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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors. Començam la sessió d’avui i en primer
lloc deman si es produeixen substitucions?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix Antoni Pastor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Cap altra?

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, presentada pel Govern de les Illes Balears,  per tal
d'informar sobre l'any europeu de les llengües (RGE núm.
1559/01).

Per tant, passam al debat del primer punt de l’ordre del dia,
relatiu a compareixences i començarem per la RGE núm. 1559/01,
solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, de l’Hble. Conseller
d’Educació i Cultura, per tal d’informar sobre l’Any Europeu de
les Llengües. Ens acompanya per tant, el Conseller de Cultura
Sr. Damià Pons a qui donam la benvinguda, acompanyat del Sr.
Joan Melià, Director General Lingüística i el Sr. Bartomeu
Cañellas, tècnic de la direcció general de planificació i centres.

En conseqüència i per tal de poder informar sobre aquesta
compareixença té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i
Cultura, Sr. Damià Pons. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec
que pot ser oportú informar en aquesta Comissió i d’Educació
i Cultura del Parlament de les Illes Balears sobre aquelles
iniciatives  que des de la Direcció General de Política
Lingüística i per tant, des de la conselleria i des del Govern
s’impulsaran per participar en aquest Any Europeu de les
Llengües, que ha estat declarat per decisió política del Consell
d’Europa i la Unió Europea.

Aquest Any Europeu de les Llengües es canalitza a través
de les administracions estatals i les administracions estatals a
la vegada han generat una incitació a la participació a les
diferents comunitat autònomes, encara que malauradament en
aquest a nivell d’Estat espanyol no s’han fet les traduccions
pertinents a les diferents llengües no castellanes, d’aquella
carpet a estàndard que ha elaborat la Comissió Europea,
impulsora d’aquest procés i en el nostre cas, en combinació
amb la Generalitat de Catalunya, hem fet una adaptació
d’aquesta carpeta estàndard europea, per tal de fer possible
que arribés als ciutadans de les Illes Balears, totes aquestes
informacions en llengua catalana i a la vegada hem introduït
algunes petites adaptacions i a la vegada les hem completades
amb algunes incorporacions d’informació que no apareixen a la
carpeta estàndard. 

Em permetran tots vostès que passi la paraula al Director
General de Política Lingüística, el Sr. Joan Melià perquè expliqui
més detalladament aquesta iniciativa del Govern, una iniciativa
que s’ha formalitzat en un ordre, mitjançant la qual s’ha creat la
comissió interdepartamental de l’Any Europeu de les Llengües,
per tal de concentrar totes les actuacions que en matèria de
promoció de llengües fan les diferents àrees del Govern i
aquesta comissió interdepartamental ha elaborat un programa
d’integració de totes les iniciatives que s’impulsen.

 D’altra banda una cosa que també convé que tenguem
present, és que aquest Any Europeu de les Llengües té un
doble gran objectiu, d’una banda fer que els ciutadans
europeus assumeixin la diversitat lingüística com a una riquesa,
com un fet cultural i políticament positiu, i a la vegada l’Any
Europeu de les Llengües té un segon gran objectiu i és
estimular i mentalitzar als seus ciutadans de l’aprenentatge i el
coneixement de llengües és un valor d’enriquiment personal i
colAlectiu, que dins la societat del futur convé que sigui
prioritari i afavorit i evidentment en el cas concret de les Illes
Balears, apuntant-nos a la diversitat lingüística que es promou
des d’aquests organismes europeus, l’hem d’adaptar a la nostra
situació particular d’una llengua pròpia en el context de les
llengües diverses de l’Estat i en el context de la legislació
estatal i a la vegada una dimensió diríem internacional
d’aquesta diversitat lingüística, dins la qual la llengua catalana,
la nostra llengua pròpia hi té una presència que no és gens ni
mica insignificant, quant a nombre de parlants, a nombre de
llibres editats anualment en aquesta llengua i fins i tot, quant a
la presència de la llengua catalana, per exemple en el món de
l’internet i en el món de les traduccions d’uns idiomes als
altres. 

Vostès hauran llegit o hauran sentit aquest darrer any i mig
que la llengua catalana ocupa i ho dic de memòria, la 17è
posició entre les llengües amb més presència a internet i a la
vegada ocupa el 13è lloc en el rànquing de llengües més
traduïdes a altres llengües, això fonamentalment obres literàries
i llibres de no temàtica estrictament literària, en la qual cosa
repeteixo, ocupa un paper notable.

Demanaria al Sr. President si podem cedir la paraula al
director general de Política Lingüística. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt Bé, Sr. Conseller. Per tal d’ampliar el Sr. Joan Melià té
la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
(Joan Melià i Garí):

Senyores i senyors diputats. Bé primer faré una mica de
introducció o explicació com entenem l’adequació a les Illes
Balears de l’Any Europeu de les Llengües i per altra banda
després fer una relació d’activitats que ja s’han començat a fer,
en alguns casos i altres que estan previstes fer-se durant el
2001 i en algun cas en el primer trimestre del 2002, que de fet
més o menys fins el març del 2002 es programen activitats
d’aquestes.
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Bé els objectius generals de l’Any Europeu de les Llengües,
que va ser una decisió del Parlament Europeu i del Consell, són
uns objectius diversos, però tots apunten a una necessitat que
és fer avançar entre els ciutadans europeus la percepció de
pluralitat lingüística, que aquesta percepció de pluralitat
lingüística no és, contràriament a allò que podia fer suposar el
mite bíblic, una maledicció sinó un font de riquesa de l’individu
i una font de riquesa del conjunt de la cultura europea.

Els objectius els recordaré molt breument són: fomentar la
sensibilització dels ciutadans sobre la importància de la riquesa
de la diversitat lingüística i cultura a la Unió, fomentar el
multilingüisme, posar en coneixement d’un públic ample els
avantatges que suposa dominar diversos idiomes, fomentar
l’aprenentatge permanent d’idiomes des del primers anys i al
llarg de tota la vida, recollir i difondre informació sobre
l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes i sobre les
competències, mètodes i instruments que contribueixen a
aquest fi. 

Convé destacar una cosa i és que és Any Europeu de les
Llengües i no Any de les Llengües Europees, que en algunes
lectures sembla que s’interpreta d’aquesta manera. Per tant, els
objectius que es marquen apunten, no únicament a la diversitat
de les llengües oficials de la Unió Europea, també apunten a la
diversitat de llengües a escala universal, tot i que alguns fets
concrets indiquen aquesta necessitat d’estar a l’aguait perquè
realment la celebració de l’Any Europeu de les Llengües sigui
una celebració que beneficiï realment a la pluralitat lingüística.
Un d’aquests fets és per exemple que aquesta carpeta primera,
una de les primeres publicacions que s’ha fet, només apareixia
amb les onze llengües oficials de la Unió Europea, per tant, des
d’aquí hem fet, juntament amb Catalunya, una adaptació
d’aquesta carpeta, no únicament per la qüestió lingüística, sinó
que la llengua catalana no apareixia en la relació de llengües,
com a llengua europea, tot i que el percentatge de parlants sigui
superior de vegades a llengües reconegudes com a oficials i
que hi apareixen.

Per altra banda, la primera convocatòria d’ajudes per a
l’Any Europeu de les Llengües, només varen ser considerades
ajudes a la promoció d’alguna d’aquests onze llengües i en cap
cas de les llengües que anomenen minoritàries, minoritzades,
etcètera. A pesar d’aquestes limitacions convé tenir en compte,
en relació en aquesta celebració, que és convenient sumar-nos-
hi, és a dir, no deixar-la al marge per treure’n el màxim profit per
avançar en la construcció del model lingüístic d’Europa que
interessa a les Illes Balears i sobretot a la construcció de la
normalitat lingüística que volem per a les Illes. Un dels
objectius que crec que hem de tenir és aprofitar tota aquesta
informació que generarà i difondrà sobre les llengües europees
i mundials per situar la nostra llengua correctament en el
context  europeu, fer-ne veure les vertaderes dimensions, no
només a l’exterior de la nostra comunitat, també entre els
ciutadans de les Illes Balears, perquè s’adonin que la llengua
catalana és prou sòlida des de molts punts de vista per poder
assumir les funcions que li corresponen com a llengua pròpia
de les Balears, sense que això no suposi un inconvenient en el
funcionament de la nostra societat.

La llengua catalana és un territori habitat per més d’11
milions de persones, la qual cosa la situa com a setena llengua
de la Unió Europea, tot i això no es troba entre les onze
llengües oficials. La llengua catalana és a nivell mundial la 17è
llengua amb més presència a internet, com ha dit abans el
conseller i és la desena llengua del món més traduïda. El català
és una llengua plenament adaptada a les necessitats de la
societat moderna, té la normativa totalment consolidada, hi ha
obres d’enciclopèdia, de ciència, abundants diccionaris
bilingües, produeix tot tipus de cultura i freqüentment d’alta
qualitat i és una de les llengües amb més actualització
terminològica. Per tant, dins el marc europeu el català té unes
dimensions demogràfiques superiors al grec, portuguès, suec,
danès i finès, si es mira des del punt de vista de les persones
que viuen en territori on és oficial i de les persones que són
capaces d’utilitzar-la, de manera passiva, únicament d’aquestes
que he dit és superada pel grec. En altres aspectes de vitalitat
lingüística també la situació del català és comparable a totes
aquestes llengües o superior, però a pesar d’això la situació
social en què es troba posa en perill la seva continuïtat.

