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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. No n’hi ha més?

I.1) Pregunta RGE núm. 2302/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parl amentari  Popular,
relativa a transferències d'esports als consells insulars.

El primer punt de l’ordre del dia és la pregunta RGE núm
2302/01, relativa a transferències d’esports als consells insulars
decau perquè no hi ha el Sr. Pastor.

II.1) Compareixença RGE núm. 1583/01, sol A l icitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, per tal d'informar sobre els ensenyaments
musicals.

Per tant, passam al segon punt relatiu a compareixences, en
aquest cas n’hi ha dues. La primera és la RGE núm. 1583/01,
solAlicitada pel Govern de les Illes Balears de l’Hble. Conseller
d’Educació i Cultura, per tal d’informar sobre els ensenyaments
musicals a les Illes Balears. Assisteix l’Hble. Conseller
d’Educació i Cultura el Sr. Pons, acompanyat pel Sr. Director
General de Planificació i Centres, Sr. Jaume Gual i per tal de fer
l’exposició oral té la paraula l’Hble. Conseller. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Intentaré ser el màxim sintètic possible. Vàrem creure oportú fa
uns mesos solAlicitar aquesta compareixença per tal de què els
membres que formen la Comissió d’Educació i Cultura del
Parlament s’assabentessin de les mesures que anava impulsant
la Conselleria d’Educació i Cultura, el Govern, en matèria
d’estudis musicals, impartits fora de l’ensenyament general
obligatori, això ha de quedar clar, no parlarem de la música que
s’ensenya a primària, ni la música que s’ensenya a secundària,
sinó que parlarem dels estudis musicals impartits, repetesc, fora
de l’ensenyament general obligatori. 

També voldria fer un altre matís important i és sobretot,
tenint en compte els graus que es divideix l’ensenyament
musical, tots vostès saben que hi ha el grau elemental, que
correspondria a un temps d’iniciació al coneixement musical,
que no genera titulació oficial i normalment a les Balears
s’imparteix a través d’escoles de música, moltes d’elles de
titularitat municipal i algunes de titularitat privada. Després hi
hauria el grau professional o mitjà, que sí genera un títol oficial,
perdoni Sr. President, ve un tècnic que ha de participar en el
segon tema que tractarem a la comissió d’avui, no sé

exactament quina ha de ser la seva ubicació, és el Sr. Guillem
Ramis.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En principi hauria de seure a la vora
del Sr. Jaume Gual, si es tan amable. No hi ha cap problema
perquè vostè intenti aportar a la comissió tot allò que sigui
possible. Pot continuar Sr. Conseller. 

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

 Gràcies, Sr. President. Bé allò que deia, grau elemental,
iniciació musical que correspondria a les escoles de música
municipals o privades i que no generen cap titulació oficial,
grau professional o mitjà, que sí generaria un títol oficial i
correspondria als conservatoris i després hi hauria el grau
superior que correspondria al Conservatori Superior. Després
una altra observació d’entrada, en aquests moments hi ha
vigents dos plans d’estudis diferents, referits a la música, el Pla
66, que entre altres particularitats té la particularitat de permetre
l’assistència d’alumnes lliures i després el Pla Logse que és el
que s’aplica, mentre que el pla 66 està en fase progressiva de
caducitat, no admet alumnes lliures, cosa que serà import ant
dins la meva intervenció, aquesta viabilitat o no de l’existència
d’alumnes lliures.

Si els sembla bé a vostès, exposaré les coses que s’han fet
fins ara, durant aquesta legislatura en matèria d’estudis
musicals impartits fora de l’ensenyament general obligatori i a
la vegada els donaria una informació sobre algunes de les
previsions immediates que el Govern té previst dur a terme. La
primera cosa que voldria esmentar és que, com vostès saben,
des de feia més de 10 anys a Menorca i Eivissa existien
extensions del Conservatori de Palma i aquestes extensions
varen donar origen per aquest curs 2000-2001, a conservatoris
independents de Menorca i Eivissa- Formentera. A més en el
cas de Menorca en la creació d’una extensió a Ciutadella.
Vàrem creure que els conservatoris de Menorca, Eivissa i
Formentera ja havia arribat el moment perquè adquirissin per
dir-ho d’alguna manera la seva emancipació acadèmica i a partir
del pressupost de l’any que ve ja tendran un pressupost
absolutament propi i per tant, seran gestionats acadèmicament
i administrativament des de cada una de les Illes.

Després una decisió recent, concretament va ser aprovada
en el Consell de Govern de la setmana passada, va ser la
creació de la Fundació Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears, explicaré aquest fet. Durant molt de
t emps a les Illes Balears havia existit un conservatori de grau
professional, ubicat a Palma i l’any 99 poc més poc menys quan
l’actual Govern va començar el seu exercici, es va crear el
Conservatori Superior, però es va crear el Conservatori
Superior, però encara afegit al conservatori professional, encara
que la llei mana que els conservatoris professionals i els
conservatoris superiors estiguin clarament diferenciats en
termes de gestió i en termes acadèmics. Aleshores nosaltres
hem cregut que podia ser bo que per al curs 2001-2002 el
Conservatori Superior quedés clarament independent del
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conservatori professional de Palma i a més la seva gestió es fes
mitjançant una fundació, una fundació que a més de gestionar
els estudis acadèmics de grau superior gestionarà les
instalAlacions de l’edifici del Conservatori, instalAlacions de
gestió difícil i complexa, de la qual havien d’alliberar els propis
professors perquè l’haguessin de dur a terme.

