlat que era
necessari desenvolupar normativament la Llei de patrimoni
cultural de les Illes Balears, no seria, em sembla a mi, gaire
sensat que cada illa elaboràs un decret, posem per cas,
d'excavacions arqueològiques que fos divergent del decret
d'excavacions arqueològiques de l'illa del costat. És lògic
que, amb la mesura que sigui possible, la normativa que
reguli tot el que és l'àmbit de la cultura, tengui les màximes
sintonies possibles.

Evidentment, com podeu entendre de les meves paraules,
la idea és evitar que hi hagi entre els consells insulars i el
Govern relacions de competitivitat, relacions de
superposició de les tasques d'un sobre les tasques de l'altre,
i que la relació en matèria cultural estigui basada en el
principi de la cooperació i de la complementarietat, i,
evidentment, amb un diàleg permanent de suport mutu,
definint clarament quines són les funcions i les
responsabilitats de cadascú.
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Un àmbit cultural en el qual lògicament el Govern de les Illes
Balears, en la mesura que és competent en matèria d'educació hi
haurà de fer alguna cosa, és una certa tasca probablement
d'aprofitament del circuit escolar com un circuit en el qual
realitzar una tasca de difusió cultural. Aleshores jo crec que seria
molt raonable que aquí hi hagués una coordinació amb cada
consell insular, per tal de dur a terme aquesta voluntat, aquesta
estratègia d'implicació dels escolars dins la cultura no
estrictament acadèmica que les aules on estudien els imparteixen.

M'he deixat un altre aspecte, que és la qüestió dels centres
culturals que són titularitat de l'Estat i que, en aquests moments,
estan gestionats per la comunitat autònoma de les Illes Balears
i que tenen una ubicació física a una illa o a l'altra. Evidentment,
sembla que la tendència en general serà el traspàs d'aquests
centres culturals als diferents consells insulars, en alguns casos
sembla del tot raonable, en altres casos probablement sigui més
discutible, però aquí no és el moment ara, com és per exemple el
cas de l'Arxiu Històric del Regne de Mallorca, que és un arxiu
que té una dimensió en molts d'aspectes realment balear, però, en
qualsevol cas, jo crec que seria lògic que entre aquests diferents
centres també s'establissin uns certs mecanismes de coordinació
i de col•laboració, i no fos cadascun d'ells un món absolutament
a part dels altres. I també seria molt lògic, i això s'ha de dir, que
aquests centres tenguessin una dotació pressupostària i humana
millor que la que tenen actualment i que, probablement, ja és la
mateixa que es va heretar de l'Estat i que, amb els anys que ha
estat gestionat per la comunitat autònoma, no ha millorat gairebé
gens ni mica, i són centres que més aviat viuen a pa i aigua. És
una situació que no és responsabilitat del Govern ni dels consells
insulars, possibles receptors d'aquestes competències, sinó que
més aviat, jo diria que hauria de ser una responsabilitat
compartida de tots plegats per tal de poder treure més rendiment
a aquests centres.

Bé, tenia més coses, però, com és lògic, ja hi haurà ocasió
altres vegades.

Bé, ara parlaria, per acabar, de les línies generals d'actuació
de la Direcció General de Política Lingüística, aquí hi ha una
primera cosa important a dir, que jo diria que és un poc el
preàmbul: allò que no farà aquest govern és utilitzar recursos que
a nivell pressupostari apareixen com a recursos destinats a
política lingüística per fer política cultural amb competència en
consells insulars, cosa que sí s'ha fet anys anteriors i jo
sistemàticament, particularment com a diputat, ho he denunciat
en múltiples ocasions, i també ho han denunciat altres membres
que són avui aquí presents i que ja eren diputats a l'anterior
legislatura. Creim que els pressupostos de política lingüística
s'han de destinar a política lingüística, i una altra cosa que també
farem, i que no es va fer, com a mínim, creim, prou, és procurar
que la política lingüística que faci el Govern impliqui, d'una
manera molt protagonista, els consells insulars, fins al punt que,
lògicament, a la política lingüística l'han de fer totes les
institucions públiques amb el màxim de coordinació possible.

Evidentment, fent aquest preàmbul, i molt
telegràficament, comentaria una sèrie de coses que creim
que són importants. Evidentment, jo vull aprofitar l'ocasió
ara per remarcar el paper essencial de les institucions en tot
el que és el procés d'avançar cap a una situació de major
normalitat lingüística, i aquí voldria invocar la necessitat
que el Govern tengui un comportament exemplificador en
matèria lingüística, creim que això és important i,
evidentment, aquesta conselleria procurarà mentalitzar en la
mesura que faci falta, jo, en principi, partesc de la idea que
no farà falta, que la política lingüística la fa la globalitat del
Govern, la fa cadascun dels seus responsables polítics i la fa
cadascuna de les seves unitats administratives. No és només
una qüestió de la Direcció General de Política Lingüística.
La normalització lingüística és un objectiu estratègic, és un
objectiu que hauria de ser un objectiu compartit per la
totalitat dels sectors polítics i socials de les nostres illes, i jo
confio que és així, en base a l'existència d'un consens que va
permetre aprovar la Llei de normalització lingüística a la
qual nosaltres volem desenvolupar amb totes les seves
possibilitats.

Una cosa important, ens sembla que serà, la coordinació
amb les diferents conselleries del Govern i pretenem, per
això, recuperar aquella comissió interdepartamental de
política lingüística que es va crear l'any 95 i que ha estat una
comissió absolutament inoperant, que no ha estat utilitzada,
i creim que això no és bo, creim que s'ha d'utilitzar aquesta
comissió.

També creim que és important recuperar el contingut,
l'esperit del decret que regulava l'ús de les llengües oficials
de l'administració, que també és un altre decret que,
d'alguna manera, descansa dins un calaix i creim que és
molt lògic que sigui tengut en compte per totes les
administracions públiques.

Evidentment, la política lingüística ha de ser una política
que cerqui sintonies i que cerqui implicacions de totes les
institucions públiques, com he dit fa un moment, molt
especialment dels consells insulars, la pròpia administració
del Govern autonòmic i també dels ajuntaments, però també
ha de cercar implicació de societat civil, especialment
procurant conjuntar projectes, programes amb totes aquelles
entitats de la societat civil que representen un sector de la
població, el món empresarial, el món sindical, professionals
liberals diversos, activitats, entitats esportives, entitats de
lleure, i creim que és bo que tot aquest món social que
s'hauria d'implicar amb el procés de normalització
lingüística tengui un fòrum en el qual debatre, parlar,
explicar, tots aquells punts de vista que sobre aquesta
qüestió existeixen, i a posta creim que és important posar en
funcionament el consell social de la llengua catalana que
pot ser el fòrum en el qual aquests diversos sectors
confrontin punts de vista i, a la vegada, acordin sintonies i
programes de feina per tal d'anar avançant en aquesta
qüestió.
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També, dins aquesta voluntat de crear instruments que
permetin amb una certa agilitat dur a terme la política lingüística
i la política de promoció exterior de la qual parlava abans, ens
plantejam i ho presentarem als responsables de cultura dels
consells insulars la pròxima setmana, una reestructuració del
Cofuc per tal que el Cofuc que, com vosaltres sabeu és un
consorci, tengui més operativitat, més en relació a aquest doble
objectiu de la normalització lingüística i de la promoció exterior.

Evidentment, en política lingüística sobretot intentarem no fer
coses espectaculars, sinó fer coses sòlides, i això passa sobretot
per planificació, per coordinació, per anar a allò que per ventura
a nivell de mostrador no pinta gaire, però que a nivell d'eficàcia
és molt més útil que no una gran campanya espectacular o totes
aquestes coses.

Els fronts d'aquesta política de normalització lingüística seran
diversos, hi ha la qüestió de la difusió dels coneixements, uns
coneixements que convé que sapiguem valorar en una doble
dimensió: coneixement quantitatiu, però també coneixement
qualitatiu, la nostra societat ha de millorar la qualitat de l'ús de
la llengua catalana a nivell bastant global. Després, és evident
que es tracta de tenir en compte tot el sistema educatiu com a
generador de situacions de normalitat lingüística, es tracta de
saber i afavorir que es creïn espais amb una presència ambiental
de la llengua catalana per tal que a través del sistema de la
impregnació ambiental converteixi en persones capaces d'usar la
llengua a la gent del carrer, als ciutadans. Després és evident que
també es tracta de fer referència a les propostes, a les ofertes
educatives fora de l'educació reglada, tant referides als mateixos
funcionaris i empleats de les administracions públiques com a
sectors específics, estrangers, posem per cas, membres de
col•legis professionals, etc., etc., també hi ha una necessitat de
crear materials adequats que poden ser bibliogràfics o
audiovisuals, i, dins aquesta tasca, de procurar millorar el
reconeixement social i laboral de la llengua catalana, és evident
que s'haurà de repotenciar la Junta Avaluadora de Català que està
bastant mancada de recursos, per tal de poder ser una entitat més
operativa.

Aquí tenc tota una sèria de mesures específiques a adoptar en
el terreny de l'administració, dels mitjans de comunicació, de les
noves tecnologies, és importantíssim que la nostra llengua es
lligui a la modernitat tecnològica, és una exigència gairebé
absolutament imprescindible, en el món del lleure, al món del
comerç i de la publicitat, en el món de les relacions
interpersonals a nivell social, etc., etc., però, evidentment, crec
que ja he d'anar acabant, simplement a l'espera de possibles
preguntes de tots vostès que puguin fer, que hagi d'ampliar
alguns detalls i a l'espera de noves sessions que es poden produir
en aquest parlament, ja sigui a nivell de plenari o a nivell de
comissió a les quals puguem parlar de qüestions referides a la
llengua. Una llengua que a moltes zones de les Illes Balears es
troba en una situació de prou precarietat i que, si consideram que
és un element de patrimoni comú valuosíssim, com creim que és,
tots plegats ens hem d'esforçar per tal que es millori aquesta
situació de presència social de la llengua.

Aquesta administració de la qual m'han atorgat la
responsabilitat de dirigir ho procurarà perquè, és evident
que, d'aquesta manera, no faré res més que estar en sintonia
amb els continguts del programa de govern en els quals
declara la normalització lingüística un objectiu, per dir-ho
d'alguna manera, prioritari, en la mesura que dóna cohesió
social al nostre país i en la mesura que permet garantir la
perduració d'un bé cultural, com és un idioma absolutament
de primera magnitud.

Gràcies a tots vostès, i a queda a l'espera de les ordres
del president de la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller per la seva exposició. Procedeix
ara la suspensió d'aquesta sessió per un temps màxim de 45
minuts, per tal que puguem formular les preguntes, si és el
cas, al conseller.