Per tot això consideram que és necessari que tota aquesta
informació la sàpiguen els catalanoparlants, que sovint ho
ignoram, les persones que tenen altres llengües com a primera
llengua i que viuen al nostre territori i també que es difongui
fora del nostre territori, perquè les persones que hi vénen per
instalAlar-si definitivament o com a turistes en arribar ja
sàpiguen l’existència de la llengua pròpia les Illes Balears.
Totes aquestes característiques de la llengua catalana, fan que
sigui un cas molt excepcional dins el conjunt de llengües
europees, és una llengua que s’allunya molt de la situació de
llengua minoritària en el seu propi territori que tenen moltes
altes llengües que s’anomenen regionals i algunes d’elles en un
estat clarament terminal, però d’altra banda tampoc es pot
comparar amb la majoria d’aquestes llengües que he anomenat
i que serien comparables o inferiors demogràficament a la
llengua catalana, perquè aquestes llengües tenen un estatus
d’oficialitat única o clarament prioritari en el seu propi territori
que n’assegura la continuïtat.

Per això hauríem d’aconseguir que l’Any Europeu de les
Llengües servís per demostrar la compatibilitat que hi ha entre
les accions que tendeixen a l’enfortiment de la llengua catalana
com a llengua pròpia, com a llengua central de la nostra societat
i que permeti la integració dels nous ciutadans, a fer-ho
compatible dic amb la idea del foment de l’aprenentatge de
llengües entre la població i en la promoció del respecte i la
valoració cap a les persones que parlen altres llengües. Si
volem una societat cohesionada és evident que la nostra
llengua i la nostra cultura ha de servir d’eix en aquest sentit, ha
de ser punt de confluència, un multiculturalisme entès
senzillament com a una suma de pràctiques i de persones de
cultures diferents sense elements vertebradors posa en perill la
nostra continuïtat.

Durant el període que va de l’any 1991 a l’any 1998 el
nombre de persones que saben parlar català s’ha incrementant
amb més de 80.000 i el nombre de persones que l’entenen s’ha
incrementant amb més de 120.000, en un context que diríem és
poc engrescador i poques iniciatives per fer augmentar
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aquestes xifres, crec que hem de considerar que pot ser molt
positiva una política lingüística que aconsegueixi animar a la
població procedent de fora per integrar-se a la nostra societat.
És a dir, si som capaços de sumar la població externa que ve a
les Illes Balears en el procés de normalització lingüística, pot ser
a la llarga un element beneficiós per a la nostra solidesa
lingüística. Tot allò que facem per conservar la nostra llengua
a les Illes Balears, ho farem també a favor de la preservació de
la diversitat lingüística europea i mundial.

Des d’una perspectiva semblant a aquesta, dia 16 de gener
els consellers responsables de les àrees de cultura dels consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera i el
Conseller d’Educació del Govern aprovaren un document que
recorda i actualitza el compromís per a llengua de les
institucions, aprofitant la declaració de l’Any Europeu de les
Llengües i la commemoració del centenari de la publicació de la
Lletra de Convit. Posteriorment i amb la finalitat de potenciar el
màxim que es faran amb motiu de l’Any Europeu de les
Llengües es va crear la Comissió Interdepartamental de l’Any
Europeu, que precisament ben aviat es reunirà per aprovar totes
les activitats que des de les diverses àrees del Govern es fan,
o s’han de fer durant el 2000. Per a les activitats que ja s’han
fet, o es fan o s’ha previst fer durant el 2000, els puc avançar
algunes de les principals línies d’accions i d’alguna manera
podem agrupar de la següent forma. En primer lloc un dels
objectius és divulgar la celebració de l’Any Europeu de les
Llengües i els aspectes que s’hi relacionen, per això per
exemple, hem elaborat materials bàsics d’informació sobre
l’Any Europeu, des de la web o aquest material imprès que heu
rebut, es farà un suport publicitari a la divulgació de l’any
europeu al voltant de dia 26 de setembre, que és el Dia Europeu
de les Llengües i actes concrets de celebració, cicle de
conferències i publicació de diversos articles sobre l’Any
Europeu de les Llengües i el català a Europa, promoció de
treballs sobre aquest esdeveniment i sobre la diversitat
lingüística.

Per altra banda, un dels objectius serà divulgar informació
sobre la diversitat lingüística i sobre la necessitat de preservar-
la com a patrimoni de la humanitat. Per exemple ja vàrem poder
veure en aquest mateix Parlament una exposició de segells
plurals que va recórrer totes les Illes i teniu dins la carpeta una
edició de la Llei de Normalització Lingüística, juntament amb la
Carta Europea de les Llengües Regionals o minoritàries i la
declaració universal dels drets lingüístics, que d’alguna manera
recullen legislació vigent i legislació desitjable en relació a la
diversitat lingüística. Per altra banda, també no fa gaire a Palma
es va celebrar dins aquest marc un Congrés de Diaris Europeus
escrits en llengües minoritzades i estam parlant una edició
plurilingüe de la Carta Europea i la declaració universal, un cicle
de cinema europeu en distintes llengües, subtitulat en català,
un joc d’ordinador sobre les llengües i microespais radiofònics
sobre la diversitat de les llengües.

Per altra banda, al febrer del 2002 es celebrarà a Mallorca el
segon fòrum de la diversitat, organitzat per l’Oficina Europea de
les Llengües Minoritàries. Un altre dels objectius és incentivar
i facilitar l’aprenentatge de llengües als ciutadans de les Illes
Balears, en aquest cas, hi ha els cursos de llengües estrangeres

per als empleats de l’Administració pública, la creació de la
llicenciatura de filologia anglesa, que es posarà en
funcionament el pròxim curs, cursos d’idiomes per a persones
sense ocupació, creació de l’Escola Oficial d’Idiomes de Calvià,
aplicació del Programa EPI (Ensenyament Primari d’un Idioma
Estranger), cursos d’anglès per a professorat participant en el
Programa Leonardo, foment de l’ensenyament d’una tercera
llengua amb programes de garantia social, oferta de cursos per
a estrangers de llengua catalana, material informàtic
d’autoaprenentatge, també en teniu alguna mostra en el dossier
que us hem presentat i per millorar el coneixement del català
entre la població que viu a les Illes Balears, en aquest cas
probablement l’oferta més nova és curs d’aprenentatge per
internet que des de començament d’any és a l’abast de la
població.

Per altra banda, un dels objectius o una de les activitats que
es faran serà promoure els intercanvis lingüístics i estades a
l’estranger, així hi ha intercanvi lingüístic d’alumnes i
professors, organització de seminaris de participació de
representants de la Comissió Europea per al tractament de
llengües en el processos de mobilitat, estades d’alumnes de
Formació Professional a empreses de la Unió Europea. Per altra
banda, l’objectiu també és millorar la didàctica de la llengua, per
això es celebraran a Mallorca unes segones de l’Institut
Europeu de programes d’immersió, hi haurà una participació
activa al III Simpòsium de Vic sobre l’ensenyament de la
llengua catalana a alumnes no catalanoparlants, seminaris de
compensatòria per al tractament lingüístic de l’alumnat,
jornades sobre el tractament de llengües en el currículum,
etcètera.

Per altra banda, un dels objectius també és divulgar entre la
població i a l’exterior la realitat sociolingüística de les Illes
Balears, a començament d’any ja vàrem realitzar un cicle de
conferències, que era la llengua catalana a Europa, hem
participat a l’exposició Expolingua de Madrid, després ben
aviat apareixerà un opuscle titulat, El català llengua d’Europa,
en diverses llengües, en francès, anglès, alemany, castellà, que
dóna a entendre la vertadera dimensió de la llengua catalana.
Per altra banda s’elabora material plurilingüe per divulgar entre
els visitants de les Illes Balears i per poder treure també fora de
les Illes Balears la realitat lingüística.

Per altra banda, hem iniciat i intensificarem aquesta acció,
projecció de pelAlícules en català subtitulades en llengües
estrangeres, destinades als estrangers residents perquè entrin
en contacte amb la llengua catalana i després hi ha el suport a
la celebració del Congrés Internacional Antoni Maria Alcover,
que s’organitza des de la Universitat i una reunió, també el
gener del 2002 de l’anglocatalà (...). Posteriorment també dins
aquesta relació d’activitats hi ha l’objectiu de promocionar el
reconeixement institucional del català a la Unió Europea, per
això es constituirà el consell de la llengua i la campanya perquè
el català tengui el reconeixement dins la Unió Europea, en el
marc de l’Any Mossèn Alcover, jornades sobre el paper del
català dins la Unió Europea, organitzades conjuntament pel
Centre Balears a Europa i el Patronat Català pro Europa i un
suport al projecte del dictamen de promoció i projecció de les
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llengües regionals i minoritàries que es fa des del Comitè de les
Regions.

Per altra banda, evidentment fer entrar la llengua catalana a
les noves tecnologies és uns dels objectius que perseguim, per
una banda com a llengua d’interfície, com a llengua de relació,
per això s’està adaptant el programari de la xarxa del Govern per
possibilitar la recerca multilingüe, a través del cercador
Excalibur i després instalAlació de la versió catalana de les eines
corporatives del Govern de les Illes Balears, processadors,
navegadors, etcètera. Més o menys això seria una repassada
molt superficial de les diverses activitats que es programen en
relació a l’Any Europeu de les Llengües.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Si el conseller no té res més per afegir
passarem a les intervencions dels grups. Saben que poden
demanar un recés, entenc que ningú ho demana. Per tant, per
formular les preguntes i observacions per un temps màxim de 10
minuts començam pels grups de menor a major. Per part del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el
diputat Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Volem
intervenir en representació del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, primer de tot agrair la compareixença del
Conseller d’Educació i Cultura i del Director General de Política
Lingüística i del tècnic de la conselleria que són presents en
aquesta cambra parlamentària i volem agrair les seves paraules,
també volem agrair el material que informatiu que ens han fet
arribar, amb el qual encara s’amplien molt més les seves
paraules.