 Aquesta fundació, que repetesc es va crear per consell de
Govern divendres passat, serà operativa a partir de dia 1 de
juliol i és una fundació que entre altres coses ha constituït un
patronat, en el qual hi ha representació del Govern, hi ha
representació dels tres consells insulars, perquè aquest
Conservatori Superior ubicat a Palma és el Conservatori
Superior de totes les Illes Balears, a més hi ha un representant
de l’Ajuntament de Palma això s’explica, no només per les
magnituds demogràfiques de l’Ajuntament de Palma, sinó en
base a un conveni que existeix entre l’Ajuntament i el Govern,
mitjançant el qual l’Ajuntament va cedir el solar en el qual
s’havia de construir el Conservatori i a canvi el Govern assumia
una sèrie de compromisos, això ho diu l’escriptura pública de
sessió del solar. Quins eren aquests compromisos? Per
exemple, donar acollida a la banda municipal de música al futur
conservatori, i a més es gestionaria tota la zona verda del
voltant del Conservatori, per tant, vàrem creure que era
raonable que l’Ajuntament de Palma s’impliqués en el patronat,
a més hi ha un representant de la Federació de Municipis de les
Illes Balears, també hi ha un representant de la Fundació
Pública per a la Música i un representant de la Universitat.
Aquest Patronat serà el responsable final del funcionament del
Conservatori Superior i a la vegada del funcionament, gestió i
rendibilitat de l’edifici del Conservatori actual.

Una altra decisió que s’ha presa enguany és la creació, de
cara a l’any que ve, de l’oferta del batxillerat musical, no existia
a les Illes Balears i es crea una oferta de batxillerat musical per
a Mallorca, un altre per a Menorca i un altre per a Eivissa. Ja ha
sortit l’ordre de creació d’aquest batxillerat musical, amb la
possibilitat a més de revalidar estudis musicals amb
assignatures de música d’Eso i en el cas d’assignatures de
dansa, té la possibilitat de revalidar assignatures d’educació
física i de música.

Un altra cosa que s’ha fet en matèria d’ensenyament
musical, no inclòs dins l’ensenyament obligatori, és iniciar un
procés d’equiparació retributiva del professorat laboral del
Conservatori, en relació al professorat funcionari docent, què
passava? Hi havia un problema. El conservatori professional té
una plantilla de professorat històrica, que són professors
laborals, però clar els tres darrers anys, havia crescut el nombre
d’alumnes, el nombre de professors va haver de créixer i
aleshores enlloc de contractar nous professors laborals, es
varen contractar exactament igual com s’haurien contractat per
a un institut, la qual cosa creava una doble naturalesa de
professorat, amb una particularitat terrible i és que el professor
laboral que per ventura feia 15 o 20 anys que era professor el
Conservatori podia arribar a cobrar 30 o 40.000 pessetes menys
que el professor interí, introduït al Conservatori. Evidentment
això creava un malestar impressionant, ho hem resolt mitjançant
una equiparació retributiva que es va resoldre l’any passat. 

A la vegada hi ha en marxa, en relació al professorat, un
procés de promoció interna, que serà la primera passa per a la
seva funcionarització definitiva i aquest personal del
Conservatori passarà a ser personal, amb totes les
conseqüències, de la Conselleria d’Educació. Si bé s’ha de dir
que determinats professors no accepten aquest procés de
funcionarització, perquè estan en fase molt pròxima a la
jubilació i per tant, quedaran durant uns anys com a professors
laborals, però és una categoria a extingir i seran professors
funcionaris normals. Després hi haurà un procés de promoció
interna, com els he dit, en el qual el professorat auxiliar passarà
a ser professors titulars, tots mantenen categories laborals i
l’any que ve creim que es podran començar a fer oposicions per
dotar les places dels conservatoris de les Illes Balears, d’una
manera més o menys definitiva.

Tots vostès són conscients que aquests darrers anys s’està
produint a les Illes Balears un creixement notable al nombre de
persones que cursen estudis musicals, avui el Director General
de Planificació i Centres ha fet el recompte i exactament en
aquests moments entre grau elemental, grau mitjà, grau
professional, Pla 66 i Pla Logse, hi hauria ni més ni menys que
5.726 alumnes. Evidentment l’objectiu formatiu i la
intencionalitat d’aquests alumnes és molt divers, des d’alumne
que es matricula a fer uns estudis musicals, amb un objectiu de
professionalització final i lògicament seran molts pocs
d’aquests 5.726, fins aquell altre que pura i simplement té
aficions musicals i vol adquirir un major coneixement de la
música per pura afició lírica, fins aquell altre que vol tocar a la
banda de música del seu poble i aleshores fent estudis
musicals, millora el seu coneixement de l’instrument que toca a
la banda de música del seu poble. Per tant, el ventall és molt
considerable, des de mestres d’escola que estudien
l’especialitat de música a la Universitat i fan a la vegada
paralAlelament estudis al Conservatori per reforçar els seus
coneixements.

Aleshores quina seria la resposta que la conselleria intenta
articular durant aquest creixement progressiu dels estudis
musicals a les Illes Balears, poc més poc menys seria el
següent. Hem dit que s’han convertit en conservatoris
autònoms els conservatoris professionals de Menorca, Eivissa
i Formentera i s’ha creat una extensió a Ciutadella. Per tant,
tenim en aquests moments un conservatori professional a
Menorca, un conservatori professional a Eivissa, i tenim un
conservatori de grau elemental i mitjà professional a Palma. La
idea seria, a partir de la realitat existent que és una realitat a la
qual hi ha 7 municipis de Mallorca que mitjançant una ordre del
juliol de l’any 99, que nosaltres quan accedirem a la conselleria
ens trobàrem promulgada, creava les aules d’extensió, aules
d’extensió que es comprometien a dotar aquests 7 municipis
d’un professorat est able, que impartís docència musical i
estigués penjada al Conservatori de Palma, sense que hi
hagués una suficient dependència acadèmica dels estudis
musicals que s’impartissin. 