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular es conforma amb
15 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Crespí... Estan d'acord. Suspendrem la
sessió per 15 minuts i la reprendrem després.

EL SR. PRESIDENT:

Just amb un advertiment previ: havíem quedat que
havien de tenir els mòbils tancats; si algú el du amb el xiulet
aquell que no se sent, encara, però el que és ostentació de
sintonies i coses d'aquestes, no..., seria convenient que no
se'n sentissin de més.

Podem continuar amb la formulació de preguntes o
observacions per part dels grups parlamentaris. Anirem de
menor a major, amb un temps màxim de 10 minuts per grup.
Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista té la
paraula el Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda al conseller de Cultura i
Educació i als directors generals i acompanyants en aquesta
primera sessió d'aquesta comissió, primera en realitat, ja que la
setmana passada va ser únicament de constitució de la comissió,
i també crec que la primera reunió del nou període, perquè,
deixant de banda els plenaris, on hi ha un efecte dramàtic i
escenogràfic de les contradiccions polítiques, és a les comissions
o a les ponències, molt més, quan ja es debaten projectes de llei
legislatius, on la discussió, el debat, pot ser més positiu i de més
contingut. Per tant, gairebé en aquest inici del període
parlamentari d'aquests quatre anys que tenim per endavant.

Lògicament aquests quatre anys representen un canvi de
govern en el qual participam. Nosaltres, per petitesa de grup,
eren els primers a intervenir quan érem oposició en el govern
anterior, i per petitesa de grup som els primers en intervenir quan
som també suport al govern actual o formam part de la majoria
que dóna suport al govern actual. 

Lògicament un govern no comença de zero, encara que hi
hagi un canvi polític, sinó amb uns condicionants, uns
condicionants que és una situació prèvia establerta, consolidada,
que condiciona el tipus de decisions polítiques que es prenen o
les línies d'actuació política, lògicament; unes condicions
econòmiques: quan es parla d'iniciatives polítiques estam parlant
de doblers sobre la taula, que lògicament s'han de tenir en
compte; i de condicions temporals, de temps per fer les
iniciatives polítiques i també unes condicions que, en el cas de
les Illes Balears hem de tenir sempre presents, perquè és
l'element diferent que s'incorpora a tota la política que es fa a les
Illes Balears, que és la condició interinsular i la presència
d'institucions, com són els consells insulars, amb competències
en la matèria de cultura, en aquest cas.

També em felicit de l'elecció del Sr. Damià Pons com a
conseller de Cultura i Educació. Vam poder compartir, estant a
l'oposició en el darrer període parlamentari, jornades d'inquietuds
comunes davant la política del govern anterior i ara esper que
compartim jornades d'inquietuds comunes des del Govern o des
del suport al Govern, des de la tasca legislativa o des del control
al Govern, que també tenim la missió de tenir.

Lògicament, en aquesta particular comunitat tenim dues
condicions, la de diputats, i com a diputat representant d'una
formació política, i també la de conseller de cultura, en el mes
cas, i com a conseller de cultura representant d'un territori, d'un
consell insular i d'una política cultura determinada. Compaginar
aquestes dues condicions en el Parlament és difícil, a vegades
destriar una de l'altra també és difícil; a mi m'agradaria actuar
aquí com a diputat més que com a conseller, però no sempre serà
possible i, en tot cas, si m'equivoc o mescl les dues condicions ja
des del primer moment, deman comprensió, no només a la resta
de grups, sinó... que és una cosa que als altres grups també
succeirà.

De la intervenció del Sr. Pons, que ha estat en
generalitats i ha durat 60 minuts llargs, estic segur que al
llarg d'aquests quatre anys abocarem, descendirem a les
profunditats amb sessions monogràfiques, amb preguntes,
proposicions, on podrem debatre un a un tots els temes una
i altra vegada, perquè sortiran aquests temes una i altra
vegada. Aquí s'han exposat els propòsits de qualitat de
cultura, qualitat en l'educació i com arribar a aquesta
qualitat. 

Però aquí no som només una..., no som com una direcció
o un consell d'administració d'una empresa, és una entitat
política, aquesta, i a l'hora de plantejar-nos educació i
cultura, que és per una banda un mecanisme, un instrument
de legitimació i consolidació d'un poder establert, d'unes
idees, d'uns valors culturals, socials, establerts, també la
cultura i l'educació són un instrument o un mecanisme de
transformació d'aquests valors establerts si nosaltres som
contraris a aquests valors establerts, i malgrat que a les Illes
Balears la composició del Govern és una composició
progressista, nacionalista, d'esquerres, ecologista, -podem
posar tots els adjectius, que en tendríem una llarga llista, per
no deixar ningú a fora- malgrat açò, a les Illes Balears vivim
dins un món més global on els valors culturals, socials,
econòmics són de caràcter conservador bàsicament, i hem
de veure si la política cultural a les Illes Balears pot ajudar
a avançar en aquesta transformació social. Aquesta part de
contingut polític, d'idea de la política cultural i educativa,
m'agradaria que en la segona intervenció pogués esser més
desenvolupada, que no és només com gestionarem bé els
mils de milions que tendrem en política educativa i cultural.

Dit açò, que és tal vegada el més important que havia de
dir, quatre consideracions sobre quatre aspectes concrets. En
la majoria de la coses que ha dit, com que havien tengut
fórmules de proposició no de llei, projectes de llei, en els
anteriors quatre anys, on havíem manifestat el comú acord,
no s'ha insistir perquè la gran majoria, el 90% de qüestions
que han sortit, són qüestions en què coincidim plenament,
i per açò hi ha un pacte de govern, no per altra cosa, perquè
coincidim plenament. Però quatre qüestions concretes.

Crec que és bàsic, en aquests quatre anys, aconseguir
una reivindicació que havíem mantingut en aquest període
anterior, que és aconseguir la igualtat total d'accés a la
Universitat dels estudiants, sigui quina sigui la seva illa de
procedència. Açò vol dir doblers. Açò com una qüestió
prioritària, no hi pot haver una desigualtat d'accés a la
Universitat segons l'illa de procedència. En aquests
moments la taxa d'universitaris a Mallorca duplica la de
Menorca i triplica la d'Eivissa, precisament per açò, per
aquesta dificultat. Estam creant illes desigualment formades
en la part que la Universitat és formació, que no és tota, ni
molt manco, i açò és un element clau en aquest quatre anys.
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Una altra qüestió. Durant aquests quatre anys consells
insulars i ajuntaments han anat assumint, sobretot en matèria
educativa pel dèficit del propi sistema quan era ministeri dels
darrers quatre anys o darrers tres anys, quan ha estat el Govern
balear, han anat assumint responsabilitats de gestió educativa,
sobretot en matèria d'educació infantil i d'educació d'adults
propis del que era l'administració educativa en aquells moments
a l'Estat i pel Govern balear. També aquests anys han de ser els
anys que les competències siguin exercides allà on han de ser
exercides, i les responsabilitats assumides per qui les ha
d'assumir, per l'administració que les ha d'assumir.

Quant a la modificació de la llei..., el desenvolupament
legislatiu, els cinc o sis propòsits de lleis, de modificació de lleis
noves, són els que hi ha prevists i són correctes, crec jo, així com
s'han plantejat. Ha parlat vostè de la normativa d'ensenyances
musicals, no ha dit una llei de la música, però no sé si és que es
vol donar categoria de llei o categoria de normativa. És també un
tema que m'agradaria aclarir però que també s'hi ha de fer feina.

Quant a la modificació de la Llei de consells escolars jo crec
que s'ha de fer tenint en compte el paper dels consells escolars
insulars i el paper dels consells insulars en aquests consells
escolars. Dic açò perquè vam tenir un debat fa ja un parell d'anys
sobre l'organització territorial d'educació, sobre si els consells
insulars havien de ser o no havien de ser els portaveus o els
interlocutors de les problemàtiques educatives a cada illa davant
el Govern balear. Semblava que era així però en la composició
del Govern balear s'ha preferit la figura dels delegats territorials
a cada illa com a interlocutors. Bé, és un tema que potser
debatrem més endavant, perquè nosaltres entram un poc en
contradicció amb aquesta idea, però a veure quin paper han de
tenir els consells escolars insulars i els consells insulars davant
l'administració educativa. No parlam d'un traspàs de
competències o de gestió en matèria educativa, ni molt manco,
sinó d'aquesta interlocució.

Una altra qüestió és el tema de política lingüística, ben
d'acord en el fet que la política lingüística no ha de servir per
altres qüestions i molt manco per fer altres activitats culturals,
com havia passat durant aquests quatre anys, però sí que crec que
en política lingüística, sobretot quant a promoció social,
promoció de l'ús social de la llengua... Ara estic ben enfocat.
Quant a promoció d'ús social de la llengua jo crec que els
consells insulars hem de tenir més protagonisme del que hem
tingut durant tots aquests anys, protagonisme que pot ser amb
cooperació o coordinació, o que pot ser amb un plantejament ja
de competències que els consells insulars puguin assumir. No
parl de normativa, ni d'educació, llengua i educació, que són
pròpies del Govern balear, però sí de promoció social de l'ús de
la llengua, i és un tema també a plantejar durant aquests quatre
anys.

I per últim una altra qüestió, de les concretes que ha dit, quant
al Conservatori de música, que s'acabarà la primera fase, una
fase que ha durat moltíssims d'anys i que respon a una necessitat
real de demanda i d'espais, de condicions d'espais. Quant al
conservatori, ha parlat que una segona fase correspondria als
estudis d'art dramàtic, a facilitar els estudis d'art dramàtic. Li dic
com a suggerència: quan projectam una actuació, i en aquest cas,
d'art dramàtic, de cara el futur, hem de tenir en compte des del
principi el caràcter interinsular d'aquesta comunitat autònoma, a
veure si ara que tenim temps de projectar-ho, ho projectam
perquè no se centralitzin els serveis i ja es faci des d'un principi
pensant en tres possibles actuacions a cada illa, o quatre, o tres
i una compartida. És un tema que tal vegada seria interessant, ara
que tenim temps, tenir-lo en compte per després no dir que s'han
de fer beques per anar a estudiar art dramàtic al Conservatori
perquè si no no hi ha igualtat d'accés, etc., etc.