La nostra aportació, la que volem fer avui horabaixa aquí, és
per fer una valoració molt positiva d’aquesta informació que
ens han fet arribar i per fer veure que és una informació molt
oportuna, com ha dit el conseller i creim que és oportuna,
perquè efectivament neix de les ganes de fer veure com les Illes
Balears responem a aquesta declaració que va fer el Parlament
Europeu de declarar l’any 2001 com a Any Europeu de les
Llengües. També perquè aquest mateix Parlament en sessió
plenària va aprovar una proposició no de llei, la qual instava al
Govern a fer d’alguna manera que prengués iniciatives per
incentivar la celebració d’aquest any 2001, com a Any Europeu
de les Llengües i també perquè creim que una celebració
d’aquestes característiques pot contribuir, pot fer veure al
conjunt de la ciutadania d’aquestes Illes, que el plurilingüisme
europeu, el multilingüisme que existeix a Europa des de fa
segles i encara perdura és una autèntica riquesa cultural que no
només val la pena mantenir, sinó també difondre i promoure i
finalment perquè creim que és una bona oportunitat i una bona
ocasió per fer que, sobretot les generacions més joves, però
també les persones més adultes, li prenguem més el gust al
coneixement de l’aprenentatge d’altres llengües com a mitjà per
poder-nos comunicar molt millor.

Aquestes iniciatives, que ens ha concretat el Director de
Política Lingüística, nosaltres les valoram molt positivament i
creim que poden servir efectivament per fer una celebració
digne d’aquest Any Europeu de les Llengües. El que més ens
agrada és que s’hagi arribat a la creació d’aquesta comissió
interdepartamental, que intentarà coordinar tot allò que es
pugui fer, basant-se en les aportacions que hi pugui fer el
comitè tècnic, des de la seva creació fins a dia 31 de març de
l’any 2002, això vol dir que hi uns mesos per poder fer moltes
coses. També ens agrada i valoram molt positivament que
aquest Any Europeu de les Llengües en aquestes Illes, estigui
relacionat amb la Lletra de Convit, cosa que ens ha de permetre
continuar convidant a la ciutadania d’aquestes Illes i a la gent
que ve, a respectar molt més aquesta llengua que és la nostra,
que és la pròpia.

Finalment, dues observacions que voldríem fer. Ens
agradaria des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, que la celebració d’aquest Any Europeu de les
Llengües, aquí a les Illes Balears, sobretot pogués contribuir
efectivament a incrementar l’ús de la llengua pròpia de les Illes
Balears, si més no als territoris insulars, encara que no només
als territoris insulars, que es pogués notar després del mes de
març de l’any 2002, que el Govern de les Illes Balears, si més no
ha fet l’esforç per fer que s’incrementi l’ús de la llengua
catalana. En segon lloc, creim que també des del Govern de les
Illes Balears, des d’aquesta comunitat autònoma, podem
contribuir enguany a donar un pes més considerable del català
dins les institucions públiques europees, més concretament
dins el Parlament Europeu, dins els mitjans de comunicació
convencionals, com també dins aquells altres mitjans
tecnològicament més avançats. 

Volem felicitar la Conselleria d’Educació i Cultura per la
iniciativa que ha tengut amb la creació d’aquesta comissió
interdepartamental per a l’Any Europeu de les Llengües i
desitjam que tenguin molts d’èxits en aquesta gestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Abans de donar la paraula a la resta de
grups, sap que pot contestar individualment a cada..., o farà
globalment. El Grup Parlamentari Socialista no desitja intervenir.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, Sr. Director General i membres de la conselleria, com
no agrair aquesta compareixença voluntària del conseller, per tal
d’explicar-nos en què consistirà l’Any Europeu de les
Llengües, però supòs que no els estranyarà mica, com deim a
Eivissa, que el Grup Popular no estigui massa d’acord amb allò
que s’ha dit aquí, per part del conseller, del director general i
d’altres membres d’aquesta cambra.
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En primer lloc recordar que va ser el 13 d’abril de l’any 2000,
quan va rebre aquest Parlament una carta, allà on es
comunicava la decisió de celebrar aquest Any Europeu de les
Llengües, això va ser el 13 d’abril de l’any 2000, dia 19 de
setembre de l’any 2000, a una proposta fet pel PSM i aprovada
per tots els grups parlamentaris, per tant, com no pel Partit
Popular, es deia que el Parlament de les Illes Balears s’adhereix
plenament a la celebració d’aquest any 2001, com Any Europeu
de les Llengües, li dóna el màxim suport pren l’acord
d’organitzar actes institucionals i promoure l’edició i difusió de
la carta europea de les llengües regionals o minoritàries a
l’àmbit de les Illes Balears. I com a segon punt, el Parlament de
les Illes Balears encoratja els ajuntaments i consells insulars de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, a preparar i realitzar
la participació activa en la celebració de l’any 2001 com Any
Europeu de les Llengües. El tercer punt, el Parlament de les Illes
Balears insta la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes
Balears a promoure iniciatives tendents a intensificar la difusió
i la coneixença de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears
arreu de l’Europa, durant l’any 2001. Repeteixo que tots vàrem
votar afirmativament. 

Per tant, jo voldria contradir una mica al director general,
quan diu que és convenient sumar-si als actes de l’Any
Europeu, no només és convenient, és obligació que mana
d’aquest grup parlamentari i jo també després d’haver llegit la
convocatòria que ens han fet arribar, es diu que el Conseller
d’Educació i Cultura informarà sobre l’Any Europeu de les
Llengües, aquí semblava en algun moment que això era un acta
d’exaltació del català, cosa que hi estam totalment d’acord, però
ara o era el moment. La primera introducció que ha fet el director
general semblava un acte propagandístic, molt noble, legítim,
lloable, digne, però els diputats no estam aquí per assistir a
aquesta exaltació del català, amb la difusió del qual hi estam
totalment d’acord, sinó que veníem aquí perquè ens diguessin
què pensaven fer en aquest any europeu de les llengües, any
2001; i la veritat, Sr. Conseller, Sr. Director General, que ens han
deixat vostès una mica decebuts. En primer lloc, ja ha passat
mig any d’aquest 2001, i ens ha dit el director general que la
Comissió Interdepartamental pròximament es reunirà per tal de
fer públic el seu programa. Ja deia aquell famós polític, o no sé
si era polític o què era, que perquè una cosa no funcionàs, es
creàs una comissió. Sembla que vostès ho han agafat al peu de
la lletra, perquè estam pràcticament al final d’aquest període
parlamentari, i encara poques coses ens han dit.

La programació, Sr. Conseller, no és d’allò més engrescador
ni innovador. No han donat res que realment faci saltar
d’alegria i pensar que després d’aquest any europeu, tots el
que som aquí i els que no són d’aquí ens estimarem més la
nostra llengua, i sobretot tants d’immigrants, que el president
de l’Obra Cultural Balear deia que la seva presència aquí
agreuja la precarietat del català. Jo voldria ser molt positiu i
p ensar que després d’aquest viatge d’alumnes, d’aquests
espais radiofònics, d’aquestes classes de català, d’aquest
estudi sobre la realitat sociolingüística de Balears, d’aquestes
pelAlícules en català subtitulades en llengües estrangeres,
doncs després d’això tots saltarem d’alegria i convidarem que
tothom conegui la nostra realitat lingüística. 

Realment totalment decebuts ens han deixat, Sr. Conseller
i Sr. Director General. No pensàvem que aquí hi hagués grans
innovacions, però sí almanco pensàvem que hi hauria quelcom
més d’engrescador, quelcom més de suggeridor, és un any
europeu de les llengües que no passarà sense pena ni glòria;
estic segur que poca gent dirà “doncs, mira, a arrel d’aquests
espais radiofònics, o d’aquests viatges d’estudis, o d’aquestes
pelAlícules, doncs sí, tenc un coneixement més profund i
m’estim més, molt, molt més el català que no l’estimava abans”.

Nosaltres, repetesc, estam totalment d’acord amb l’Any
Europeu. Vostès tenen l’obligació de celebrar-lo d’una manera
diria jo més alegre, d’una manera més popular, d’una manera
més sentida, no només pels quatre cenacles de la cultura, i a
més he sentit que els grans esdeveniments se celebraven a
Mallorca, com ja ens vénen tenint acostumats. No hem sentit
res en concret, hem sentit que a Mallorca dues voltes, a les illes
menors supòs que arribaran falques de publicitat, supòs que hi
haurà algun viatge d’estudis, però almanco no hem sentit
absolutament cap acte encoratjador i de primera línia que es
pugui celebrar a les illes petites.

En definitiva, després d’analitzar aquesta documentació que
ens han donat ara, que nosaltres li volem agrair, però com
vostès comprendran no hem tingut temps d’estudiar-la, tal
vegada canviem una mica de postura. Però ja que estam en
classes de català, si vostès s’haguessin examinat en unes
oposicions per tal de celebrar actes per l’Any Europeu de les
Llengües, evidentment un tribunal molt benigne i molt benèvol
els hauria donat un suspès, perquè realment no han dit res que
no s’hagi dit al llarg de tots els anys que fa que treballam pel
català.