Aquella ordre establia uns mínims que s’havien de complir,
per tal que es pogués aplicar aquesta ordre, i aleshores
nosaltres en contacte amb els centres d’aquests municipis
d’alguna manera hem fet una proposta i ara els exposaré el
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mapa, per entendre-nos, musical que a mig termini nosaltres
creim que és el que s’hauria d’avançar. La idea seria que a mig
termini a les Illes Balears hi hagués un conservatori superior
únic, estarà ubicat a Palma i que ha de tenir una línia de beques
favorable, per tal que els estudiants de Menorca, Eivissa i
Formentera puguin venir a estudiar en aquest conservatori a un
cost, diríem molt més favorable que anar a estudiar a la
Península, per entendre-nos i després la idea és configurar una
petita xarxa de conservatoris, un a Menorca, un a Eivissa, un a
Palma, un a Inca i un a Manacor, amb la particularitat que el de
Palma continuaria sent de grau elemental i mitjà i en canvi
Manacor i Inca, els conservatoris serien exclusivament
professionals i allò que són estudis elementals de música
haurien d’anar a compte dels ajuntaments i a la vegada aquests
conservatoris d’Inca i Manacor, tendrien un professorat que
aniria a compte de la conselleria, però mitjançant conveni els
ajuntaments haurien d’habilitar espais, consergeria, una certa
aportació de recursos per equipaments, instruments, etcètera.

En principi n’hem parlat d’aquesta situació, em perdonin
però avui tenc un mal dia, què diu?...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vol que aturem uns minuts, per intentar
recuperar la veu o cedeix la paraula a un director general, si
tanmateix tenia pensat fer-ho. 

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

 Si li sembla Sr. President passaríem la paraula al Sr. Jaume
Gual, per completar una mica la informació.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Si li poden atracar un micròfon ho farem així. Per
tant, té la paraula el Sr. Jaume Gual, Director General de
Planificació i Centres.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ I
CENTRES (Jaume Gual i Mora):

Bé el conseller parlava del futur, és a dir, de la planificació
de la conselleria de cara al futur dels ensenyaments musicals a
les Illes Balears. Com ha dit, quedaria el Conservatori Superior
de Música de les Illes Balears, seu a Palma, que agafaria tots els
alumnes de les Illes Balears amb unes beques per als alumnes
de Menorca, Eivissa i Formentera, per poder accedir als estudis
musicals superiors. Després continuaria el Conservatori
professional de grau elemental i grau mitjà a Menorca, seu a
Ciutadella i el Conservatori professional de grau elemental i
mitjà a Eivissa i molt possiblement en el futur una seu a
Formentera. Palma a més del Conservatori Superior tendria el
Conservatori elemental i professional, també en un futur
s’estendria un Conservatori elemental i professional a Inca i un
altre a Manacor i entroncats a aquests conservatoris
professionals hi hauria unes extensions d’aquest
conservatoris, concretament una extensió Alcúdia- Pollença,
una altra extensió Santa Margalida- Muro, que estarien

entroncades al Conservatori professional d’Inca i després una
altra extensió Santanyí i Felanitx que estaria entroncada al
Conservatori de Manacor, si bé la primera fase serà el curs que
ve, extensions a tot aquests llocs que he dit, més extensió a
Manacor i a Inca i passarien a conservatori Manacor i Inca,
probablement en una fase posterior.

Amb tot això es pensa donar cobertura a la necessitat que
sobretot el grau mitjà pugui estendre-se a la Part Forana de
Mallorca, concretament les extensions només es pensa facultar-
les per impartir els dos cicles, saben que el grau mitjà té tres
cicles de dos cursos de durada cada un, les extensions només
impartirien dos cicles, per tant, quatre cursos i els conservatoris
professionals, evidentment, impartirien tot el cicle mitjà, que
són els sis cursos. També pel que fa a les especialitats es pensa
racionalitzar i d’entre els dos pobles per exemple que
conformen l’extensió, evidentment una especialitat la mateixa
especialitat no es faria als dos pobles sinó que es faria
normalment al poble que hi hagués més alumnes i evidentment
els d’un poble s’haurien de traslladar a un altre, llavors aquelles
àrees que es diuen comunes, com pot ser el llenguatge musical,
com pot ser cant coral, que agafa molts d’alumnes també es
farien a un lloc determinat dels dos i evidentment si es tracta
del tercer cicle de grau mitjà, són el curs 5è i 6è, només
s’impartiria al Conservatori. Això seria la previsió que tenim
respecte aquests aspectes musicals.

Com també ha dit el conseller al principi, a partir del curs
que ve, s’independitza el Conservatori Superior,
acadèmicament i administrativament del Conservatori
professional que agafa grau elemental i grau mitjà a Palma i serà
regit per aquesta fundació que va aprovar el Govern divendres
passat al Consell de Govern i serà la fundació a través d’una
oferta pública per a tot el professorat que vulgui treballar en
aquest conservatori, podrà accedir-hi, serà gestionat per un
coordinador i a la vegada tendrà un director acadèmic,
pedagògic que serà evidentment un dels professors del
Conservatori. Crec que pràcticament més o menys això és la
previsió que tenim de cara els estudis musicals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gual. Passam ara a les preguntes i observacions
per part dels grups, a no ser que em demanin la suspensió de
la comissió. No és així, començam pel Grup PSM-Entesa
Nacionalista i per tant, té la paraula el diputat Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista fer un agraïment al
Sr. Conseller d’Educació i Cultura, per haver sol Alicitat
comparèixer davant aquesta Comissió parlamentària de Cultura,
Educació i Esports, amb la finalitat d’informar-nos als diputats
i diputades sobre un tema que nosaltres creim que dins el món
educatiu té la seva importància i dins la nostra història creim
que n’hi hem donat més poca de la que té realment. Amb les
iniciatives que ens ha parlat el Conseller d’Educació i Cultura,
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pensam que feim passes endavant per posar-nos en el nivell
europeu que correspondria a les nostres illes.