I una altra qüestió que no ha sortit, jo estic segur que per
falta de temps, i que és una qüestió bastant preocupant, són
les infraestructures culturals existents. En els darrers anys
hi ha hagut un gran increment d'inversions en
infraestructures culturals, tant d'àmbit per iniciativa
municipal, dels consells insular, del Govern en alguns casos
o de l'Estat, i si feim una comparació, que sempre l'hem de
fer, de com estaven les infraestructures i les instal•lacions
i els equipaments culturals fa 20, 25 anys, amb com estam
ara, lògicament no hi ha punt de comparació. Però s'ha creat
infraestructura cultural a nuclis concrets, a grans ciutats: en
el cas de Menorca a Maó i Ciutadella, en el cas de Mallorca
no ho conec tant, Palma, Inca..., no ho conec tant, i en
aquests moments s'observa un dèficit d'infraestructures
culturals a pobles i a localitats que queden fora del circuit,
i açò impedeix moltes vegades posar en marxa circuits
itinerants, açò que quan he parlat de relacions culturals entre
illes, és tan necessari, tenir els espais i les condicions on
s'han d'efectuar aquestes interrelacions culturals entre illes.
És un tema preocupant i...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, si no li sap greu anar acabant, que ha superat
el seu temps.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bé, com que ara expressava una preocupació i si la tall
ja no serà preocupació, acabaré la intervenció expressant
açò.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. El Sr. Conseller havia expressat el
desig de contestar individualment. Té la paraula el Sr.
Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, les intervencions del Sr. Portella
sempre solen ser intervencions molt reflexives de les quals es pot
treure prou suc. Jo crec que aquesta també. La seva primera
aportació, que és la cultura com a mecanisme de transformació
de la societat, la realitat, jo li diria que la compartesc,
probablement amb més discreció que vostè perquè no sé si és
que tenc més anys o tal, ara, sí, jo crec que efectivament la
cultura encara continua essent allò que fa els ciutadans més
lliures, allò que fa els ciutadans més autònoms, més responsables
i, sense cap dubte, les societats més cultes són societats millors,
ara, dins uns certs esquemes d'una societat dins la qual una gran
part de la cultura és produïda per institucions privades, el món de
les indústries culturals, i les institucions públiques dins aquest
món jo crec que tenen la possibilitat de tenir-hi una intervenció
discreta, reorganitzadora que, evidentment, es tracta de procurar
treure'n el màxim profit possible.

Ha dit una cosa que jo compartesc absolutament: que es tracta
d'aconseguir durant aquests quatre anys que l'accés dels
estudiants, sigui quina sigui la seva illa de procedència, sigui
igual per a tots. Jo crec que aquest és un objectiu que compartim,
i en la mesura que sigui possible a nivell de pressupostos, es
tracta de dur a la pràctica aquest objectiu, i les beques de
compensació de la insularitat, com vostè sap, d'alguna manera
neixen amb aquest objectiu. No sé si ara és el moment, però el
Sr. Martí March ha fet números i si no ho record malament, la
quantitat que l'any passat es va pressupostar és suficient per, com
a mínim, beques de trasllat, i d'allò que es tracta és de veure ara
quines compensacions en concepte de residència, per ventura
anant més enllà fins i tot de les rendes -diríem- que són les
rendes mínimes per poder accedir al sistema de beques generals
de l'Estat, es podrien compensar als estudiants de les Illes
Balears. És un tema a estudiar; jo li demanaria una mica de
paciència perquè li puc assegurar que el Sr. Martí March hi fa
feina.

Després els consells insulars han anat assumint competències
educatives, per ventura en educació infantil, educació d'adults...
Efectivament, aquest és un problema gran que hi ha.
Probablement els pressupostos de què disposam en aquest
moment són absolutament insuficient i encara continuen essent
insuficients, com haurà vist vostè, per atendre les necessitats del
que és l'educació obligatòria i, per tant, no és gens fàcil -jo fins
i tot diria que pot ser demagògic- assumir compromisos en
aquella educació que no és estrictament obligatòria quan
l'educació obligatòria encara pot estar molt en precari. Les xifres
que en aquest moment manejam a nivell de mancances dins el
context d'una comunitat autònoma que té ciutadans
suposadament molt rics, però que té unes finances públiques
molt pobres, aquesta és la conclusió a la qual es pot arribar estant
al Govern de les Illes Balears, jo crec que fa que haguem de ser
espantosament prudents a l'hora de plantejar-nos com col•laborar
amb els consells insulars o amb els ajuntaments, que també hi ha
ajuntaments que assumeixen responsabilitats importants en
aquesta matèria.

Respecte al tema de la música, jo no he parlat d'una llei
de la música, sinó que he parlat d'un ordenament, d'una
ordenació dels ensenyaments musicals creant tota una
xarxa, per dir-ho d'alguna manera, d'escoles, des de les
escoles municipals fins al Conservatori superior illa per illa,
a veure de quina manera es pot articular tot, quina ha de ser
la funció de cada peça d'aquesta xarxa, i allò de la llei de la
música la veritat és que jo no acab de veure en aquests
moments la seva necessitat, perquè la música és una cosa
que va molt més enllà de la xarxa estricta dels
ensenyaments musicals, i no acab de veure quina utilitat
podria tenir. Més aviat crec que les utilitats que es podrien
derivar de la possible llei són utilitats que es poden derivar
d'una bona coordinació entre les diverses institucions a
l'hora de fer programació musical, ja sigui en institucions
públiques o sigui en institucions privada. Ara, en qualsevol
cas, si la Llei ha de servir per ordenar millor el sector..., ara,
si la llei ha de servir per posar en evidència les limitacions
pressupostàries que hi ha a la música i, tanmateix, a través
de la llei no les posarem, tampoc no acaba de ser una llei del
tot imprescindible. En canvi sí que crec que ho és
l'ordenament dels ensenyaments musicals.

Respecte als consells escolars insulars jo crec que en
bona lògica s'han d'anar constituint els consells escolars
insulars. I jo el que no faria és posar-los com a dins una
balança de confrontació amb allò dels delegats territorials;
jo crec que els delegats territorials són una cosa i els
consells escolars de cada illa han de ser una altra cosa, i més
aviat han de ser complementaris i col•laboradors i, fins i tot,
els delegats territorials i els consells escolars de cada illa
deuen ser compaginables amb la possible descentralització
de determinats nivells de gestió de l'administració educativa
a nivell de consells insulars. Jo crec que això és
perfectament compaginable tot, i més aviat la nostra línia va
per aquí.

Més protagonisme dels consells insulars en política
lingüística. Evidentíssim, jo ja ho he dit, crec que és una
cosa absolutament imprescindible. Així i tot jo li voldria dir
que els consell insulars, en la mesura que són
administracions públiques, institucions públiques, la Llei de
normalització lingüística no tan sols els dóna dret de fer allò
que vulguin fer en política lingüística, sinó que fins i tot els
dóna un cert deure de fer tasques en política lingüística. Per
tant, jo el que crec és que es tracta que entre el Govern i els
consells hi hagi la màxima coordinació perquè aquells
programes que s'impulsin des del Govern i des dels consells
es reforcin mútuament, es millori el rendiment dels recursos
que s'hi destinen, etc., etc., i un poc aquesta és la línia per la
qual pretenem anar fent camí i pretenem presentar i
proposar als consells insulars.



18 CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS / Núm. 2 / 21 de setembre del 1999

Respecte al Conservatori, el seu caràcter interinsulars, és
evident que no és fàcil que pugui haver-hi una oferta de
conservatori superior d'art dramàtic ubicat físicament a cada una
de les illes. Pensem que el nombre d'alumnes que probablement
hi hauria seria molt escàs i aleshores el rendiment, probablement,
del sou dels professors seria molt alt. Ara, sí que hi pot haver
possibles tallers, possibles coordinacions i un bon sistema de
beques que permeti els estudiants menorquins, eivissencs i
formenterencs venir a estudiar al conservatori d'aquí, que jo crec
que amb la seva oferta d'estudis d'art dramàtic ha de tenir molta
consciència d'on està situat i ha de fer, des del meu punt de vista,
una oferta educativa, formativa bàsica, complementada amb
múltiples tallers impartits per gent que vengui de fora, a fi
d'evitar un centre excessivament endogàmic i excessivament
autotancat en ell mateix. Crec que hi haurem de pensar una mica,
en com ha de ser l'oferta educativa del centre d'estudis dramàtics
de les Illes Balears. No és gens ni mica senzill, em sembla a mi,
resoldre-ho. En qualsevol cas, jo crec que el caràcter
d'interinsular -estic d'acord amb vostè- s'ha de tenir
permanentment present i, en la mesura que es pugui, s'han
establir els mecanismes per eliminar els inconvenients d'aquest
caràcter pluriinsular. Ara, també hem d'assumir que en
determinades coses això es fa molt difícil i aleshores hem de
cercar solucions una mica alternatives a les estrictament de poder
fer una oferta presencial de formació, en aquest cas, teatral a
cada una de les illes.

Després ha tret un tema que, efectivament, jo havia oblidat.
Jo, quan parl, i quan en parl ara és com en parlava els darrers
quatre anys passats, perquè jo sí que he introduït molt poques
novetats estant en un lloc o estant en un altre, sempre he cregut
que seria lògic que el Govern de les Illes Balears col•laboràs amb
els consells insulars i, a través dels consells insulars, amb els
ajuntaments, en la creació d'infraestructures culturals, sobretot
quan són infraestructures culturals d'una certa volada. Crec que
seria lògic que fos així de la mateixa manera que és lògic que
l'Estat col•labori amb les comunitats autònomes per fer grans
infraestructures culturals. Clar, en això la voluntat política hi és
tota, faltarà saber què permet fer el pressupost de la Comunitat
Autònoma en aquest aspecte. És evident, i vostè ho sap, que la
primera cosa que convé fer és completar el mapa de necessitats
d'infraestructures culturals a totes les illes. En aquests moments
el mapa de necessitats a Mallorca està fet, es tracta de completar
el de Menorca i d'Eivissa i Formentera i, a partir d'aquí, anar fent
un possible programa de realització d'aquestes infraestructures,
de les quals les Illes Balears en són molt deficients. 

Vostè comparava els pobles petits amb les ciutats grosses de
les Balears. Jo crec que és millor comparar les Illes Balears amb
altres comunitats autònomes que tenen uns equipaments, unes
infraestructures culturals infinitament millors. Ja no és el cas
d'Eivissa, que no tenen ni biblioteca pública important, ni un
teatre públic, sinó fins i tot punts de Menorca i de Mallorca que
encara falten coses ben diverses. Evidentment jo crec que la
consciència d'això l'hem de tenir tots i probablement es tracta de
plantejar a l'Estat un projecte de col•laboració per tal d'anar
resolent aquest tema i, a la vegada, que les diferents
administracions destinin recursos a creació d'infraestructures que
se sumin i que siguin complementàries unes de les altres per tal
d'anar millorant i poder crear una xarxa de teatres com toca,
poder fer els museus que encara no tenim i totes aquestes coses.

En qualsevol cas, li agraesc la seva intervenció i sempre
les seves idees i propostes són dignes de ser tingudes en
compte i, a més a més, esper que des del Govern i des de la
seva condició, ara, de conseller de Cultura del Consell de
Menorca, la col•laboració podrà ser profitosa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Portella, si vol fer ús del seu
torn de rèplica... No?