En una cosa sí que vull dir que el Partit Popular hi està
d’acord, i a més celebram que algun altre membre que ha
intervengut aquesta tarda també ho ha dit, que aquest any
europeu de les llengües sia per revifar a la nostra comunitat
autònoma l’ús de les nostres varietats i de la nostra pròpia
llengua. I en aquest sentit, anunciar que el Partit Popular ha
presentat una solAlicitud de compareixença del conseller
d’Educació i Cultura davant el Ple d’aquest parlament, per tal
d’estudiar quina és la situació de la llengua pròpia de les Illes
Balears.

En definitiva, Sr. Conseller, Sr. Director General, esperam
que molt properament ens tornin a convocar i ens presentin un
programa una miqueta més atractiu, perquè realment després
d’aquesta programació d’aquest any europeu que vostès ens
han presentat, estam segurs que la societat balear en general,
que no vol dir que grans titulars i grans falques no ens recordin
que estam a l’Any Europeu de les Llengües, però de
participació popular, quan facem l’anàlisi, estam segurs que el
suspens seguirà endavant. En qualsevol cas, el volem
encoratjar perquè continuïn treballant pel català, i en definitiva
per la difusió de la nostra llengua. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar les observacions que s’han
fet, té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Marí, jo en qualsevol cas li agrairia que s’estalviàs
aquesta incitació al coratge, al compliment de no sé quantes
coses, perquè és evident que la seva intervenció jo l’interpret
com la intervenció que té un diputat un dia que té un mal dia,
perquè escoltant-lo a vostè jo tenia la sensació que no havia
escoltat la intervenció del director general, a la qual ha fet una
relació llarguíssima, i sobretot podia tenir la sospita que vostè
en lloc de ser del partit que és, era d’algun partit probablement
molt més exigent i molt més reivindicatiu en matèries
lingüístiques. Però clar, que tota la seva intervenció, que
consisteix en dir-nos que el programa que se li ha estat
presentat l’ha decebut, un programa que es concentra en la
celebració de l’Any Europeu de les Llengües, que és una part
del programa global de la Direcció General de Política
Lingüística del Govern, vostè que és d’un partit que durant 13
anys va tenir una llei de normalització lingüística de la qual no
se’n va complir ni un apartat; i que vostè, que ha estat conseller
de Cultura d’un consell insular aproximadament vuit anys, i
encara m’agradaria conèixer quin és el seu balanç en matèria de
política lingüística, que faci aquesta descarregada que ha fet
avui, realment ha de ser qüestió que el diputat Marí ha tengut
un mal dia, i jo evidentment no li donaré massa importància.

Jo no sé si vostè ha quedat decebut, però nosaltres també
hi hem quedat molt, de la política de celebració de l’Any
Europeu de les Llengües del partit que governa l’Estat, un
partit que governa l’Estat que no ha tengut ni voluntat de
traduir a les diferents llengües que es parlen a l’Estat i que no
són el castellà aquesta carpeta estàndard que la Unió Europea
i el Consell d’Europa han editat i que han promogut en tots els
idiomes estatals oficials. Això ho ha hagut de fer la Conselleria
d’Educació i Cultura. 

Jo no sé quan vostè parla del tema de les Illes, etcètera, el
director general, que té informació molt més a mà li explicarà. Jo
no sé si sap que s’estan fent pelAlícules en català per primera
vegada a les illes de Menorca i d’Eivissa i Formentera, que
l’exposició dels segells plurals fins i tot ha arribat a Formentera,
i tota una sèrie de coses que li explicarà el director general amb
posterioritat.

Ha parlat d’acte propagandístic i d’exaltació de la llengua
catalana, i després ha dit que no hi havia sentiment a dins la
celebració i a dins la programació d’aquest any europeu, no sé,
em sembla una mica contradictòria aquesta qüestió.

La Comissió Interdepartamental, Sr. Marí, ja s’ha reunit en
diverses ocasions, i em sembla que la carpeta que li han
entregat és una carpeta a la qual hi ha diversos materials
editats, i ja en circulació des de fa mesos, i per tant la feina ja
està començada des de fa mesos, si bé aquesta compareixença

havia estat solAlicitada fa aproximadament dos mesos i mig, i
s’ha produït avui. Per tant, res d’endormiscaments per part de
la Direcció General de Política Lingüística, que fa una feinada
impressionant, i que jo evidentment la vull reivindicar aquí. 

En qualsevol cas, jo crec que ni el to de la seva intervenció
ni l’esperit des del qual la seva intervenció s’ha fet mereix
excessius comentaris de part meva. Passaria la paraula, o
solAlicitaria al Sr. President que autoritzàs el director general
perquè detalli i concreti algunes coses més. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Melià, pot contestar si vol.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
(Joan Melià i Garí):

Bé, una de les coses és que precisament no és que haguem
de començar de fer accions per l’Any Europeu de les Llengües,
sinó que ja n’estam fent des del mes de gener d’enguany, per
tant al començament. De totes maneres algunes sorpreses, com
per exemple l’aparició d’aquesta carpeta de la Unió Europea on
no apareix la llengua catalana, ens ha fet rectificar algunes de
les accions que teníem, i per exemple l’edició d’aquesta carpeta
per poder distribuir-la, i veure que la llengua catalana és una
llengua europea com totes les altres, pot ser que ens hagi
d’alguna manera endarrerit la presentació d’aquestes activitats,
però no la realització.

Per altra banda, una de les referències que ha fet, és que es
concentra tot a Mallorca. El conseller ha dit que un dels primers
actes que hi va haver, molt lligat a la celebració de l’Any
Europeu de les Llengües era l’exposició de segells plurals, que
va recórrer totes les Illes a partir del mes de febrer, em sembla.
Per altra banda una de les activitats que feim és incrementar
l’oferta de cursos de llengua catalana perquè la gent amb
llengua estrangera que s’estableix a les Illes Balears la pugui
aprendre. D’aquest cursos, se n’han fet a Formentera, a Eivissa,
a Mallorca, a Menorca. Evidentment totes les edicions que es
fan, com la publicació, vostè ha fet referència que hi havia
l’acord de divulgar la Carta europea de les llengües regionals i
minoritàries dins l’Any Europeu, la tenim publicada i s’envia a
tots els centres escolars i a tots els llocs on pensam que pugui
interessar, a més hi hem afegit la Declaració Universal de Drets
Lingüístics.

Per altra banda, moltes d’aquestes activitats que hi ha,
cicles de conferències, i les celebracions que se celebraran al
voltant de dia 26 de setembre, que és el Dia Europeu de les
Llengües, també es faran a totes les Illes. 

Per altra banda, també estam muntant una exposició sobre
“Les llengües: una riquesa en perill”, també recorrerà totes les
Illes Balears. Podria entrar en molts més detalls en coses
d’aquestes. De totes maneres, si tenim en compte, i perdoni que
faci aquesta comparació, però si tenim en compte que la Llei de
normalització lingüística enguany compleix 15 anys, i encara hi
ha molts de punts que no s’han complert, nosaltres segurament
tendríem 15 anys de marge per celebrar l’Any Europeu de les
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Llengües, és a dir que si l’acabàssim abans de l’any 2016, crec
que més o menys també hauríem complert. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Passaríem a un torn de rèpliques. El Sr.
Marí i Tur té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, jo no sé si tenc un
bon dia o un mal dia. Per a mi, com deia el capellà del meu
poble, tots els dies són sants i bons. Jo m’he limitat a
transmetre l’opinió meva, que és l’opinió del Partit Popular. El
que passa és que a vostè no li ha agradat, i clar, i ha de dir que
no tenia el meu dia. Paciència. Tal vegada vostè tampoc no és
el seu avui, eh? Per tant, que cadascú tengui el que li mereix, i
que cadascú escolti allò que aquí es parla. Sr. Conseller, aquí
venim a parlar del futur, no venim a parlar dels 13 anys del PP,
ni si ha governat, ni si ha deixat de governar, i molt manco no
venim a parlar dels vuit anys que jo vaig ser conseller de
Cultura. No venim a parlar d’això, venim a parlar de l’Any
Europeu de les Llengües, però ja que vostè ho diu, li vull
recordar, que estic segur que ho sap, que quan jo era conseller
no tenia cap ni una competència en educació. No hi havia cap
ni una competència en educació, les tenia totes el Govern de les
Illes Balears. I li vull dir que malgrat tot es va fer una obra
important per a la conservació i la difusió del català. No ho vaig
t ambé com ho fa vostè? D’acord, d’acord. Vostès són mestres
en tot, tot el que fan vostès està ben fet, tot el que feim els
altres està mal fet, sia en el present o sia en el passat. I quan no
els lloam, com que vostès estan acostumats a sentir lloances
repetides, quan hi ha l’únic grup que discrepa, llavors vostès
ja han de recórrer no diré als insults, però si un té un mal dia, o
aquelles coses que vostès diuen quan no tenen raó; perquè la
contestació paupèrrima, i a mi em sap molt greu dir-ho, del
director general no té per on agafar-la. No té per on agafar-la.
Qui més qui manco està acostumat a organitzar actes que
atreguin el públic, i a la gent i al poble, no a quatre
intelAlectuals, a la gent. I amb això que vostès han programat
aquí, ja em diran al final del 2001 a veure quins grans canvis hi
haurà hagut a la nostra comunitat autònoma. Tant de bo que
n’hi hagués hagut, quants més millor.