Per el que nosaltres hem pogut sentir, volem agrari
l’aportació que ha fet el Director General de Planificació i
Centres, Sr. Jaume Gual i la presència del Sr. Guillem Ramis, com
a responsable del programa intercultural d’educació per la pau
i la cooperació. El que nosaltres hem pogut sentir el temps que
hem estat aquí, ens sembla que és una informació molt positiva,
molt bona la que ens ha fet respecte els plans de la Conselleria
d’Educació i Cultura, en relació al Conservatori Superior i els
conservatoris professionals. La creació d’aquesta fundació, no
tan sols ens sembla encertada, sinó que ens sembla un bon
mitjà per dinamitzar aquesta feina que s’ha de fer a través d’un
conservatori com el que tenim ara, que si bé fa pocs anys
podem comptar amb un edifici nou, és bo que a aquest edifici
nou li hagin aplicar una nova política de gestió, una nova
p olítica de planificació i una nova política de personal fins i tot.
I aquesta equiparació retributiva del professorat laboral del
Conservatori amb la resta del professorat d’institut, també ens
sembla que és una passa endavant.

Quant a la distribució, hem entès que vénen a ser dos tipus
de conservatoris, Conservatori Superior, amb seu a Palma per
als estudis superiors i els conservatoris professionals per a
l’ensenyament elemental i mitjà, a Menorca, a Eivissa, Palma,
Inca i Manacor, després les extensions dels dos cicles per als
quatre cursos de música en els pobles que ens han dit. Ens
sembla que és una distribució molt raonable i l’única cosa que
hem de fer és desitjar que aquesta nova passa endavant en la
reestructuració dels ensenyaments musicals contribueixi a
elevat el nivell del coneixement de les arts musicals, sobretot
entre la gent jove d’aquest país nostre i d’aquesta manera
elevar el nivell cultural del conjunt de la població.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
no vol intervenir. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Margalida Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència del conseller i del
director general per explicar-nos i exposar-nos aquesta temàtica,
que per a nosaltres és molt important dins el món educatiu dels
estudis musicals.

Com bé vostè ha dit, hem de parlar aquí dels estudis
musicals impartits fora de l’ensenyament obligatori i ens ha fet
esment que tenim unes determinades extensions a Menorca,
Eivissa i Formentera, i ho dic així Eivissa i Formentera, perquè
avui ha sortit als mitjans de comunicació, vostè per ventura té
el document, Formentera exigeix una extensió del Conservatori
i diu textualment: padres y alumnos recuerdan el compromiso
a Damià Pons, de crear el centro en el curso 2001-2002, la
escuela municipal tiene actualmente 65 inscritos .  Jo només li

record aquest tema perquè vostè no ha fet menció d’aquesta
extensió de Formentera, i per tant, ha de quedar constància que
és una evidència i actualment es reclama en aquest Govern.

També ens ha fet menció del batxillerat musical, a mi
m’agradaria saber on s’impartirà, quin centres han fet esment
d’aquesta ordre que vostè ha publicat i si realment estarà
repartida per les diferents Illes, o únicament serà específic de
l’illa de Mallorca. També ens ha comentat les diferents i
variades qüestions per l’alt increment d’alumnes en el tema
d’estudis musicals. És cert que és molt variat, però també és
cert que és progressiu i avui per avui és una demanda social i
per tant, la Conselleria d’Educació i Cultura se n’ha de fer ressò
i ha de prendre mesures en aquesta temàtica. 

Vostè ens ha parlat d’una sèrie d’actuacions a mitjà termini,
d’una sèrie de beques per als alumnes d’Eivissa, Menorca i
Formentera per desplaçar-se al Conservatori de Palma, però
nosaltres no aniríem a mitjà termini, ni a llarg termini, nosaltres
aniríem més a resoldre la problemàtica del pròxim curs, i això
implica que la conselleria hauria de mantenir diferents
actuacions a municipis concrets per resoldre la problemàtica
que en aquests moments es veuen involucrats, sigui perquè hi
ha una demanda social d’aquell municipi i evidentment han de
fer front a una despesa important, edificis que han de posar en
el seu abast, infraestructures, pagament del professorat,
materials, etcètera, que evidentment es veuen molts de casos a
municipis petits, amb despeses que difícilment poden assumir
i com vostè sap, part d’aquesta despesa ha de ser assumit pels
alumnes que acut a aquestes ensenyaments musicals.

Jo només li posaré una referència que crec que s’ha de tenir
en compte i és quan al Conservatori de Palma es pot pagar una
taxa d’unes 30.000 pessetes anuals, a un municipi petit allà on
s’hagin de pagar per exemple, 15.000 pessetes mensuals, és a
dir, hi ha un greuge comparatiu molt important i per tant, jo li he
posat aquest exemple que és el de la Comarca d’Inca, molts
d’alumnes, estam parlant d’un centre que acull prop de 180
alumnes i ens sembla que hi ha un greuge comparatiu
d’aquests alumnes que es veuen obligats a anar a cursar
aquests estudis a Inca i no a Palma, i per tant la firma d’uns
convenis entre la conselleria, o bé poder que la conselleria
subvencionàs part de tot aquest cost que en aquest moment ha
d’assumir l’ajuntament, idò pens que la conselleria ho hauria de
tenir molt en compte.