Donaríem pas al Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. M'haurà de permetre que
com a diputat del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista estic actuant per primera vegada en aquesta
comissió, que és la primera, i m'agradaria seguir el costum
d'aquesta casa d'acord amb les intervencions que hagi de
tenir aquí com a diputat, ja que en aquesta casa vaig
començar a fer-hi feina com a simple administratiu al
principi dels anys vuitanta, i la cosa sembla que ha canviat
molt de llavors ençà. Llavors jo voldria agrair el conseller
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, aquest
govern progressista i nacionalista que en l'actualitat regeix
les Illes Balears, la informació que ens ha fet arribar, i
també voldria agrair la presència de l'equip responsable
d'Educació i Cultura que ha volgut ser present en aquesta
comissió informativa.

La meva intervenció voldria reflectir alguns aspectes que
consideram que han estat molt positius en l'exposició que
ens ha fet el Sr. Conseller i en voldria remarcar tres en
concret. Consideram que es tracta..., ens ha presentat un bon
programa de govern en matèria d'educació i de cultura, que
ens ha ofert una bona previsió de treball pel que fa
referència a l'elaboració o modificació de lleis, bé sigui
perquè necessiten retocar, bé sigui perquè s'han d'elaborar,
i un tercer aspecte, perquè consideram que se'ns han
presentat uns bons plans de traspàs de competències cap als
consells insulars.

Quant al primer, referit al programa de govern, voldria
remarcar cinc punts que per al nostre grup parlamentari són
remarcables. Primer ha situat el Sr. Conseller la seva
intervenció referint-se a una bona (...) on situar la política
cultural, lingüística i educativa. Per a nosaltres són aquests
tres aspectes els que des de la Conselleria d'Educació i
Cultura s'hauran de promoure durant aquests quatre anys
amb l'experiència que es té, com ha remarcat el Sr.
Conseller, de feina ja feta, però també amb la perspectiva
que l'actual situació que vivim a les Illes Balears requereix.
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Pensam que també és bo que hi hagi aquesta iniciativa que
vol impulsar un pacte per l'educació. És fonamental aquest pacte
per l'educació a fi de donar entrada a la participació, fins i tot en
la mateixa gestió de la política educativa, cultural i lingüística.
Ens sembla que és un bon tarannà d'un govern progressista i
nacionalista que tengui molt presents les iniciatives que puguin
sorgir des de la mateixa base social que constitueixen les Illes
Balears.

En tercer lloc, pel que fa al calendari creim que és molt
positiu que ja se'ns hagin donat dates concretes d'actuacions
concretes des del primer moment. Això ens servirà molt bé per
veure, equilibrar, valorar, fins a quin punt la política cultural i
educativa que es dugui des del Govern de les Illes Balears
efectivament respon als plantejaments inicials que s'han
proposat.

I finalment també hem de valorar positivament aquestes
bones intencions programàtiques a les quals ha fet referència el
conseller quan ha parlat del seu desig de contactar, de comunicar,
de conversar amb els sectors implicats en el camp educatiu i
cultural.

El segon aspecte a què feia referència al•ludeix al treball
d'elaboració o modificació de lleis. Tant pel que fa referència a
les lleis que afecten l'educació com les lleis que afecten cultura.
En la meva condició de conseller del Consell de Mallorca vull
remarcar sobretot les referides a cultura: tres n'ha referides de
noves, com podria ser la Llei d'arxius i biblioteques, la Llei de
museus i la Llei de cultura popular i tradicional, de la qual,
sobretot aquesta darrera, voldríem remarcar-ne la importància en
aquest moment, així com també la reglamentació pel que fa a la
Llei de patrimoni històric que aquest mateix parlament va
aprovar el propassat desembre.

I, per acabar, quan s'ha referit al termini de traspàs de
competències als consells insulars, per a nosaltres també ha
resultat satisfactori en el sentit que fa que els consells insulars
vagin adquirint la seva condició de govern d'aquestes illes, de
cadascuna de les illes. El que sí demanaríem, perquè entenem...,
nosaltres no ens hem temut que hagi fet cap referència explícita
a una realització concreta que s'està donant en aquestes illes pel
que fa a l'educació, com és la Universitat Nacional d'Educació a
Distància, si és que podria fer-nos-en dos cèntims respecte del
que pensaria fer aquest govern pel que fa a la presència en
aquestes illes d'aquesta institució universitària.

Vull agrair, per tant, l'aportació que ha fer el Sr. Conseller i
desig que el programa que s'ha traçat juntament amb el seu equip
col•laborador sigui un programa que resulti no només profitós
per a aquestes illes, sinó que resulti fins i tot engrescador per a
tots aquells sectors que desitjam que aquestes illes vagin
endavant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Si vol contestar ...

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Buele, bé, el comentari de la
meva intervenció, evidentment, ha servit, em sembla a mi,
per remarcar-me a mi mateix tota una sèrie de qüestions que
vostè ha interpretat adequadament. Tal volta, la qüestió que
em convé més en aquest moment comentar, perquè vostè
l'ha introduïda, jo no n'havia dit absolutament res, és la que
fa referència a la Universitat Nacional d'Educació a
Distància, vostè sap que, en aquests moments, la UNED és
una universitat estatal que té un conveni signat amb els tres
consells insulars, conveni que ve d'antic, que l'època del
govern balear anterior al president Soler, durant dos anys, el
Govern balear va col•laborar en la realització d'activitats,
diríem, culturals per part de la UNED i, evidentment, si dins
les negociacions que es produeixen entre el Govern i els
consells insulars s'arriba a la conclusió, a l'acord que la
UNED ha de ser assumida pel Govern de les Illes Balears,
jo, particularment com a conseller i tot l'equip, evidentment
assumirem aquestes decisions. Ara, jo, respecte de la
UNED, sempre he tengut una postura bastant semblant a la
que ara manifestaré i que l'he manifestada en diverses
ocasions a les reunions del patronat de la UNED de les
quals jo he estat membre en representació del Consell de
Mallorca aquests quatre anys anteriors. Jo crec que si la
UNED és una universitat estatal, seria molt lògic que fos
l'Estat que assumís, amb totes les conseqüències, el
finançament de la Universitat Nacional d'Educació a
Distància a les Illes Balears. Per tant, amb bona lògica, jo
no acab d'entendre que, fins i tot, i ara no és el moment ni el
lloc, però fins i tot es reinverteix per part de la seu central
de Madrid a la UNED de les Illes Balears unes quantitats
inferiors a les que es recapten en concepte de matrícula dels
mateixos alumnes de les Illes Balears. Ara, tampoc no
podem ignorar que la UNED a les Illes Balears té prop de
3.000 alumnes matriculats, dels quals, si no record
malament, n'hi ha més de 2.000 de Mallorca, i els altres més
o menys es reparteixen entre Eivissa, on n'hi ha més, i
Menorca, i probablement és un tema que les diferents
institucions de les Illes Balears convendria que es
plantejassin.

Després hi ha una altra cosa que a mi, he de confessar
que m'irritava una mica quan anava a les reunions del
patronat, i era constatar la poca voluntat, entre cometes, que
jo detectava de fer que la UNED estàs al màxim, per dir-ho
d'alguna manera, de coordinada amb la Universitat de les
Illes Balears, la universitat presencial, quan, sobretot,
teníem en compte que la Universitat de les Illes Balears
intentava esforçar-se i intentava invertir en educació a
distància a Menorca i a Eivissa. Jo múltiples vegades els
vaig demanar que, per favor, intentassin veure de quina
manera podien compartir recursos, instal•lacions, no hi va
haver manera, d'alguna manera es partia de l'apriorisme que
l'educació de la Universitat Nacional a Distància era una
cosa tan absolutament diferent, era una oferta educativa tan
diferenciada que era com irreconciliable amb la de la
mateixa universitat. Totes aquestes coses són reflexions que
em vénen al cap, a partir de la seva intervenció. Ara. en
qualsevol cas, més allà de políticament com ha d'acabar
aquest tema, el cert és que hi ha un conveni amb els consells
insulars, en el qual els consells insulars assumeixen
compromisos bastant, fins i tot entre cometes increïbles,
però jo que conec el conveni de Mallorca, sé que assumeix
el compromís econòmic que li correspon fins que hi hagi el
darrer alumne matriculat dels que hi havia al moment de la
denúncia del conveni, amb la qual cosa això pot allargar
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molts d'anys la qüestió aquesta, però és una cosa que ve d'enrera,
i, evidentment, el Govern de les Illes Balears, jo supòs que està
disposat a parlar amb els consells insulars del tema de la UNED,
però a parlar del tema de la UNED amb els consells insulars, no
de, sense més ni manco, perquè la universitat correspon al
Govern de les Illes Balears, traspassar-ho tot al Govern.

Jo crec que aquí el que es pot fer és propiciar des del Govern
i des dels consells insulars una reflexió a fons sobre la UNED, i
dels resultats de la reflexió a fons sobre la UNED, d'aquí se'n
deriven responsabilitats i obligacions d'assumir costos, despeses,
etc., etc. Ara, de bon principi, traspassar el paquet d'un lloc a
l'altre, no sé si serviria per resoldre absolutament res. I, en
realitat, del que es tracta és de resoldre-ho. Ara, en qualsevol cas,
el meu punt de partida fonamental és, si és una universitat de
l'Estat, que l'Estat n'assumeixi els costos, i ofereixi l'Estat aquest
servei als ciutadans de les Illes Balears. Jo crec que aquest podria
ser un element, com a mínim, per posar damunt la taula, en el
moment d'iniciar-ne la reflexió.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Conseller.

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Pons i
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, vull agrair-li la seva
compareixença, perquè sempre és una qüestió d'alegria veure que
el responsable de l'educació i de la cultura d'aquestes illes,
d'aquesta comunitat autònoma, parla d'educació amb convicció.
Primera. Podem estar d'acord, més o manco, amb el projecte,
crec que diferiríem poc, però que parli amb convicció, convençut
que el que fa és important per a la gent que viu en aquestes illes.
I després, que hagi recuperat o que intenti recuperar certes
institucions que han servit molt per al diàleg i per al bé de
l'educació, com pot ser, per exemple, la reunió de directors i
coses d'aquest tipus, els elements de participació. Està bé, i això
són notes positives.

És clar que nosaltres estem complicats amb aquest pacte
que hi ha de govern progressista en aquestes illes, i que des
dels escons socialistes tenim una convicció i la promesa
formal del suport a la política que des de la seva conselleria
es faci. Però açò, no limita que hi hagi elements crítics o
elements de divergència, que no és una contradicció amb el
suport que, des d'aquí, ja li asseguro.