I Sr. Director General, jo no sé si em puc dirigir directament
a vostè, però jo he fet contestació al que vostè ha dit, al que
vostè no ha dit que tenen preparat, com que no ho ha dit, jo no
ho podia saber. Després amb la rèplica ha intentat explicar un
poquet més, però vaja, tampoc no ha anat massa enllà. En
definitiva esperam que en propers esdeveniments culturals, ja
sia Lletra de Convit, o lletra del que sigui, doncs que hi hagi un
poquet més d’èxit, que ens animin un poquet més a tots, perquè
realment la compareixença voluntària d’avui del conseller,
doncs ens deixa un pobre gust de boca, perquè passarà aquest
any europeu de les llengües sense pena ni glòria per culpa de
vostès, que no han estat capaços de presentar un programa
engrescador, o tal vegada sí que ens engrescaran. En qualsevol
cas, després de tot el que vostès han programat, llavors
convidam al Sr. Conseller que vengui a fer aquí una
compareixença voluntària per tal que ens expliqui els èxits

d’aquest any, que nosaltres voldríem que fossin molt i molt
bons, en benefici de la nostra llengua, de la nostra cultura, del
nostre poble, de la nostra comunitat i de tota Europa, per no dir
de tot el món, ja que el català és una llengua que encara que sia
parlada per poca gent, sí que és una llengua que mereix el
nostre suport, i a la nostra comunitat que es compleixi la Llei de
normalització lingüística, que segons vostès nosaltres no la
vàrem saber fer complir. Vostès ja porten dos anys, i encara
sembla ser que tampoc no es compleix del tot. No serà per
manca d’interès per vostès, segurament, però serà perquè no
som capaços entre tots de fer arribar al poble la necessitat de
tenir com a pròpia la llengua, i no es dóna la importància que
s’hauria de donar a la llengua catalana, i a tot això ens hi hem
esforçar tots, i allà hi trobarà el Partit Popular. Però amb aquest
programa, no ens ha agradat, i com que no ens ha agradat, el
suspenem. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per tancar la rèplica, el Sr. Conseller té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Marí, vostè sap que hi ha determinades
assignatures a les quals els alumnes no els sap molt de greu
suspendre-les. Jo li he de confessar que el seu suspens seria el
que correspon a una d’aquestes assignatures que no
m’embruten excessivament l’expedient escolar, perquè no
comptabilitzen ni per selectivitat, ni per totes aquestes coses.

Respecte del tema de la seva referència, que vostè no tenia
competències en educació, la veritat és que no sé què té a
veure això. No estam parlant de cap competència de l’àmbit
educatiu, estam parlant d’una competència que és obligatòria
per a totes les administracions públiques de les Illes Balears
d’ençà que es va aprovar la Llei de normalització lingüística,
que és impulsar actuacions orientades a incrementar la
presència i l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears. Aquest
és un deure que té el Govern des del primer dia, que té cada
consell insular, que tenen els ajuntaments de totes les Illes
Balears, i si llegim la Llei de normalització lingüística, això queda
claríssim. Per tant no s’autoexculpi d’aquelles coses que tenia
l’obligació de fer, i va deixar de fer, perquè també li corresponia
fer-les.

No sé, m’ha estranyar avui, perquè jo a vostè el feia una
persona que en principi simpatitzava amb els creadors de
cultura, amb els intelAlectuals, però he trobat a la seva
intervenció primera i a la segona dues referències molt
despectives als quatre intel Alectuals per als quals
suposadament la Conselleria i el Govern ha elaborat un
programa de celebració de l’Any Europeu de les Llengües. La
veritat és que efectivament no ha escoltat el programa que el
director general ha informat, perquè celebració d’exposicions,
una que ja s’ha fet, una altra que se’n farà; les exposicions
divulgatives sobre determinats temes, precisament tenen una
ambició d’assolir un nivell de difusió relativament notables:
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Edicions destinades a les escoles i als escolars. O sigui, ara
resultarà que els 140.000 alumnes del sistema educatiu de les
Illes Balears són tots ells aquests quatre intelAlectuals, perquè
seran els receptors d’aquesta publicació i de les unitats
didàctiques que se’n generin dins les activitats. Aquells
programes que s’han penjat a Internet d’ensenyament de la
llengua catalana, que són objecte de consultes d’una manera
nombrosíssima dia a dia i amb creixement d’ençà que es varen
posar a la xarxa, ara resultarà que també els ha fet el director
general i la Conselleria per a quatre intelAlectuals malcarats que
no tenen dret a res. Per favor!

Entenguem les coses com són, i no com els nostres
prejudicis apriorístics poden haver determinat que siguin. He
de dir que la Conselleria està plenament orgullosa d’aquest
programa de celebració de l’Any Europeu de les Llengües, que
estic segur que serà el millor de programa de celebració de
l’Any Europeu de les Llengües que es farà a cap comunitat
autònoma de l’Estat espanyol. I si vol que comparem d’aquí a
un any, no dia 31 de desembre, perquè la celebració de l’Any
Europeu de les Llengües nosaltres l’hem començada en el mes
de febrer, podem passar comptes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabarem, per tant, aquesta primera
compareixença.

I.2) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, presentada pel Govern de les Illes Balears,  per tal
d'informar sobre a proposta de mapa escolar a l'illa de
Menorca (RGE núm. 2122/01).

I passarem a la segona, solAlicitada també pel Govern de les
Illes Balears, la compareixença 2122/01, per tal d’informar sobre
la proposta de mapa escolar a l’illa de Menorca. Té la paraula,
en conseqüència l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura, per tal
d’informar sobre aquesta compareixença. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. La meva intenció seria que també una vegada jo hagi
fet la introducció, el president de la Comissió cedís la paraula al
Sr. Bartomeu Cañellas, tècnic principal protagonista de
l’elaboració d’aquesta proposta de mapa escolar de Menorca,
per tal que pogués detallar més a fons el seu contingut.

És possible pensar que en aquests moments, jo diria que en
aquests anys, no és gens fàcil ni senzill fer el mapa escolar de
cadascuna de les Illes Balears, en un moment d’intensíssim
creixement demogràfic, de creixement de la població escolar,
d’una mobilitat escolar interna considerable dins cada illa i dins
cadascuna de les ciutats importants de l’illa a nivell de
moviment entre barris, no és gens fàcil fer el mapa escolar. Però
vàrem creure que convenia fer-lo, i d’alguna manera fer una foto
fixa del que podríem dir el moment actual, curs 2000-2001, i a la
vegada fer una retrospectiva que ens determinàs quina és la
previsible població escolar que tendran les nostres illes fins a

l’any 2004, que ens permetés fer una planificació escolar
distribuïda sobre el territori amb una certa capacitat
d’anticipació.

Hem començat per fer el mapa escolar de Menorca perquè
Menorca, fora cap dubte ni un, és l’illa a la qual era més fàcil fer
el mapa escolar, perquè és l’illa que té una major estabilitat de
la seva població escolar, a la qual possiblement hi hagi més
poques variacions, per dir-ho d’alguna manera, substancials en
els propers anys en aquest aspecte. I d’altra banda, era positiu
començar amb Menorca perquè era una illa de dimensions més
reduïdes que Mallorca, i ens anava bé en base a l’estudi de la
població escolar de Menorca fer una proposta de mapa escolar
que pogués servir de model generalitzador a la resta de les Illes,
que seran objecte d’un mapa escolar durant l’any 2001 gairebé
amb garanties de tot, per ventura a Mallorca ens quedarà la part
forana. En aquests moments s’està treballant amb el mapa
escolar de Palma i el mapa escolar de Mallorca, però donant
prioritat al de Palma; i posteriorment es començarà el mapa
escola d’Eivissa i Formentera, amb la intenció per part nostra
que a mitjan 2002 tots els mapes escolars de les Illes Balears
puguin estar, per dir-ho d’alguna manera, conclosos.
Evidentment dependrà de les dificultats que puguem trobar-hi,
a causa d’aquests elements de creixement de la població
escolar, de la mobilitat interna dins cada illa, etcètera.

Una cosa que hem volgut fer amb aquest mapa és fer un
mapa que voluntàriament i d’entrada exclou la franja del tram
d’edat del primer cicle d’educació infantil, 0 a 3 anys, això serà
objecte d’un altre mapa escolar, que també s’ha començat a
treballar; i també hem deixat de banda el mapa escolar de la
formació professional, que també ja s’està treballant ara, però
que es treballa no només en el marc de la Conselleria, sinó que
es treballa en el marc del Consell Social de Formació
Professional, del Consell de Formació Professional de les Illes
Balears, em pareix que aquesta és la denominació exacta. I a la
vegada, tot això lligat a una elaboració que s’està fent en
aquests moments d’un projecte de llei d’educació d’adults, que
lògicament tendrà molt a veure.

Hem pretès que aquesta proposta de mapa escolar de
Menorca anàs a les mans de totes les institucions, colAlectius,
entitats que hi podien fer contribucions i suggeriments que
l’enriquissin, que el matisassin, que fins i tot el fessin rectificat,
i aposta hem entregat aquesta proposta de mapa escolar de
Menorca al Consell de Menorca, concretament a la seva
presidenta i al seu conseller de Cultura, Educació i Esports, als
grups parlamentaris, cada grup parlamentari va rebre un
exemplar de la proposta de mapa escolar de Menorca, als
sindicats, als ajuntaments, a les patronals de l’educació, al
Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca, a persones
diverses que a títol individual ens mereixen una confiança, i
creim que pot ser positiva la seva aportació, i els hem proposat,
i això ja els ho vàrem proposar deu fer prop d’un mes, que ens
facin suggeriments, i els donàrem dia 31 de maig com a data
final per a aquest període de consultes, i a més a més els vàrem
donar la garantia que cadascun dels seus suggeriments,
propostes, serien degudament analitzades i degudament
comentades amb ells mateixos, i evidentment integrades en la
mesura que fos possible dins la proposta de mapa escolar, que
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al mes de juny passaria a ser definitivament el mapa escolar de
Menorca, un mapa escolar que creim que serà un instrument
ben útil per a la planificació i la gestió del sistema educatiu a
l’illa de Menorca fins a l’any 2004 i, això sí, sabent que aquest
mapa escolar no serà, ni molt manco, un document que
respongui als principis d’un dogma de fe, sinó que serà un
mapa que amb les dades d’escolarització de cada any s’haurà
d’anar actualitzant, s’haurà d’anar revisant, s’haurà d’anar
completant, perquè l’educació a les Illes Balears és un ésser
viu, canviant, i lògicament el mapa escolar ha de ser capaç
d’atendre aquestes peticions.