Després, per una altra part, demanar-li també que es fan
unes determinades extensions; em referesc al fet que Inca en
concret només té la de piano i la de guitarra, i això implica que
en molts de casos l’alumnat es veu obligat a estudiar aquell
tipus d’instrument que té a la seva zona. Si fan comptes fer un
estudi o analitzar en concret quines extensions són les més
demanades en aqueixa zona i en aqueixa comarca.

Res més. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capó. Passaríem al torn de respostes. Sr.
Conseller, pot contestar en voler. 
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, lamentar el lapsus anterior, (...).
Bé, alguns comentaris a la intervenció del Sr. Cecili Buele.
Efectivament ha fet un..., ha entès perfectament quin és el pla
que la conselleria pretén desenvolupar i lògicament coincidir
amb ell en la importància dels estudis musicals, encara que en
tot moment hem de tenir consciència que no són estudis no
obligatoris i, per tant, això, lògicament, han de tenir, han de
generar un menor nivell d’obligatorietat per part de la
conselleria, per part de l’Administració, i a la vegada
probablement justifiquen una major despesa que puguin haver
de fer els pares per a aquest tipus d’estudis.

En relació a la intervenció de la diputada del Partit Popular,
bé, respecte a l’extensió a Formentera això forma part del mapa
futur; dependrà del nombre d’alumnes, si ha de ser el curs que
ve o ha de ser l’altre curs; vull dir que s’haurà de gestionar,
s’haurà de negociar o s’haurà d’analitzar en concret.
Evidentment estam absolutament oberts al tema i tenim clar que
a Formentera hi ha d’haver una extensió amb algunes
especialitats de grau professional que es puguin cursar allà,
superior a les extensions que hi pugui haver en els
conservatoris de Mallorca.

Respecte al batxillerat musical, s’impartirà a tres centres: a
l’institut Madina Mayurka de Palma, i a les escoles d’Art de
Menorca i d’Eivissa; s’impartirà en aquests tres llocs. 

Després, respecte a les beques per a l’alumnat de Menorca
i d’Eivissa i Formentera perquè puguin cursar els estudis de
grau superior a Palma, ja seran vigents per al curs que ve,
lògicament, és a dir, l’any 2002 es convocaran unes beques que
cobriran el curs 2001-2002; així i tot segons les nostres xifres la
previsió de possibles alumnes de Menorca i Eivissa i
Formentera que l’any que ve venguin a Mallorca és molt
escassa, com a molt dos alumnes, en el cas que ho decidissin,
però es té clar que s’hauran d’assumir aquestes beques per al
curs que ve ja. Per tant es convocaran a principis de l’any 2002.

Respecte al tema de les implicacions dels municipis en el
tema d’estudis musicals, jo voldria aprofitar per dir que aquests
dos anys pressupostaris que, si no ho record malament, són els
que ha gestionat l’actual govern, el capítol d’ajudes als
municipis ha augmentat més de 15 milions de pessetes fins al
punt que s’ha duplicat clarament. Això, què vol dir?, que s’ha
incrementat, si no en quantitats molts grans en petites
quantitats, la partida que ha correspost als ajuntaments; el que
passa és que en la mesura que creix l’oferta generada per més
ajuntaments, lògicament quantitats superiors donen gairebé
quantitats semblants a l’hora de la repartida, però en principi
hem donat quantitats una mica superiors a molts més
ajuntaments que no abans.

D’altra banda, respecte als edificis evidentment la
conselleria no entrarà en cap dinàmica de promoure ni crear
línies de suport per a la creació d’edificis; el que fa la

conselleria és posar a l’abast dels ajuntaments la seva xarxa de
centres docents perquè sigui utilitzada els capvespres, vespres,
com a espais per impartir estudis musicals, si és que els
ajuntaments ho consideren adient.

El tema del possible major cost a un alumne de la part forana
que a un alumne de Palma, efectivament això és així, depèn dels
ajuntaments, depèn de la quantitat de doblers que hi destinen
els ajuntaments, hi ha municipis a Mallorca que fins i tot per a
estudis de grau professional arriben a pagar 28.000 pessetes
cada mes, algun municipi de Mallorca; és una quantitat molt
grossa, però evidentment el que pot fer la conselleria és anar
incrementant en la mesura que pugui -no pot gaire- aquest
paquet global d’ajudes a les escoles municipals i crear línies
que aproximin la possibilitat d’estudis de grau mitjà en els
diferents pobles de Mallorca, i creim que a través d’aquesta
petita xarxa que anam configurant això s’aconsegueix. 

Més enllà d’això, recordar que no són ensenyaments
obligatoris, i recordar que la conselleria té reptes molt difícils
d’assumir en aquests moments en l’àmbit estricte de
l’ensenyament obligatori. Per tant seria autoenganar-nos
pretendre fer més coses que les que són mínimament possibles.
La conselleria assumirà els costos de personal, que són els
importants, de grau professional, i les escoles de música que
imparteixin grau elemental i iniciació musical hauran d’anar a
compte dels ajuntaments, amb uns ajuts que els arribaran de la
conselleria, però és evident que la quantitat que deixin de
posar-hi els ajuntaments haurà de ser compensada amb les
quotes que puguin pagar els alumnes interessats.