Però no és el moment de parlar de filosofia de l'educació
ni del que s'ha de fer ni del que es pot fer, i sí de certes
coses que, en una compareixença, que sempre té un
handicap, que és impossible de millorar, que és el tema del
temps, però sí donar-li oportunitat que parli o que ens digui
el seu punt de vista o la seva política, i entendríem
perfectament que no en tengués, perquè fa molt poc temps
que es tenen aquestes responsabilitats, però que des
d'aquests escons creim que és important tenir-ne notícia.

Vivim a una comunitat autònoma allà on, vostè ho ha
manifestat, hi ha un augment de població, no controlat
perquè és producte d'immigració, i que la immigració,
òbviament, no pot estar dirigida a veure la ubicació on és.
I aquí devora demanaríem una cosa, hi havia un instrument
que en el seu moment va tenir una eficàcia, la que sigui,
però en va tenir una, d'eficàcia, que va ser el mapa escolar;
la recuperació del mapa escolar, l'actualització, per saber a
quins indrets faran falta els serveis educatius o es tindrà una
demanda major de serveis d'aquest tipus en funció d'aquest
augment, que és un augment de vegades temporal, però que
sempre causa problemes a l'administració, a l'hora de voler
donar respostes positives en aquest dret del ciutadans, siguin
espanyols o no.

Segona. Hi ha un element que a nosaltres ens té un poc,
no diré neguitosos, però ens té preocupats, que són els
convenis amb l'educació gratuïta de 3 i 4 anys, sobretot
quan es passa als centres concertats, on hi ha una temptació
de fer negoci sempre, no?, jo no sé si nosaltres formam part
d'aquesta tribu d'homus economicus o no, però de manipular
les ratio a fi de tenir més diners i promoure una (...)
exagerada al negoci per part de certs col•lectius. Ens
agradaria saber si l'atenció a aquestes ratio, perquè
l'educació als 3 i 4 anys sigui un servei i no un fet
econòmic, es mantengui com a servei. 

Estem convençuts, ens agrada, subscrivim aquesta
intenció que hi ha que els centres siguin centres d'integració,
però, per açò, tenim uns interrogants importants, perquè
parlam d'integració, de gent de cultures diferents, i sempre
queda reduït a un factor de pessetes, a un factor econòmic,
quan els equips educatius de suport que tenen els centres,
que avui són uns i que d'aquí a quatre anys poden ser uns
altres, necessiten equips de suport per poder tenir atenció a
aquests alumnes que provenen d'altres indrets, no solament
amb problemes de tipus lingüístic, sinó també culturals,
importants per sentir-se integrats o que formen part d'una
comunitat autònoma, o d'un projecte d'una comunitat
autònoma. 
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I dins aquí hi ha dos factors nous: un que seria la utilització
del fons de la Unió Europea, per exemple, el fons de formació
professional de la CIF, són importants, nosaltres creim que hi ha
un cert desgavell, per utilitzar una paraula suau, fins ara a la
utilització d'aquests fons, que promouen que gent que té poc a
veure amb la formació i l'educació manegin aquests diners
perquè la joventut tengui aquesta formació plural que es pretén
donar. 

A la vostra intervenció, Hble. Conseller, parlàveu de
formació professional, que fos adient o que estigués relacionada
amb les formes de producció tradicionals, la formació
professional pot ser d'aquí o d'un altre, m'és igual, no és molt
important voler mantenir formes de producció antiquades i que
han periclitat i que no tenen res a veure, el que ens preocupa és
que la demanda d'aquesta mà d'obra tan qualificada no té una
duració en el temps. Per posar un exemple, no es pot mantenir
una escola de formació professional de puericultores a indrets on
la població és de 30.000 habitants, perquè al cap de tres anys, la
tercera, ja queda prou proveït aquest centre perquè no n'hi torni
a haver mai més, amb la qual cosa la formació professional es
converteix amb una fabricació d'aturats o de gent que no troba
feina dins la seva professió. Per tant, en formació professional,
què voleu dir quan deis aquesta relació amb els sistemes
productius propis d'aquestes illes? No es tracta només dels
sistemes de producció, sinó també de donar una sortida a una
joventut que majoritàriament farà feina, que no estudiarà a la
universitat, que no farà d'administratiu, sinó que se cercarà la
vida utilitzant les seves habilitats, no només mentals, sinó també
manuals.

I després hi ha un perill, quan parlam que nosaltres volem un
model d'escola pròpia, que nosaltres podem estar absolutament
d'acord que açò sigui així, però, amb el publicat, no
necessàriament per la maldat dels governs anteriors, sinó també
perquè la cosa és així i no d'una altra manera, quan parlam
d'elements propis tenim un inconvenient molt gros, que és quan
parlam per exemple de ciències socials, la producció d'elements
propis, o quan parlam de literatura, parlar d'elements propis. Fer
llibres, fer material didàctic, per a qualsevol nivell escolar, referit
a aquestes Illes Balears o que tenguin com a nucli les Illes
Balears, és un problema econòmicament bastant difícil de
resoldre. Aleshores, el que es troba enmig del carrer normalment
sol ser material que prové d'altres comunitats autònomes, com a
la Generalitat valenciana o la Generalitat de Catalunya, que
provoca una distorsió quan parlam o volem definir què és una
escola pròpia. Es pot fer alguna cosa?, ho heu pensat?, o heu
pensat a veure com es podria solucionar?

I, per no fer-me pesat, i com que no es pot esgotar mai la
discussió amb una primera intervenció, sinó que durarà, o
pensam que ha de durar quatre anys, aquesta relació dialèctica,
no necessàriament enrabiada, sinó distesa, volem saber una cosa,
i és en la cultura. El tema cultural, hi ha moltes coses que ja
estan transferides als consells insulars, heu expressat aquesta
idea mediàtica d'oferta exterior dels nostres grans artistes, que no
dubt que són grans i que són importants, i la premsa és fidel
reproductora del que succeeix aquests dies, però hi ha altres
manifestacions culturals que són importants com, per exemple,
què en feim dels arxius malmenats, o què en feim d'altres
manifestacions culturals que tenim com a materials, no solament
arquitectònics o arxivístics, poden ser també de pintura, poden
ser música, poden ser arxius compartits que no es poden rompre
o que sí es poden rompre, perquè no hi ha res impossible, però sí
que hi ha una opinió política de la unitat de certs arxius o de
certs documents que no estan en aquestes illes quan fan
referència a aquestes illes. No fa massa es va publicar un llibre
sobre una manifestació sociològica, social, política, el que li
vulgueu dir d'aquestes Illes Balears, quan estava fet amb un
material que està radicat a Salamanca, que és producte de la
repressió franquista del quaranta, quan s'enduien tots aquests
arxius. Ho hem de posar a l'abast dels investigadors d'aquí?, no?,

com? Es pensen fer pactes amb altres comunitats autònomes
perquè açò sigui possible?, no només amb Catalunya i amb
el País Valencià, la Constitució preveu que hi pugui haver
convenis amb altres comunitats autònomes, passant pel
Senat, hi ha uns mitjans legals que no fan impossible res,
perquè no hi pot haver cap llei que faci impossible la
comunicació i l'acord entre persones. Tampoc no és una
qüestió urgent, també ho entenem, és més bé una
manifestació de voluntat que feim des d'aquests escons que
no una demanda immediata de resposta per part del Govern,
la qual cosa em semblaria, almenys, una exageració.

Molt agraït per la seva atenció. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller, si vol contestar.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, ha fet una sèrie
de comentaris a coses concretes, jo intentaré dir-hi la meva.
Ha sortit el tema de la reunió de directors que vostè ha
esmentat al començament. Efectivament, aquestes reunions
de directors nosaltres les valoram com a molt positives i
creim que els directors dels centres també, perquè les han
interpretat adequadament, i interpretar-les adequadament ha
volgut dir que, d'una banda, nosaltres hem volgut reconèixer
la feina dels equips directius dels centres escolars, ara que
ha començat el curs, jo no he tengut cap inconvenient de
dir-ho als mitjans de comunicació, en realitat el mèrit més
important correspon als equips directius, que comenci el
curs amb normalitat. I segon, ha estat una manera de fer-los
arribar el missatge que volem tenir línia directa amb ells,
per tal de, tots plegats, fer que el sistema educatiu vagi
endavant.



22 CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS / Núm. 2 / 21 de setembre del 1999

Respecte del tema del mapa escolar que vostè ha plantejat, ha
dit i té raó, que fa molt de temps que se'n parla del mapa escolar
i que el mapa escolar és un element de planificació del sistema
educatiu absolutament imprescindible, compartim absolutament
aquest criteri i, a posta, volem intentar que en qüestió d'un curs,
pugui enllestir-se del tot. Abans jo ja he parlat que en el cas
d'Eivissa i Formentera, probablement pot ser molt aviat, en el cas
de Menorca, relativament també, i el cas més complex ja és el de
Mallorca, però li puc assegurar que ja hi estam fent feina, a partir
de les dades d'aquest curs que aquesta mateixa setmana ja tenim
absolutament controlades.

Respecte del conveni de 3 i 4 anys, que serà el conveni de 3,
4 anys, s'estendrà en aquesta franja d'edat a partir del curs que
ve, evidentment estic totalment d'acord amb vostè que l'educació
no ha de ser una matèria amb la qual fer negoci, sinó que
l'educació ha de ser entesa com un servei públic que ha
d'aprofitar la societat, etc., etc., i li puc assegurar que des del
servei d'inspecció i des de totes les mesures que nosaltres
tenguem al nostre abast, procurarem que les declaracions de les
ratio oficials realment coincideixin amb les ratio reals, perquè,
evidentment, interpretam que tot el món de l'educació concertada
sap que l'administració actual aplicarà la normativa existent com
pertoca fer-ho, amb igualtat de condicions per a tothom.

Respecte del tema de la integració, ens preocupa molt aquest
tema, tots nosaltres som conscients que la societat de les Illes
Balears té tota una sèrie de mecanismes en aquest moment de
creixement demogràfic que fan, que determinen que es vagi
incrementant el grau d'heterogeneïtat de la població,
procedències, qüestions lingüístiques, culturals, etc., i, per tant,
pensam que l'escola ha de ser el gran mecanisme d'integració i de
cohesió d'aquesta societat d'origen divers que, per raons ics, de
vegades prou diferents, ha decidit convertir-se en societat de les
Illes Balears, aleshores creim que és important que aquest tema
es treballi a fons i la veritat és que la conselleria, en aquest
moment, disposa d'un personal humà molt qualificat, al qual la
directora general Catalina Bover jo crec que ha estat capaç de
donar més coratge per anar fent la seva feina, i la nostra voluntat
és que aquests programes han de tenir una atenció, una
consideració d'importants i de prioritaris, i així es farà.