El Sr. Bartomeu Cañellas els informarà dels diferents
apartats que té. Bàsicament jo diria que en té dos, de grans
apartats: una introducció, a la qual s’explica el model, la
filosofia, les pautes bàsiques a partir de les quals s’ha elaborat
aquesta proposta de mapa escolar; i després té una segona
part, a la qual s’analitzen les quatre grans zones d’escolarització
que s’ha determinat que hi havia d’haver a l’illa de Menorca, i
a la vegada s’analitza un per un cadascun dels municipis de
cadascuna d’aquestes zones, i s’emmarquen les previsibles
tendències de creixement de la població escolar i les possibles
necessitats de creació de noves unitats, i fins i tot de nous
centres, i a la vegada a cada municipi, i en referència a cada
escola, hi ha una relació d’aquelles intervencions de millora
dels centres, és a dir obres a fer, que evidentment té els seus
riscos, perquè això lògicament pot desvetllar per part dels
ajuntaments tot un conjunt de peticions; però com que
l’expectativa és l’any 2004, i la voluntat política de la
Conselleria i del Govern és anar fent molta feina en aquest
àmbit, creim que la immensa majoria d’aquestes propostes, que
aquí queden explícites, es podran assumir.

En resum, de l’any 2001, que és l’any en què ens trobam ara,
fins l’any 2004, les previsions a Menorca, que repetesc que és
una illa que té un nivell d’estabilitat considerable en la seva
població escolar, seria probablement fer dos centres nous de
primària, un a Ciutadella i un a Alaior. Es planteja la necessitat
que s’haurà d’incrementar en 9 unitats l’educació infantil, en 22
unitats l’educació primària, a nivell d’ESO hi ha una estabilitat
molt notable, el creixement de l’oferta de batxillerat serà molt
mínima, i en principi la previsió és que l’oferta de cicles
formatius, que vendrà donada pel mapa de formació
professional que es faci, també sigui relativament substancial
als tres propers cursos, dins aquesta dinàmica de creixement de
l’oferta de cicles formatius, que a més a més està connectant
amb una demanda de cada vegada major de cicles formatius a
les tres illes, amb una tendència no tant a l’alça a l’illa d’Eivissa,
on la cosa resulta més difícil.

Feta aquesta introducció, solAlicitaria al president de la
Comissió la possibilitat que cedís la paraula al Sr. Bartomeu
Cañellas. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Conseller, per suposat, passarem la paraula
al Sr. Cañellas perquè complementi la informació que vostè ha
donat.

EL SR. TÈCNIC DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
PLANIFICACIÓ I CENTRES (Bartomeu Cañellas):

Senyores i senyors diputats. El mapa escolar és un
instrument de planificació, defineix l’estructura, l’organització
i l’oferta de la xarxa educativa, i en determina la distribució
territorial i la quantificació dels recursos humans i materials. El
seu objectiu és que sigui una eina per a la creació d’una xarxa
educativa que per proximitat a l’usuari, per coherència
normativa i tècnica pedagògica, i per suficiència en la seva
oferta, satisfaci les exigències del desplegament i l’aplicació de
la Logse a la nostra comunitat.

Cal entendre el mapa escolar com una proposta oberta i
dinàmica de la xarxa educativa, com una eina, no com una
planificació definitiva que s’haurà d’anar adaptant i modificant
periòdicament incorporant actualitzacions de dades, variacions
de la demanda escolar que es vagin produint i altres supòsits
que s’escapen a les possibilitats objectives de previsió en
aquest difícil camp: mobilitat de la població, impacte de noves
vies de comunicació, nous assentaments de població, etc.
Aquest caràcter obert fa possible incorporar-hi les aportacions
que hi facin els sectors que prenen part en la programació
general de l’ensenyament. 

El mapa escolar és, per tant, com a document de treball, el
marc de referència que estableix les propostes d’ubicació i
quantificació de l’oferta educativa en base als criteris següents:
la demografia, grups de població per edat i municipi en la seva
previsible evolució a partir del padró del 98 i les dades dels
ajuntaments de l’any 2000; les projeccions de població a partir
d’aquest darrer padró; l’evolució de la població escolaritzada,
distribució per cursos; centres sostinguts amb fons públics i
municipis dels darrers anys acadèmics; la xarxa de centres
existents, pública, concertada i privada; la utilització òptima de
la infraestructura de l’actual xarxa de centres; l’establiment de
lligams estrets entre territori i escolarització, especialment a
l’educació infantil i a l’educació primària; l’atenció de
l’escolarització amb criteris de proximitat als domicilis familiar,
“zonificacions”, agrupaments i adscripcions; la consolidació i
l’increment dels recursos dels centres incomplets a nuclis de
població reduïda; una ubicació de l’oferta que garanteixi la
igualtat en l’accés a l’educació i compensi els desequilibris
territorials; la priorització de la creació i/o existència de centres
de format petit i mitjà; l’accessibilitat entre les localitats,
especialment en aquelles zones on es proposa l’agrupament de
l’etapa d’educació secundària obligatòria i postobligatòria, i/o
dels ensenyaments de règim especial.

L’entorn socioeconòmic de cada àmbit territorial en relació
a l’oferta de cicles formatius, l’oferta necessària per prestar
serveis en cada etapa educativa, la tendència és de proposar
una oferta planificada que doni una resposta adient a les
fluctuacions de la demanda real.

Les taxes d’escolarització, a educació infantil, primer cicle,
avançar progressivament en l’increment de l’escolarització; en
educació segon cicle, cent per cent per assolir l’escolarització
completa; en educació primària un 105%, l’increment de la taxa
s’efectua en vistes a les conseqüències de les possibles
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repeticions, retard escolar i de la mobilitat. L’educació
secundària obligatòria, ESO, un 105%, taxa suficient per atendre
la continuïtat de tot l’alumnat matriculat en els colAlegis públics
d’educació primària que promocioni i l’escolarització de
l’alumnat procedent de centres concertats que no imparteixin
ESO o no adscrits a un altre centre concertat d’educació
secundària. A l’educació secundària postobligatòria un cent
per cent de la població escolaritzada a l’ESO, que es dividiria en
un 10% per a programes de garantia social, un 65% per a
estudis de batxillerat i un 25% per a cicles formatius de grau
mitjà. Els cicles formatius de grau superior es calcula un 33% de
l’alumnat de batxillerat i inclou els procedents del món laboral;
aquests paràmetres semblen suficients per satisfer la demanda
prevista en aquest nivell no obligatori i assegurar la continuïtat
en centres públics de l’alumnat escolaritzat als IES, de l’alumnat
de la concertada que no té continuïtat als seus centres o
d’aquell que vulgui optar per l’oferta pública.

Les ratios per a cada etapa, educació infantil segon cicle i
primària 25 alumnes per grup, entesos com a 23 més 2 per a
alumnat de necessitats educatives especials i/o d’incorporació
tardana; d’aquesta manera es fa una reserva global de places
per fer front a la demanda i a les seves fluctuacions: mobilitat i
immigració. Educació secundària obligatòria 30 alumnes per
grup entesos com a 27 més 3 per a alumnat amb necessitats
educatives especials o d’incorporació tardana, en el benentès
que als grups que acullen alumnes amb necessitats educatives
especials la ratio és de 25; batxillerat 35 per grup i cicles
formatius 30 en general, excepte segons quins cicles formatius.

I com a darrer criteri, les aportacions durant el procés
d’elaboració dels diversos sectors participants en la
programació general de l’ensenyament: òrgans i organismes de
l’administració local, consells escolars, organitzacions sindicals
i colAlectius en representació dels pares i les mares dels
alumnes.

El treball es divideix en dues parts. La primera conté els
aspectes generals i els paràmetres de la planificació escolar per
a les Illes Balears per al període 2000-2004, i la segona se centra
en el mapa de Menorca. La proposta de les Illes Balears té els
següents continguts: la definició dels principis bàsics, els
objectius i els criteris de la planificació escolar, planificació
escolar i territori, configuració de la “zonificació” escolar, àmbit
territorial dins el qual es pugui garantir l’ensenyament no
universitari i s’estableixen zones 3/12, 3/16 i 3/18; també es parla
de la tipologia de centres públics destinats a la impartició dels
ensenyaments de règim general, dels recursos humans (es
reflecteix l’acord de plantilles vigent), les ratios màximes
alumnes grup que ja he exposat, la definició i caracterització de
cada una de les etapes o nivells educatius (l’educació infantil,
l’educació primària, l’ESO, l’educació secundària
postobligatòria, batxillerat, formació professional), l’oferta per
a alumnat amb necessitats educatives especials i els
ensenyaments de règim especial.