Respecte al tema de les especialitats, efectivament, per a
Inca l’any que ve únicament imaginam les especialitats de
guitarra i piano. Per quina raó s’han triat aquestes dues
especialitats? Molt senzillament perquè són les dues
esp ecialitats que tenen més nombre d’alumnes, si bé Inca, igual
que Manacor, com que han de ser a mitjà termini conservatoris
de grau professional gairebé complets, possiblement les
nostres previsions serien que en qüestió de tres, quatre anys
poguessin tenir una oferta de cinc, sis especialitats, cinc o sis
especialitats que són intercanviables cada període de temps, no
té per què haver de ser permanentment les cinc o sis
especialitats, sinó que en cicles de deu anys, posem per cas, o
de set anys, es poden anar canviant especialitats, si bé algunes
probablement seran perdurables perquè hi ha una demanda
social molt forta. Per exemple, quan analitzam l’oferta musical
veim que per tot fan piano; probablement, entre cometes i
d’una manera informal, n’hi ha massa, de piano, dins una...,
però bé, vull dir que no prohibirem a ningú que es matriculi de
piano si és el que li fa ganes, però el que no farem nosaltres
serà contribuir a generar més ofertes de piano que les que hi ha,
que ja són més que suficients. En canvi, dins una racionalitat
d’estudis musicals probablement trobam determinats
instruments que estan molt coixos i probablement s’han
d’afavorir una mica.

En qualsevol cas, les especialitats no s’han triat d’una
manera arbitrària, sinó en base al nombre d’alumnes que ja
estan cursant grau professional, que no poder ser alumnes
lliures perquè el Pla Logse no ho permet, i que a més a més hi
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ha una expectativa creada per a aquestes extensions, que és
l’Ordre del juliol del 99, que hem d’intentar satisfer en la mesura
que s’ha creat una expectativa social i en la mesura, lògicament,
que es valora políticament i culturalment com un fet positiu que
l’extensió dels ensenyaments musicals s’ampliï.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica la Sra. Capó té la
paraula.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. No, només, Sr. Conseller, jo puc
entendre perfectament que vostè ha incrementat la partida en
els pressuposts destinada als ensenyaments musicals, però li
he de dir que de fa dos anys cap a aquí també és cert que el
nombre d’alumnes s’ha anat incrementant any rere any, i per
tant aquesta qüestió jo crec que la compartim i els pressuposts
d’hauran d’anar incrementant. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capó. No hi ha contrarèplica per part del
conseller i, per tant, tancaríem aquesta primera compareixença.

II.2) Compareixença RGE núm. 2392/01, sol Alicitada pel
President de la Comissió d'Educació, Cultura i Esports, per tal
d'informar sobre el programa educatiu intercultural "Vivim
plegats".

I passaríem a la segona que és la RGE núm. 2392/01,
solAlicitada pel president de la comissió, jo mateix, per tal
d’informar sobre el programa educatiu “Vivim plegats”. Té la
paraula, en conseqüència, l’Hble. Conseller d’Educació i
Cultura, Sr. Damià Pons i Pons. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, hem cregut que podia ser oportú que els membres
d’aquesta comissió coneguessin la concepció i el
desenvolupament d’aquest programa titulat Vivim plegats, amb
el subtítol Programa intercultural d’educació per la pau i la
cooperació, que és un programa que s’ha duit a terme de
manera experimental al llarg del curs 2000-2001, i que jo diria
que respon a un objectiu bàsic, que és fomentar el coneixement
recíproc entre les cultures que conviuen a les aules de les Illes
Balears en aquest moment, cultures que a partir d’un fet social
i demogràfic important que s’ha produït aquests darrers anys
han augmentat en quantitat i en diversitat i que s’ha cregut que
s’havia d’afrontar aquest tema i, a la vegada, recordin tots
vostès que dins els currículums escolars, a més d’haver-hi
continguts conceptuals, que serien els temes, per dir-ho
d’alguna manera, també hi ha tota una sèrie de temes
transversals, entre els quals educació per la pau i la cooperació

en seria un, que se suposa que han de formar part del
currículum global dels estudiants de les nostres illes.

Jo demanaria al president de la comissió que cedís la
paraula al Sr. Guillem Ramis, que ha estat la persona que en
bona mesura ha concebut aquest programa, l’ha impulsat i l’ha
desenvolupat i, per tant, amb molt més coneixement de causa
que jo mateix, podrà fer-ne cinc cèntims a tots vostès. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per tant cediríem la paraula al Sr.
Guillem Ramis, com vostè deia. Té la paraula, Sr. Ramis.

EL SR. ASSESSOR TÈCNIC DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ORDENACIÓ I INNOVACIÓ (Guillem Ramis i Moneny):

Duc papers per aquí per mostrar-los (...).

Bona tarda a tots, presidència i presents. Guillem Ramis,
som mestre d’escola, naturalment assessor tècnic docent de la
conselleria, però el meu destí és com a mestre d’escola de
primària amb molts d’anys d’experiència amb els alAlots petits i,
per tant, amb propietat per poder parlar d’aquests temes.

Això ha duit aquest programa que ara em fan explicar aquí
pel fet cabdal, important, de la gran diversitat intercultural que
vivim en aquests moments. Com a petita mostra d’una escola
que ha entrat en nosaltres ja fora de programa, però perquè
vegin que és significatiu i ja no..., és l’escola Màxim Alomar del
Terreno. Hi ha 166 alumnes dels quals 75 són estrangers i
pertanyen a 24 nacionalitats. És un fet per ventura paradigmàtic
però que es repeteix sovint a moltes altres escoles, sobretot les
escoles del Pla, que mai no havien vist un estranger i que ara
actualment es troben amb una gran quantitat; sobretot al Pla
parlam de magribins, senegalesos a altres indrets, i estan
localitzats així segons les zones. 