Respecte del tema de la formació professional i els fons
europeus, és una referència que jo he deixat a l'anterior exposició
que he fet. Ara, és evident que així com jo he parlat que la
formació professional de tipus divers s'ha de coordinar al màxim,
és evident que som partidaris que els fons europeus destinats a la
formació professional, siguin el màxim de rendibilitzats amb
eficàcia i que també la formació professional, fins i tot reglada,
se'n beneficiï al màxim d'aquests fons europeus perquè creim que
és, en bona mesura, a través de la formació reglada, com se'n
treurà més rendiment d'aquest tipus de fons.

Respecte d'un comentari que ha fet vostè sobre la qüestió
de la formació professional, he entès, lligada al foment de
la producció, de sectors productius tradicionals, no m'he
sabut explicar bé. Jo, d'alguna manera, el que volia dir era
adaptar les ofertes de cicles formatius al màxim a les
demandes sociolaborals de les diferents zones de les Illes,
i aleshores podríem posar un exemple, que serien els
convenis que s'han establert entre centres educatius i hotels
per tal de poder impartir cicles formatius de cuina a les
instal•lacions dels mateixos hotels durant els mesos en què
els hotels no tenen clients i són tancats al públic, cosa que
ha permès formar professionalment una gent i a la vegada
alliberar l'administració d'una càrrega molt grossa en
inversions de maquinària, etc., que haurien possibilitat això.
L'altre dia vaig ser a Formentera, amb Bartomeu Llinàs, el
director general de Formació Professional, i vàrem anunciar
que aquest any, a Formentera, hi haurà un conveni
d'aquestes característiques. Creim que és important, d'una
manera, diríem, molt sectorialitzada ser capaços de generar
les ofertes de cicles formatius més adients per a cada zona
de les nostres illes que, des del punt de vista socioeconòmic,
tenen coses prou diferents. Ara, per exemple, estam
plantejant a Marratxí un cicle formatiu referit a la indústria,
entre cometes, de l'artesania del fang, creim que pot ser una
cosa adient al municipi de Marratxí on hi ha múltiples
fàbriques que elaboren aquest tipus de material que té una
sortida turística, ornamental en aquests moments, que té un
pes econòmic important. És a dir, intentar donar resposta a
allò que sigui més útil.

Respecte dels llibres de text que vostè ha esmentat, jo
crec que això va molt lligat al tema dels currículums propis
que s'estan elaborant. Evidentment, els currículums propis
generaran la necessitat d'un material didàctic adient, ajustat
a aquests currículums, i una part d'aquest material didàctic
seran els llibres de text. Probablement, allò recomanable és
que les editorials de les Illes siguin capaces d'introduir-se
dins el mercat del llibre de text, algunes ja ho fan, a la
vegada que estableixin convenis amb editorials externes, de
vegades molt més competitives, es termes promocionals,
etc., etc., per tal que hi hagi més garanties que aquest
material didàctic i aquests llibres de text s'ajusten més a les
conveniències de la població escolar i als contingut que ha
d'aprendre, i a la vegada que també contribueixin a enfortir
la nostra indústria editorial, que jo crec que és un sector
cultural ben important en el qual, en la mesura que puguem,
se li ha de donar una mà.

Respecte de temes de cultura i concretament una
referència que ha fet vostè als arxius, evidentment jo crec
que els arxius de les Illes Balears, públics, però també tants
d'arxius privats interessantíssims que es continuen
conservant, continua essent una d'aquelles coses a les quals
no se li ha donat prou atenció. Ara bé, aquí jo crec que el
tema dels arxius és un tema que bàsicament és una
competència dels consells insulars, encara que jo crec que
estaria bé que, si el Govern pogués aportar-hi recursos per
tal que un projecte de realment restauració, catalogació
d'arxius, es pogués impulsar, es fes. Ara, en qualsevol cas,
crec que seria fonamentalment una competència, en aquest
cas, de consells insulars.
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I respecte de la possibilitat de pactes amb altres comunitats
autònomes, jo personalment, i estic segur que tota la gent que
forma l'equip d'Educació i Cultura, és absolutament partidari de
fer pactes amb qui sigui, sempre i quan això repercuteixi
positivament en benefici de la pròpia cultura i de la cultura en
general. Per tant, aquells equipaments externs a les Illes Balears
que puguin conservar material documental que facin referència
a les Illes Balears, estaria bé que es regulassin possibles línies
d'utilització, d'accés, per part d'investigadors de les Illes Balears,
etc., etc., i igualment, que és un tema que he deixat de banda,
però que ara el puc recuperar, estaria molt bé i seria molt lògic
que s'establissin convenis amb altres comunitats autònomes que
evidentment els que més podrien interessar serien amb altres
comunitats autònomes de llengua catalana, per tal de generar una
major, diríem, fluïdesa en les relacions culturals i els intercanvis
culturals que entre aquestes diverses comunitats autònomes es
produeixen.

En qualsevol cas, agrair-li totes les seves aportacions, n'hem
pres nota i, en la mesura que puguin ser aplicables a la nostra
tasca, les hi agraïm per endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Pons, si vol fer ús de la seva
rèplica?

EL SR. PONS I PONS:

No, no, no hem d'abusar, tampoc, de l'avinentesa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Continuarem amb el torn d'intervencions. Té la
paraula el Sr. Gornés i Hachero, per part del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Ressaltar que la primera
compareixença d'aquest nou govern hagi estat en aquesta
comissió que tots estimam tant, no sé si ha estat una casualitat o
si s'ha fet amb tota la intenció, però bé, que quedi constància,
almenys, d'aquesta casualitat, entre cometes.

A nosaltres ens hagués agradat poder repetir les paraules de
felicitació que hem sentit per part d'altres grups, lamentam no
poder-ho fer, perquè, bàsicament hi veim dos grans problemes,
un ja l'ha anunciat vostè al principi del seu discurs, que rallaria
en termes molt generals, realment ha estat així. Ha concretat
poques coses, pocs programes, i nosaltres estarem a l'aguait
d'emprar tots els mecanismes parlamentaris per poder saber el
detall dels diferents programes que la seva conselleria vagi
promovent en el transcurs dels pròxims anys.

Ressaltar també que el fil conductor, argumental del seu
discurs, també casualment, entre cometes, coincideix
bastant amb una bateria de preguntes que recentment ha
presentat el nostre grup, amb la qual cosa veim que,
almenys, coincidim en l'ordre de prioritats que té el nostre
grup en la seva política educativa i cultural.

No el podem felicitar tampoc perquè hem detectat una
sèrie d'incoherències entre el seu discurs i les diferents
informacions periodístiques que han sortit des que es va
constituir el nou govern. Veim, amb pena, amb llàstima, que
el discurs insularista s'ha perdut, de sobte, la que havia de
ser la legislatura dels consells insulars, ha passat a un segon
terme. De sobte, ens tornam a trobar amb un cert
centralisme per part de Mallorca respecte de les illes
menors, per posar un exemple, fa pocs dies aterren a
Menorca les dues presidentes dels consells insulars d'Eivisa
i de Mallorca, respectivament, insisteixen, tornen a insistir,
igual que ha passat a Eivissa, que tota la competència de
cultura serà transferida als respectius consells, veim que,
segons l'exposició que vostè ha fet, pretén que el Govern
encara mantengui algunes d'aquestes competències, com
poden ser les relacions entre la comunitat autònoma i l'Estat,
no és que hi estiguem en desacord, el nostre grup, sinó que
volem ressaltar aquesta incoherència que vostè exposa aquí,
en el sentit que, respecte de competències que ja són
transferides amb la seva pràctica totalitat als consells
insulars, el Govern encara pretén exercir un cert tutelatge
com a portaveu, com a interlocutor entre l'Estat i els
diferents consells insulars. Nosaltres veim que no quadra
aquesta proposta amb el discurs que hem vist els darrers
dies, com dic, a la premsa.

Ens sembla bé que s'hagin de delimitar les competències
que tenen encara la comunitat autònoma i els consells
insulars, però volem dir que pensam nosaltres que si els
consells insulars tenen assumides aquestes competències,
han de ser els consells insulars els que tenguin el primer
paper.

Una altra cosa que ens ha xocat és que, sembla ser, la
seva conselleria es promourà com a coordinador,
interlocutor, àrbitre entre els tres consells insulars respecte
de la possible, futura, no sabem si serà efectiva, capacitat
normativa que puguin tenir els consells respecte de les
competències que se'ls hagin delegat o transferit. També ens
hem cansat de veure titulars en aquest sentit, no quadren els
arguments que vostè ens ha exposat aquí respecte dels que
ha exposat reiteradament en premsa, com tampoc no quadra
la qüestió del traspàs de les infraestructures que encara
depèn, la seva gestió, directament del Govern balear
respecte dels consells insulars, i en aquest sentit parlam de
Museu de Mallorca, Biblioteca Pública de Mallorca, en el
seu cas, i de les diferents infraestructures, no les pens
detallar, perquè les coneix vostè tan bé com jo perquè,
precisament, a l'anterior legislatura ja vam prendre una
iniciativa, en aquesta mateixa comissió, on, crec recordar,
per unanimitat, aquesta comissió demanava el traspàs, en
concret, dels museus cap als diferents consells fos d'una
forma immediata. Veim que aquesta immediatesa que algun
grup proposa aquí i defensava amb tanta vehemència, s'ha
esfumat, ha passat a un segon pla i s'empren expressions
com, i cit literalment, "sembla que la tendència és el traspàs
als consells". Voldríem que afinés un poc més aquesta
expressió de quina és la tendència, què vol dir.
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Altres coses. Voldríem saber, també, perquè no hem vist dins
aquest passar a segon plànol el paper dels consells insulars, quin
ha de ser, segons la seva opinió, el paper dels consells insulars,
en matèria educativa, no n'ha parlat, ja ho ha dit un altre portaveu
abans que jo, també, quin ha de ser el paper dels delegats
d'educació, veim que vostès, quan tenen el Govern, defensen una
cosa diferent a la que defensaven quan no el tenien. Voldríem
que ens pogués aclarir aquesta contradicció o pogués incidir un
poc més en açò.

Estem contents, per altra banda, que s'emprin paraules com
pacte, consens, acord, promoció, en diferents iniciatives i en
diferents programes, són expressions, tecnologia que nosaltres
assumim perfectament, però veim, dins aquesta inconcreció
d'aquests programes, no hi veim una política concreta d'actuació
en aquest sentit. I proposam un exemple concret: ens satisfà, tot
i que per les seves paraules sembla que no ho considera una
prioritat absoluta, aconseguir la gratuïtat per a l'educació infantil,
que la seva conselleria continuarà amb aquest programa.