El mapa de Menorca té els següents continguts: la
“zonificació” escolar de Menorca, la descripció de cada una de
les distintes zones, i aquesta descripció inclou: dades
estadístiques i descriptives de la situació actual dels centres

sostinguts amb fons públics; taxes d’escolarització; unitats
educatives en funcionament a cada nivell, ratios i distribució de
l’oferta; una descripció de la planificació, que és una estimació
de la demanda d’escolarització per a cada un dels nivells o
etapes del nostres sistema educatiu; proposta de “zonificació”,
ubicació i quantificació de l’oferta en els centres sostinguts
amb fons públics.

En tercer lloc, les projeccions de població escolar, una
estimació de la demanda educativa en base a una previsió de la
població escolar de les Balears fins al curs 2003-2004 a partir de
les darreres dades de població. D’aquestes dades resulten la
previsió d’alumnes de cada curs i el nombre d’unitats
necessàries d’acord amb les ratios establertes. En quart lloc, el
resum de l’oferta educativa prevista per a cada zona. En cinquè
les actuacions previstes: reforma, millora, ampliació, nova
construcció o adequació d’edificis. I en sisè lloc, la
documentació annexa inclou l’evolució de la població de
Menorca del període 1950-1998, els índex de població, la
població escolaritzada, l’oferta real de places i les places
teòriques, totes les dades de la matrícula del curs 2000-2001, les
taxes d’escolarització de Menorca i de cada municipi, les
projeccions de població escolar per als cursos 2001-2002, 2002-
2003 i 2003-2004, és a dir, alumnes i aules necessàries, i
finalment unes fitxes resum per municipi i el resum de la
proposta.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cañellas. Passaríem ara a les intervencions dels
grups parlamentaris. Començam pel Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista; té la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, intervenim també en aquesta ocasió per donar un
suport explícit, clar, a aquesta iniciativa que ha tengut el
Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria d’Educació
i Cultura d’elaborar el mapa escolar a l’illa de Menorca, i volem
felicitar el conseller i també el tècnic encarregat d’aquesta
elaboració, el Sr. Bartomeu Cañellas tant per la informació que
ens ha passat avui aquí, en aquesta cambra, com per la feina
feta fins ara i la que segurament encara continuarà fent perquè
aquest mapa escolar a Menorca sigui el més efectiu possible.

Nosaltres comprenem que no és fàcil, no és gens fàcil ni és
gens senzill fer el mapa escolar a cap territori però, sobretot,
quan aquest territori és un territori insular i a més a més és un
territori insular divers. Entenem que si a més d’això s’hi afegeix
aquest altre element que complica encara més aquesta feina,
com és aquesta allau, aquestes onades immigratòries de gent
que ve de fora a establir-se entre nosaltres, i com és la mobilitat
de l’alumnat, una mobilitat creixent gairebé incontrolable, això
fa que la situació futura resulti gairebé imprevisible i, per tant,
l’elaboració d’un mapa escolar amb aquestes característiques
hem de reconèixer que du la seva feina i que no és una feina
fàcil.
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Entenem també el motiu pel qual el Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Cultura, hagi
volgut començar el mapa escolar de les Illes Balears per l’illa de
Menorca; les raons que ens ha exposat el conseller, les trobam
ben vàlides, es tracta d’una illa en què es pot comptar amb una
major estabilitat escolar, i una illa d’unes dimensions que
permeten fer-hi un projecte que serveixi com a model per anar
elaborant altres projectes. 

Estam d’acord que, a més de Menorca, es pensi distribuir en
aquestes àrees de Palma, part forana de Mallorca, Eivissa i
Formentera, i veim bé que se n’hagi exclòs el primer cicle
d’educació infantil de 0 a 3 anys com també el de formació
professional, i que quedi aquest a l’elaboració d’un projecte de
llei d’educació d’adults.

Si hi ha una cosa que ens alegra de l’elaboració d’aquest
mapa escolar tal com se’ns ha explicat tant pel conseller com pel
tècnic encarregat de la seva elaboració, és que sobretot en
aquesta feina s’hagin volgut tenir molt en compte les
contribucions que hi hagin volgut i pogut fer altres entitats
afectades o interessades en la temàtica i altres organismes
públics, bé sigui el Consell Insular de Menorca, bé siguin els
ajuntaments menorquins, bé siguin altres entitats i institucions
que hi han pogut aportar les seves suggeriments i que han
estat recollides per la Conselleria d’Educació i Cultura.

Acabam la nostra intervenció reiterant el nostre suport
explícit a aquesta proposta de mapa escolar que ens ha estat
presentada per a l’illa de Menorca, i esperam, desitjam, que
contribueixi a una millor atenció pública a les necessitats
educatives de l’illa de Menorca. Si em permeten una alAlusió,
quan aquest diputat ha pogut sentir del tècnic encarregat de
l’elaboració del mapa per a l’illa de Menorca, el Sr. Bartomeu
Cañellas, les dades que ens donava en relació a quins són els
projectes, aquest diputat s’ha alegrat ben molt en recordar que
quan exercia com a professor de BUP, que dèiem llavors, tenia
davant 46 alumnes i ara es fa una prospecció en 30; ens sembla
-27 i 3, si no ho he entès malament- ens sembla que això ja de
per si explica que s’estan fent passes endavant de cara al fet
que la tasca educativa que s’està fent a les Illes Balears pugui
ser molt més eficient i molt més eficaç.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. En nom del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Hble. Conseller, un mapa escolar és a partir d’una
fotografia fixa d’un moment determinat; per tant sempre hem de
creure que hi ha una desviació des del moment de la fotografia
fins al moment de l’elaboració o la presentació d’aquests
instruments que han de servir a la conselleria per prendre
decisions força importants sobre una problemàtica que té

plantejada l’educació avui en aquestes illes, que no s’acaba,
òbviament, amb aquest mapa.

Em referesc particularment al tema de la mobilitat, i
aprofitant que la cosa ve bé i que jo crec que tots els grups
estan interessats en què funcionin les escoles en aquest país,
en aquesta comunitat, hi ha un fet essencial: que és
imprevisible quina serà, però la suposició ha de ser que
augmenti de cara al futur que dins la taxa d’immigració hi hagi
un nombre cada vegada més important de població africana
amb tot el que comporta, no tan sols de maneres de viure, de
costums diferents, de llenguatges molt poc pròxims, més bé
allunyats al nostre, i amb religions fins i tot diferents que poden
conduir a situacions no volgudes si no es té una resposta
ràpida i adient per part de la conselleria. 

Per tant, l’instrument del mapa escolar, enhorabona, jo crec
que tots ens podem alegrar que s’existeixi aquest mapa mentre
sigui mirat com a un instrument flexible, i dins aquesta
flexibilitat el que volia dir és el compromís, se suposa, i si no l’hi
deman cordialment, als períodes d’actualització que haurà de
tenir aquest mapa escolar al llarg del temps.

Un altre factor a tenir en compte, que no és d’instalAlacions,
les instalAlacions no fan l’escola, no fan l’educació, és la
societat i els professionals els que estenen..., i en els
p rofessionals precisament és allà on també hi ha competències,
no?, és la situació dels alumnes amb necessitats educatives
especials, no només les minusvalideses, sinó un grau de..., de
violència o de rebuig de l’escola mirada d’una forma clàssica
que es produeix arreu d’aquestes illes. La xifra del 10% i que
només es contempli una actuació -pel poc o molt que he pogut
llegit en aquest document- de donar una resposta als alumnes
que arriben als 16 anys, després de l’escolaritat obligatòria, etc.,
de tenir els cursos de..., no sé què social, de la garantia social,
que pot ser una solució a aquests alumnes, però la problemàtica
no ve determinada en aquesta edat, sinó en els dos, tres anys
anteriors, sobretot des de 12 fins a 15, m’atreviria a dir, que o bé
s’han de modificar les ratios, o bé s’ha de modificar el nombre
o la plantilla de tècnics a cada una de les escoles, sobretot de
les més problemàtiques, perquè originen una pèrdua de temps,
una resposta negativa per part del professorat que ha d’aplicar
els criteris de la Logse, i també ens hem de felicitar del fet que
tenim els currículums fets ja i publicats, que hem de dirigir un
poc la formació dels alumnes en aquestes illes.

Si aquest mapa serveix per contestar de la manera que
s’exposa quant a edificacions, i no és qüestió de posar ni
calendaris ni terminis, i serveix per donar contestació als
problemes més greus que té avui plantejada l’educació en
aquestes illes, benvingut sigui. En tot cas nosaltres l’hem de
felicitar per una cosa: perquè per a vostè i tot l’equip que ve
darrere vostè significa un compromís públic que, o es compleix,
o malament rai el que ens ve damunt, no?, però sàpiga que des
d’aquest grup parlamentari sempre tindrà el suport necessari
perquè creim que és un camí bo que s’ha emprès i que no
hauríem d’amollar en el futur.

Gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En nom del..., ara tocaria al Grup
Parlamentari Popular, per tant la Sra. Cerezo té la paraula.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d’Educació, senyores
diputades, senyors diputats, trobar-me amb aquest document
m’ha semblat que trobava un amic que total hi ha uns mesos
que vaig deixar. He fet nou anys a la conselleria, abans oficina
del MEC i, la feina d’escolarització, l’he feta directament cas per
cas, a principi de curs, etc., i conec, bé, crec que bastant bé,
almenys en un to vulgar, aquest mapa.

En principi, per no allargar perquè ja s’han llegit tants per
cents i xifres, etc., jo aniré més fàcil. Ja açò és com una
continuïtat dels problemes que ja veníem patint els centres de
Menorca. Per exemple, el més gros a Ciutadella que ara, veient
els fillets que han nascut aquests darrers anys, resulta que
l’any 2003 Ciutadella necessita aquest centre precisament de
dues línies perquè si no és que ja s’omplen amb els que han
nascut aquests anys. Són alAlots ciutadellencs, és a dir, que no
s’ha de pensar que siguin immigrants que quan vengui una
desacceleració de feina se’n tornin cap a altres indrets, i és clar,
aquest, jo diria que si s’ha de prioritzar o hi ha d’haver doblers
per a qualque cosa ha de ser per a aquest.