El professorat, davant aquesta invasió, entre cometes, de
gent estrangera s’ha trobat desbordat en molts d’aspectes. Ara,
en l’aspecte positiu, vegem, i per introduir el tema els present
ja resums que em van presentant les escoles a final de curs.
Una revista de Montuïri, del colAlegi públic Joan Mas i Verd, es
diu als pares: “Una vertadera cultura de la pau ens ha de dur a
compartir les qualitats que tenim tots els humans. Es tracta de
viure i de fer viure aquesta veritat: la terra és de tothom i per a
tothom”, i amb unes veritats de tipus ètic s’ha introduït
plenament aquest programa que vull resumir amb la lectura
d’aquesta acta.

El mes de setembre de l’any 2000 començà el pla pilot
anomenat Vivim plegats; programa intercultural d’educació
per a la pau i la cooperació. La Conselleria d’Educació i
Cultura i la Conselleria de Benestar Social mitjançant les
respectives direccions generals d’Ordenació i Innovació i de
Cooperació, de l’altra conselleria, acordaren elaborar un pla
d’actuacions conjuntes. 
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Es consideraren aquests fonaments per impulsar el
programa: La gran quantitat d’immigrants del sud que arriben
a les Illes Balears, en augment considerable en aquests últims
anys; els pobles d’on provenen els immigrants -del sud-
necessiten la cooperació solidària d’altres pobles del món;
també ens arriben nombrosos immigrants procedents dels
països europeus, especialment de la Comunitat Europea, amb
la qual ens uneixen importants vincles culturals i polítics;
conèixer la diversitat de cultures actualment presents a les
nostres illes pot ajudar a viure millor en comprensió, pau,
tolerància i cooperació. Cal dedicar esforços a energies i plans
d’educació i prevenció en el sentit d’aquest programa, i
d’aquesta manera es pot aprofitar i s’ha d’aprofitar la immensa
riquesa cultural que gent d’altres pobles pot aportar a la nostra
societat. S’ha de facilitar la seva integració enmig del nostre
poble i així s’evita d’arrel el conreu de possibles sorgiments de
xenofòbies o racismes.

En el curs 2000-2001 s’està realitzant de forma experimental
a 28 escoles d’educació infantil i primària, concretament 20 a
Mallorca, 5 a Eivissa i 3 a Menorca, arribant el programa a quasi
10.000 alumnes, exactament 9.871.

Per a aquest programa es prepararen activitats especifiques
i s’edità, conjuntament per les dues conselleries i Unicef, el
llibre quadern Dret dels infants avui, que s’ha distribuït
gratuïtament a totes les escoles un exemplar, però a aquestes en
especial per als alumnes de cinquè i sisè; està fet per a una edat
de 10, 11, 12 anys, perquè el poguessin manejar i aprofitar. Se’n
varen editar 4.000 exemplars i pràcticament està exhaurida
l’edició. Si de cas es pot passar... 

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap inconvenient. Si el vol donar, si algun diputat
el vol observar...

EL SR. ASSESSOR TÈCNIC DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ORDENACIÓ I INNOVACIÓ (Guillem Ramis i Moneny):

És la feina teòrica sobre els drets humans posada sobre la
convenció del dret de l’infant, que és la concreció dels drets
humans per als infants, per a tota persona menor de 18 anys. El
text  legal no és un text  adaptat per a nins, escoles, i s’ha
resumit d’una forma molt senzilla i ha rebut l’aprovació de l’alt
comissariat de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra.
Per tant aquest text és totalment vàlid per estudiar els drets
humans des de la visió dels infants. Aquest text s’ha omplert
de forma alegre, de forma pràctica dins les escoles, amb cartes
de nins, sobretot nins, i mestres de 35 països diferents del món,
i aquest llibre s’ha deixat per ser estudiat com a un fonament
bàsic durant l’any.

Es volgué consolidar el contingut de solidaritat i de
cooperació a les escoles i centres d’ensenyament, i aconseguir
la formulació i la implantació de programes referents a la
interculturalitat, els drets humans, els drets dels infants i
l’educació per la pau i la cooperació amb projecció en el temps
i incorporant aquesta temàtica i aquests continguts al

currículum dels cursos acadèmics, d’acord amb la legislació
vigent.

A partir d’aquesta realitat intercultural que viuen les
escoles, que hi ha molta gent d’altres bandes, o si no n’hi ha a
Mallorca i per tant s’ha de parlar d’això, es vol reflexionar sobre
el fet de la interculturalitat; a partir de les vivències que es
veuen, que es viuen, extreure les causes i les conseqüències
d’aquesta interculturalitat que tenim, apropar altres cultures i
formes diverses de vida del món, millorar la convivència i
impedir així, en forma preventiva, la xenofòbia i el racisme,
facilitar i enfortir relacions amb altres escoles nacionals i
estrangeres. Obrir camins a la cooperació amb intercanvis,
principalment culturals; enfortir la participació del professorat,
potenciar la colAlaboració de pares i mares, de les institucions
ciutadanes i de la mateixa societat civil en tot aquest procés.