Més coses. Voldríem que definís i perfilàs un poc més quin
ha de ser el paper dels consells insulars en política lingüística.
Voldríem saber si mantindrà els programes que hi ha vius o
establerts ja durant la darrera legislatura o pensen introduir-ne de
nous o els canviaran, i si pensen prendre plans específics de
normalització lingüística per als sectors socials que més ho
necessiten, tal i com s'ha defensat en reiterades ocasions aquí. 

És a dir, moltes generalitats que, com ja he anunciat al
principi de la meva intervenció, nosaltres esperarem a veure
concretat el calendari d'actuacions i, com no, el detall
pressupostari que és allà on es reflecteix la voluntat política
d'actuar amb els principis que vostè ha comentat aquí. Voldríem
veure, dins aquest detall com es concreten aquestes inversions o
aquest paquet global de 24.000 milions en cinc anys, quines són
les prioritats que vostès estableixen.

Volíem saber, també, si respecte de les extensions
universitàries de Menorca i d'Eivissa, tenen previst promoure
l'ampliació d'estudis i la millora i ampliació de les diferents
infraestructures que ja hi ha existents, és a dir, veim que tot i que
en termes generals podíem estar d'acord amb la terminologia
general que vostè empra, de pacte, consens, acord i promoció,
veim aquesta incoherència constant que, ja per pràcticament
finalitzar, volia ressaltar amb un exemple bastant recent.

En el discurs d'investidura del Sr. Antich, es defensa,
literalment deia: "El nou govern de progrés construirà un
model educatiu per a les Illes Balears". Vostè ha anunciat
aquí que el model educatiu per a les Illes Balears no és el
que sembla defensar el Sr. Antich, sinó que vostè farà
micromodels educatius, si no ho he entès malament. Açò
ens demostra que la compaginació que en teoria hi ha
d'haver entre el president i les diferents conselleries no és
tal, que el pacte de progrés està descoordinat, i açò fa que
estiguem molt més atents a les diferents actuacions que
pensen emprendre en els propers dies.

I, ja per acabar, dir-li que és una bona ocasió, aquesta
que té vostè, per aplicar i executar allò que s'ha defensat en
els darrers quatre anys i que, amb totes aquelles mesures
que el Grup Popular consideri que són positives per a la
nostra comunitat autònoma, comptarà amb el nostre suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, si vol fer ús de la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, a la meva intervenció,
al començament, he dit que feia quaranta i tants dies que
érem els responsables de la Conselleria d'Educació i
Cultura, i això feia que consideràs recomanable una certa
actitud de prudència. Malauradament, Sr. Gornés, vostè no
ha tengut el mateix pensament que jo, i crec que, la veritat,
li hauria convengut. Perquè clar, jo entenc que avui vostè
vulgui saber tantes coses, però, és clar, el seu problema és
que es veu que durant els quatre anys anteriors no n'ha
demanat ni una de les coses que avui em demana, no?,
perquè clar, vostè i jo, a més d'haver tengut una magnífica
sintonia personal que evidentment jo desitj que es
mantengui, hem compartit reunions amb els consellers de
Cultura, amb els directors generals, i no sé quantes coses, i
la veritat és que mai no l'havia trobat tan reivindicatiu com
avui, però bé, s'ha adaptat molt ràpidament a la seva nova
situació, i això és bo, probablement la capacitat d'adaptació
dels humans a les noves situacions és un valor positiu.

En qualsevol cas, allò que de cap de les maneres no puc
acceptar jo de vostè, que m'ha sentit tantes vegades, és que
em declari incoherent. Vostè sap que, des del primer dia que
jo, en la meva condició de parlamentari i a la vegada de
conseller de Cultura del Consell de Mallorca, vaig intervenir
en aquesta comissió, sempre vaig establir el mateix
desdoblament de competències en cultura entre consells
insulars i Govern balear que avui he establert. Sempre vaig
dir que, a partir de la lectura correcta del decret de
transferències de dia 1 de gener del 95, quedava bastant
clar, em pareixia a mi, que el Govern tenia les competències
que avui he esmentat que té. El problema és que
probablement entre vostès i jo, i jo crec que el bloc de
govern que en aquest moment hi ha a les Illes Balears, hi ha
una diferència fonamental, i és que vostès conceben la
cultura pròpia d'aquestes illes com una cultura tan local, tan
de quarta categoria que no mereix ser projectada cap a
l'exterior, i a posta a l'anterior govern no varen fer
absolutament res en promoció exterior. Vostès, que ara avui
diuen que són tan insularistes, jo francament ja m'hauria
agradat que fossin insularistes els quatre anys anteriors, que
és que els quatre anys anteriors no varen poder fer una cosa
que ara se suposa que en un mes i mig pot fer aquest govern,
com és la transferència dels centres culturals de titularitat de
l'Estat als consells insulars. Qui els ho va impedir mai?,
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quantes vegades vàrem plantejar això com una hipòtesi
desitjable?, què és que jo no ho plantej com una cosa a realitzar
pròximament?, amb rigor, crec que convé a tothom, jo crec que
convé a tothom, amb rigor. Per tant, aquestes acusacions seves
d'incoherència, francament no em semblen ni incoherents, em
semblen absurdes i absolutament falses.

Evidentment, la qüestió de la relació amb l'Estat. Clar, jo no
sé, però si vostè parla amb el director general anterior, jo li puc
comentar fins i tot una conversa gairebé privada amb l'anterior
conseller, que em va dir que hi havia hagut unes dificultats
brutals per tenir relacions amb l'Estat. Era molt difícil aclarir
qüestions amb l'Estat, i resulta que ara vostè creu que és possible
això fer-ho des de tres consells insulars? És a dir, siguem una
mica pràctics, aleshores, això vol dir usurpar els consells
insulars?, no, no, no, això vol dir actuar de portaveu dels
diversos consells insulars per plantejar a l'Estat aquelles
qüestions que poden repercutir positivament sobre els consells
insulars. D'altra banda em sorprèn que vostè també li negui al
Govern balear aquesta competència, quan durant quatre anys
vostè l'ha beneïda cada vegada que el Sr. Jaume Gil havia parlat
amb l'Estat i ens informava, a vostè i a mi, i al Sr. Joan Marí, que
ara no hi és, però que també hi era en aquestes reunions, ens
informava què havia decidit l'Estat en relació amb el Pla de
catedrals. El que passa és que hi havia una diferència important
entre el Sr. Jaume Gil i jo, i és que el Sr. Jaume Gil feia de
correu entre l'Estat i els consells insulars i sempre havien de
pagar els consells insulars, sempre havien de pagar els consells
insulars; en canvi ara, jo crec que seria recomanable que
determinades coses també pogués pagar el Govern de les Illes
Balears, si és que té recursos.

Respecte de la transferència dels centres de cultura als
consells insulars. Realment, nosaltres, que ja hem tengut ocasió
de parlar amb cada director de centre, que els hem pogut visitar,
que hem vist el seu organigrama de personal, que hem pogut
veure durant quatre anys el pressupost de què disposàvem, ara,
quan ja sabem que el Museu de Menorca deu, ni més ni manco,
que 4 milions de pessetes d'electricitat del darrer període, i
resulta que n'hi havien pressupostades 400.000, que vostè ara
estigui tan preocupat pels centres culturals i no hagi procurat que
se'n preocupàs el govern anterior, realment, això sí que a mi em
sembla absolutament incoherent.

Jo crec que avui vostè hauria d'haver estat discret, crec
que avui vostè hauria d'haver pensat que quatre anys són
llargs i, per tant, ja hi haurà ocasió de fer-li les pessigolles
a Damià Pons, en la mesura que pugui ser conseller
d'Educació i Cultura, i crec que ha comès l'error de tenir una
arrencada de cavall, i recordin-se'n que moltes arrencades de
cavall acaben en arribades d'ase. I a mi no m'agradaria que
això succeís així, perquè amb vostè, a mi m'agrada tenir un
diàleg tranquil, constructiu, col•laborador, no aquesta
espècie d'intervenció absolutament desafortunada, des del
meu punt de vista, que vostè ha fet.

Respecte de la capacitat normativa, que és que vostè no
se'n recorda de quan el Sr. Jaume Gil a les reunions ens duia
un reglament d'excavacions i ens el posava damunt la
taula?, li havia consultat a vostè el reglament
d'excavacions?, a mi no. És que, francament, m'ha sorprès
la seva intervenció d'una manera bastant considerable.

Respecte de la qüestió de la universitat i la seva
presència a les Illes, li puc ben assegurar que en la mesura
que de nosaltres depengui i puguem, la presència de la
Universitat de les Illes Balears a Menorca i a Eivissa i
Formentera s'incrementarà de manera considerable. Estam
absolutament disposats a pactar amb la universitat el
desenvolupament d'aquests estudis i aquestes titulacions, de
més estudis i de més titulacions, a les extensions
universitàries de Menorca, Eivissa i Formentera; creim que
a les illes de Menorca, d'Eivissa i Formentera s'han de fer
cursos de postgrau, i també convendria que es fessin cursos
d'extensió universitària.

En aquests moments, estam plantejant una possible
compra, relativament ràpida, de l'edifici que es troba al
costat de la seu de la Universitat de les Illes Balears a
Alaior, és una cosa que està bastant avançada i hi ha
voluntat política de resoldre-ho bé, encara que vostè haurà
llegit per la premsa que més aviat el panorama econòmic
que ens hem trobat no permet massa alegries, però, així i
tot, crec que ens en sortirem, i també estam a punt de pagar
el conveni amb l'Escola de turisme d'Eivissa i Formentera
que puja aproximadament a uns 50 milions de pessetes, i
que vostès han tengut mesos i mesos i mesos pendent de
pagament, i ara nosaltres, confii que a partir de les
intervencions del director general d'Universitat, que ha estat
ja a Eivissa i ha parlat amb els implicats, es podrà resoldre
ràpidament.
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A més a més, a més a més, estam tramitant l'adscripció de
l'Escola de Turisme a la Universitat de les Illes Balears que
també estava aturada fa una bona sèrie de mesos, per tant, no es
preocupi del que passarà a les illes de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, perquè les illes de Menorca, d'Eivissa i Formentera,
amb aquests responsables polítics i amb aquest govern, fora cap
dubte ni un, estaran molt més ben ateses que en cap moment del
govern autonòmic en mans del Partit Popular. Simplement li
demanaria una mica de temps, perquè encara que som feiners i
dedicam moltes hores a la feina, lògicament tenim unes
limitacions humanes per resoldre tantíssims temes i problemes
que ens hem trobat pendents de resolució.