Ja es trobaven també problemes a Alaior, a l’escola..., a
l’Alaior hi ha un colAlegi concertat i l’escola pública, hi havia
una demanda forta del centre concertat per mor dels immigrants
que volien castellà i sempre al centre concertat van més
mesclades les dues llengües, però també efectivament aquest
colAlegi d’una línia que tenen projectat es veia venir i feia falta.
L’escoleta de Sant Climent, que també estava ja en estudi veig
que ja s’atraca el moment que es comenci, que ara s’hi ha
incorporat també l’ajuntament amb la seva guarderia per poder
compartir espais comuns com és el menjador; també és una
cosa que ja feia falta i veig que també ha pres cos. 

La resta, com és Maó, Mercadal..., tampoc no tenen un
creixement especial, han pogut recollir tota aquesta explosió
d’immigració que hi ha hagut enguany que han estat uns 500
alumnes, però han pogut perquè entre altres coses la Graduada
mateixa que era de dues línies ja només en tenia una, li
sobraven uns espais, ha estat possible anar repartint aquests
alAlots. Ferreries també ha pogut, el mateix Es Migjorn... És a dir,
crec que aquest mapa escolar reflecteix un poc el que ja venia
i ara ja és aquí.

En secundària idò també, crec que és un bon mapa escolar
que també..., no hi ha la problemàtica que hi ha a primària. Hem
fet una ullada superficial a les obres que s’han i que es faran,
també. Allà on veig que vostè ha dit, Sr. Conseller, que fer-ho
a tres anys no hi entrava, formació professional tampoc, he
aprofundit prou en els cicles aquests mitjans i superiors perquè
sé que aquests tenen una problemàtica important que és que
posar mòduls d’aquests en marxa amb una forta inversió potser
després te troben que no hi ha prou alumnat quan ha passat un
cicle, que les maquinàries són molt cares, és a dir, aquí açò (...)

prou, i sé que també és molt difícil criticar perquè és molt difícil
llegir l’esdevenidor, però bé, en conjunt estic contenta que açò
hagi continuat endavant. 

Era una feina, Menorca, bé, no ho dic en un pla que sigui
superior a les altres illes, però hem funcionat sempre bastant bé,
ha estat un poc el paradís dels inspectors i de les persones que
han vingut per allà, som bastant dòcils i per altra banda crec
que bastant responsables. És a dir, que un vot perquè açò sigui
una realitat i perquè aquests tres punts que encara no estan
clars que també els puguem discutir qualque dia.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cerezo. Sr. Conseller, té la paraula per contestar
les observacions i preguntes que s’han fet. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé, jo la primera cosa que vull fer és
agrair les intervencions, no perquè hagin estat de valoració
positiva del mapa i de la tasca feta pels tècnics de la conselleria,
sinó per l’esperit positiu que les ha impulsades.

Tant..., els tres representants dels tres grups parlamentaris
han esmentat el tema de la necessitat de fer un mapa escolar
que sigui un mapa escolar obert, flexible, adaptable a les noves
circumstàncies que es vagin produint, i la intervenció de la Sra.
Cerezo ha sortit el tema de l’arribada durant aquest curs 2001-
2002 de gairebé 500 alumnes d’incorporació tardana a l’illa de
Menorca. Com poden imaginar vostès, dins un mapa escolar
tan obert, tan en creixement inesperat i imprevist, és
absolutament imprescindible aquesta capacitat, aquesta
flexibilitat del mapa escolar d’anar-se adaptant a la realitat. 

Comentaré una cosa: la Sra. Cerezo ha dit que es farà un
centre de primària, infantil i primària, a Ciutadella de dues línies.
Idò bé, la primera vegada que arribàrem a la conclusió que a
Ciutadella faltava un centre, la decisió va ser fer-lo d’una línia,
l’encarregàrem d’una línia, el projecte, i en un moment
determinat, quan tornàrem comptar a partir de les insinuacions
del creixement demogràfic natural, en aquest cas, vàrem veure
que convenia ampliar-lo a dues línies i així s’ha fet.

Evidentment la idea que el mapa escolar és un instrument
útil jo crec que tots hi estam d’acord. Serveix per detectar
necessitats, serveix per marcar objectius d’intervenció en
múltiples aspectes de l’educació i, com ha dit el Sr. Tirs Pons,
també és un compromís polític, efectivament, que té els seus
riscos. Probablement fer un mapa escolar i deixar-lo dins el
calaix de l’Administració pot ser més convenient que no airejar-
lo com hem fet nosaltres perquè crea expectatives, però jo crec
que hi ha possibilitats que fins a l’any 2004, si no la totalitat
dels compromisos que aquí s’assumeixen, la immensa majoria
dels compromisos que aquí s’assumeixen siguin possibles de
realitzar tant per aquest govern com pel primer tram del govern
següent que vengui, si és que les inversions es mantenen més
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o menys en el ritme que s’estan produint, malauradament sense
poder comptar amb una mínima dosi de solidaritat per part del
Govern de l’Estat, que continua essent un govern que té la
fortuna de poder recaptar molt a les Illes Balears però que no és
sensible a les problemàtiques concretes que en aquest moment
les Illes Balears tenen per atendre aquest creixement de
població escolar, etc., etc.

El Sr. Tirs Pons ha esmentat el tema que es destina un 10%
a cursos de garantia social, i m’ha semblat entendre que vostè
lamentava que això no sigui possible fins als 16 anys, començar
a impartir-ho, em sembla haver entès això. En realitat això és una
normativa legal que probablement en aquests moments està en
qüestió i que jo diria que, encara que es manté que la garantia
social és als 16 anys, s’han generat línies d’iniciacions
professionals en els centres i, sobretot, s’ha elaborat des de la
conselleria amb una participació molt directa de tots els docents
tota una sèrie d’instruments pràctics per poder afrontar tots
aquests problemes que vostè deia, que són el projecte
d’intervenció educativa que enguany s’està aplicant per
primera vegada, que permet agrupaments flexibles, suport amb
majors recursos humans en els centres, possibilitat de disposar
de personal especialitzat per atendre de manera particularitzada
a la diversitat en un sentit genèric que es concreta en tallers de
llengua, etc., etc... És a dir, la garantia social és un mecanisme
més per atendre aquesta complexitat realment difícil que
gestionar que ens trobam a molts de centres de secundària de
les Illes Balears, no amb la mateixa intensitat a totes les illes, és
evident que com més cohesionada sigui socialment i
culturalment, més integrada sigui una societat, més poques
complexitats es generen dins les aules i dins els centres, i en
aquest cas Menorca té la fortuna de ser l’illa que també es troba
en millors condicions, perquè la societat menorquina és una
societat més cohesionada, més integrada que no ho són les
d’Eivissa i les de Mallorca, i això ho sap qualsevol observador
objectiu de la realitat de les nostres illes. 

Això no vol dir que en els instituts de secundària de
Menorca no hi hagi professor que d’alguna manera se senten
sobrepassats per aquella dotzena d’alumnes que fins i tot
poden arribar a manifestar conductes, entre cometes,
antisocials, i que són d’encaix molt difícil dins el sistema
educatiu perquè d’alguna manera el rebutgen. La voluntat de la
conselleria és que enguany facem inspecció, els serveis tècnics
corresponents de la conselleria i directors de centres, una
avaluació a fons dels PIES i en facem una adaptació, i jo crec
que si és necessari, en els centres que sigui necessari, s’ha de
cercar alguna fórmula perquè aquests 10, 12, que al final
t’acaben dient que són 10 o 12 que tanmateix no encaixen de
cap de les maneres, veure com se’ls pot atendre d’una manera
particularitzada evitant que produeixin un impacte negatiu
sobre la totalitat del 600 alumnes dels centres, que això està
passant, i d’això la conselleria n’és absolutament conscient,
s’han adoptat algunes fórmules -vostè ho sap, vostè també- en
colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca i amb
l’Ajuntament de Maó, aquesta aula externa que ha donat un
bon resultat i que també avaluarem enguany, i evidentment això
han de ser mesures d’excepció perquè el sistema educatiu
ordinari ha de recórrer només excepcionalment a aquests

recursos, però tampoc no hem de tenir excessius perjudicis per
adoptar-los en els casos en què sigui necessari.

En qualsevol cas acabaria dient que agraesc, agraïm, el Sr.
Bartomeu Cañellas, que té tot el mèrit de les qualitats d’aquest
mapa escolar, jo personalment no me n’atribuesc ni un, els
agraïm el bon to i l’esperit constructiu amb què han afrontat la
seva anàlisi, i els recordaria que fins al dia 31 de maig, que em
pareix que és divendres de la setmana que ve o dijous,
agrairíem, si és que ho troben oportú i tenen possibilitats de
fer-ho, els seus suggeriments escrits particulars, detallats,
perquè puguem mirar d’enriquir encara més aquest mapa
escolar que jo crec que és un guany de cara al coneixement del
sistema educatiu a Menorca i, per tant, un instrument que
servirà per millorar-lo.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Hi ha rèpliques per part dels grups?
No? Per tant acabaria aquesta compareixença donant les gràcies
al conseller i als càrrecs i tècnics que l’han acompanyat, i una
vegada esgotat el debat i l’ordre del dia de la sessió d’avui,
aixecam la sessió.
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