Respecte dels 24.000 milions de pessetes que nosaltres
mínimament hem pressupostat com a necessaris per posar al dia
el que podríem dir les infraestructures educatives a les Illes
Balears, jo, al seu moment, li explicaré exactament quin és el
desglossament d'aquestes quantitats i d'aquestes inversions
necessàries. Així i tot, si l'administració del seu partit, que tot
just fa dos mesos va deixar de ser-ne responsable hagués tengut
un mínim sentit de la planificació, en aquest dossier de
necessitats, ja el podria haver tengut elaborat, i no tan sols haver
tengut elaborat el dossier de necessitats, sinó haver-se espavilat
per trobar els recursos per resoldre aquestes necessitats.

Ha plantejat el tema de quin ha de ser el paper dels consells
insulars en matèria educativa, li puc ben assegurar que el que el
Govern i els diferents consells insulars considerin el més adient.
Jo, simplement, el que voldria esmentar és que l'educació, el
sistema educatiu és una temàtica molt complexa al qual
l'articulació entre les illes per múltiples coses és absolutament
imprescindible, i demanaria que féssim allò que hem de fer amb
el màxim rigor possible. I fer això amb el màxim rigor possible,
fora cap dubte ni un, ajudarà als consells insulars, ajudarà als
serveis de l'administració educativa, situats a cada illa, als quals,
aprofitaré ara aquesta sessió parlamentària per agrair aquest gran
esforç que han fet aquest mes i mig, durant vacances d'agost
incloses, els serveis d'inspecció, els delegats territorials, però
també ajudarà els delegats territorials, que a partir d'una bona
elecció que han fet, s'han convertit en receptors de tots uns estats
d'opinió existents dins el món educatiu i social de Menorca, i
d'Eivissa i Formentera molt útil.

Respecte de la referència al president Antich al model
educatiu de les Illes Balears i a les meves paraules, com a
incoherents i com a premonitòries de futur caos d'incomprensió
entre els diferents grups que formen aquest govern.
Tranquil•litzi's, tendran una temporada més llarga per descansar
estant a l'oposició del que les seves paraules poden insinuar. El
president Antich va parlar de model educatiu d'Illes Balears, si
vostè m'ha volgut entendre a mi, també n'he parlat, el que jo no
som partidari és de sacralitzar el concepte de model educatiu de
les Illes Balears, sinó d'anar-lo fent a petites passes i amb
intervencions microscòpiques que fan referència als currículums,
als cicles formatius específics, al projecte lingüístic de centre, a
l'aplicació del decret de mínims, i la suma de tot això és el que
dóna com a resultat final un model educatiu propi per a les Illes
Balears, però, repetesc, aquest concepte ja fa massa anys que està
en circulació, fa massa anys que vostès han estat capaços
d'omplir de contingut, i a posta jo tendesc, en principi, a
prescindir-ne sense que allò que conceptualment significa model
educatiu propi, em sembli malament ni molt manco.

La qüestió de les incoherències, i ja per acabar, entre el
meu discurs i les declaracions periodístiques. Francament,
acostum a llegir les meves declaracions periodístiques, avui
també m'he escoltat a mi mateix i d'incoherència, no en veig
absolutament ni una, dic ara el mateix que vaig dir quan
estava a l'oposició, i, a més a més, li puc garantir una cosa,
que vostè escoltarà de mi el mateix que vaig dir quan estava
a l'oposició i, a més a més, li puc assegurar una altra cosa,
tot allò que faci ara des del Govern serà infinitament més
transparent, més detallat en la informació que li donaré a
vostè en comissions o en resposta a les seves preguntes, que
no vaig tenir jo l'oportunitat dels seus responsables polítics
de torn, això li puc absolutament assegurar que serà així.

I, insularisme/no insularisme, és una guerreta en la qual
no m'hi trobarà, a mi; els consells insulars es configuren
com els governs de cada illa, però m'imagin que el Partit
Popular no deu haver decidit ja fer una calendari per
convertir el govern de cada illa en una govern que, a més a
més, té un parlament en particular i que, a més a més, té un
Estatut d'Autonomia en particular. No sabia que al programa
electoral del Partit Popular de les passades eleccions, això
hi fos. En aquests moments, hi ha un consens, em sembla a
mi, que és que existeix un govern de les Illes Balears i
existeixen uns governs de consells insulars, no plantegem
aquesta, per dir-ho d'alguna manera, convivència, com una
convivència basada en el conflicte, no alimenti vostè
insularismes, perquè la Sra. Joana Barceló, estic molt segur,
que serà infinitament més insularista el seu govern i les
competències, el tractament que li donarà el Govern balear,
que no ho ha estat amb vostès. Tranquil•litzi's i ja veurà
com aquestes insinuacions quedaran en fum, fum i res més
que fum.

I respecte del que ha de passar amb la qüestió cultural
dels consells insulars en relació amb el Govern, li puc
assegurar que passarà allò que els consells insulars vulguin
que passi. Damià Pons no té cap interès ni un, la Conselleria
d'Educació i Cultura actual no té cap interès ni un a
mantenir cap tipus ni un de responsabilitat en gestió cultural
que els consells insulars no percebin com una competència
en gestió cultural que potencia les seves competències en
cultura. I ja li he explicat al començament, cooperació i
complementarietat, i el Govern balear en matèria cultural es
col•locarà al lloc que els consells insulars considerin que
s'hagi de col•locar. D'això, n'estic absolutament convençut
que passarà així. Si els consells insulars consideren que no
hi ha d'haver promoció de la cultura de les Illes Balears cap
a l'exterior, o per ventura la volen fer ells pel seu propi
compte, som un país relativament petit i no convé que
ajudem els adversaris de la nostra cultura a presentar-nos de
cara a l'exterior més fermentats del que ja hi estam, perquè
això no fa res més que debilitar-nos, i com que jo crec en
una cultura pròpia forta, competitiva i capaç d'anar amb la
cara ben alta pel món, crec que pot ser positiu que les Illes
Balears, com a conjunt, s'aglutinin a l'hora d'anar pel món
a promocionar la cultura pròpia. Els consells insulars no
penses això?, cap problema ni un, cap problema ni un.
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En qualsevol cas, incoherència, cap ni una, les mateixes
paraules que he dit avui, les vaig dir fa aproximadament quatre
anys quan es va presentar a la primera compareixença l'anterior
conseller, l'anterior vol dir el Sr. Rotger, l'anterior, el primer de
l'anterior legislatura, vaig dir exactament el mateix, i no hi va
haver absolutament ningú, ni incloent-hi el Govern, que
qüestionàs que aquests plantejaments de Govern balear,
promoció exterior, fossin acceptables. El problema és que el
govern anterior no volia fer promoció exterior perquè crec que
la cultura d'aquí és una cultura d'estar per casa, i com que no té
confiança suficient en la cultura d'aquí, no la volia treure fora. Jo
la vull treure fora, a més a més d'aconseguir que la cultura a les
Illes Balears sigui acceptada pels propis ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, si vol fer ús del seu torn
de rèplica.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. No m'acusi de canvi de discurs, Sr.
Pons, perquè jo, torn a insistir, tanta sort que tenim un servei que
registra les diferents intervencions, i la seva ha quedat retratada
en aquest sentit, tanta sort que jo també tenc les meves notes i sé
el que dic. El que dic és que vostès diuen un discurs fora
d'aquesta casa, i aquí dins en diuen un altre. Açò és el que jo dic.

No ens acusi tampoc de promoure un insularisme localista i
que defensam una cultura de segona classe, perquè vostè sap
perfectament que açò no és ver, ho sap perfectament, i a les
proves ens podem remetre, d'aquelles institucions que han estat
governades pel Partit Popular.

Em sembla que a la seva rèplica ha intentat tirar pilotes fora,
no ha incidit en les qüestions de fons que jo li he plantejat, i, en
definitiva, nosaltres pensam que hem actuat amb bastant
discreció a la nostra intervenció. A partir d'ara es podrà
demostrar amb la feina que puguem compartir, de qualque
forma, entre cometes, entre el grup de l'oposició i l'acció de
govern que vostè pugui fer.

I sí que ens preocupa, vostè diu que no ens preocupem,
però sí que ens preocupen les actuacions que puguin fer
arrel de les illes menors, ens preocupen perquè nosaltres
som aquí per defensar els interessos de totes les Illes, i en
aquest sentit, continuarem exercint el control i el seguiment
de les dues illes menors perquè no quedin, de les tres illes
menors, perquè veig l'expressió del president, perquè no
quedin despenjades i que realment es pugui aconseguir un
accés a la cultura i a l'educació per a tothom iguals.

És a dir, tornam a insistir en les incoherències que hem
detectat entre el seu discurs i el que s'ha dit des de la presa
de possessió del nou govern i, com he dit abans, pens que
hem estat bastant formals, bastant discrets en les paraules
que hem tingut cap a vostè que, en cap moment no hem
volgut ser irrespectuoses, com en alguns moments del to del
seu discurs m'ha semblat detectar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, si vol ...

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és evident que vostè
ha pres la cartilla que ens han de dir que som incoherents,
miri, paciència, visca la coherència de la incoherència, idò,
i no passa res, no facem batalletes per aquesta paraula; en
qualsevol cas, jo només volia dir-li una cosa, i és que no es
converteixi en el Robin Hood de les illes de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera, aquí el Robin Hood de les illes de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera se suposa que són la
totalitat dels parlamentaris del Parlament de les Illes
Balears, ho és el Govern de les Illes Balears d'aquest
moment, estic segur que ho és l'equip polític que dirigeix la
Conselleria d'Educació i Cultura, i estic segur que ho són els
governs d'Eivissa i de Formentera, i de Menorca, per tant,
no es presenti aquí com a Robin Hood a les illes de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, som molts que les
defensam, pot estar tranquil, no es canvi tant, som molts els
braços que farem possible que les illes de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera tenguin allò que es mereixin. Ara,
jo la veritat, que som de Mallorca i que he estat responsable
d'una àrea de gestió en el Consell de Mallorca, m'al•lucina
que ara vostè es destapi amb aquesta qüestió, quan realment
ha assistit d'una manera absolutament impassible i còmplice
als intents d'ultratge d'aquests quatre anys passats per part
del Govern balear al Consell de Mallorca, al qual ha pres
gairebé les butaques de Palau Reial. Jo, francament,
aquestes conversions no sé si em sembles incoherents, però
en qualsevol cas, insospitables.
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EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Conseller... Ha acabat, Sr. Conseller? Si vol
tenir un minut de rèplica, Sr. Gornés... 

Bé, si és així, donarem per esgotat el debat i l'ordre del dia.
Només per una qüestió d'oblit meu, la benvinguda que havia de
donar al principi al Sr. Conseller i a tot l'equip de col•laboradors
i directors generals la donarem al final, serà una benvinguda al
període parlamentari, i donaré la sessió per acabada. Els don les
gràcies per haver estat aquí i s'aixeca la sessió.
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