Les escoles foren seleccionades tenint en compte l’ordre
d’inscripció, la realitat intercultural del centre i les garanties de
preparació i aplicació del programa. Aquest programa ha tengut
un temps fort durant el curs, i és -durant una setmana- les
jornades interculturals, per la qual cosa s’ha organitzat un
equip de gent, a Mallorca concretament quatre persones, una
de Somàlia, una altra de Senegal, una altra de Cuba i una altra
de Guadalupe, que han anat a les escoles animant aquestes
jornades interculturals. Per a Eivissa s’ha fet de forma semblant,
però de gent estrangera només hi havia un magribí i els altres
eren d’Eivissa mateix; i per a Menorca, perquè cada cosa a cada
illa s’ha organitzat d’acord amb les escoles d’allà, les escoles
de Menorca ja havien tengut un tipus d’activitat d’aquesta
forma i han preferit més una activitat lúdica a través d’una
exposició, d’un presentador que hi ha anat expressament des
de Barcelona. Demà conclou precisament a Eivissa aquest
programa on les cinc escoles es reuneixen en el pavelló de Fires
i Congressos per celebrar tot el dia el final de les jornades i de
l’any intercultural en aquest aspecte. 

Per tant aquest programa ha estat totalment gratuït per als
centres excepte en la part d’actuacions interculturals, que s’ha
volgut que es fes un esforç precisament de participació, i s’ha
demanat als centres una tercera part; teòricament hem escrit un
40% perquè el centre hi ha hagut d’aportar després material per
a l’organització dels actes, però les conselleries han aportat uns
doblers per a l’organització d’això per a aquest equip, que ha
estat conduït a través d’un concert amb la COAPA.

Finalment s’han establert contactes amb la Unicef
contínuament i amb la Unesco, amb les escoles associades
d’Unesco, que hi ha l’oferiment perquè aquestes escoles
puguin continuar la tasca dins aquesta organització. 

I avaluant el programa, no està feta encara l’avaluació
d’aquest any, però sí estan començant a arribar unes primeres
mostres de com les escoles cataloguen el seu treball. Em permet
llegir-los-ho ràpidament; l’escola Miquel Porcel de Palma, diu
exactament: “Ens vàrem apuntar perquè, tot i que sempre
havíem tractat aquests temes transversals, mai no ho havíem fet
d’una forma sistemàtica i, a més a més, volíem donar-li un major
pes dins el currículum. En general l’aportació ha estat suficient,
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ha permès agilitar la feina, el temps i la selecció, i ens ha facilitat
la tasca”. 

Hem facilitat per a aquest programa tot un material escolar,
una maleta per a cada centre, que la tenc aquí dalt, si de cas
llavors algú la vol veure..., hi ha la llista de tot el material
escolar que hem anat donant, aquí jo el duc, material
francament escolar a través de contes, narracions, però també
material que ens ha donat Unicef, que ens ha donat Unesco,
que ens ha donat l’Organització Mundial de l’emigració de
Ginebra, és a dir, perquè el professorat també s’anàs preparant
en tota aquesta matèria. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramis, per la seva intervenció. Passaríem la
paraula ara als grups parlamentaris, sempre que ningú no em
demani la suspensió, que entenc que no, i començaríem pel
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, i en
conseqüència té la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem començar aquesta
intervenció nostra del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista agraint al president mateix que hagi solAlicitat la
compareixença del conseller d’Educació i Cultura davant
aquesta comissió parlamentària de Cultura, Educació i Esports,
perquè se’ns explicàs a tots els grups parlamentaris aquest
programa educatiu intercultural Vivim plegats , i tal com se’ns
ha dit per part del Sr. Guillem Ramis i del mateix conseller,
agraïm les explicacions que se’ns han fet respecte de la
concepció i del desenvolupament d’aquest programa que, com
se’ns ha dit, s’ha realitzat a títol experimental per a aquest curs
2000-2001, i que des del nostre grup parlamentari ens agradaria
que pogués tenir continuïtat i intensificació en el contingut
d’aquest programa.

Per què deim això? Perquè creim que en l’actualitat les Illes
Balears, que són paradigma en alguns aspectes singulars dins
Europa, com pot ser l’aspecte turístic de gent que ve cap a les
Illes Balears en proporcions distintes amb què acudeixen a
altres indrets, també s’està convertint en paradigma no només
en aquesta immigració temporal, per dir-ho de qualque manera,
que representa el turisme, sinó d’aquesta altra immigració més
permanent, més estable que comporta la venguda a aquestes
illes de persones d’altres països per establir-se i per viure  i
conviure entre nosaltres.

L’exemple que se’ns ha posat d’aquest colAlegi del Terreno
allà on hi ha 166 alumnes, dels quals 75, gairebé la meitat, són
estrangers i, d’entre aquests 75, hi ha 24 nacionalitats distintes,
tot i que no és per tot en aquest nivell, però això ja és un signe
del que representa per a aquestes illes la venguda de gent
d’altres indrets.

Ens ha agradat també que per a l’explicació d’aquest
programa intercultural s’hagi fet present aquí un mestre
d’escola d’ensenyament primari, perquè això reflecteix l’interès
de la Conselleria d’Educació i Cultura en fer que aquella gent

que està en contacte directe amb els infants pugui ser la que
assessori tècnicament personal docent de la conselleria i
programes de la mateixa conselleria. Creim que..., comprenem
perfectament que bona part del professorat illenc s’hagi vist,
sobretot en aquests dos, tres, quatre darrers anys, desbordat
en molts d’aspectes a l’hora de dur a terme la seva tasca docent
entre el infants. Creim que un mestre d’avui no es troba amb la
mateixa problemàtica que es pugui trobar un mestre o una
mestra de fa 10, 15 o 20 anys, i que contribueix molt a aquesta
diferència el fet que hi hagi aquesta diversitat d’alumnes dins
les escoles. La immigració de països del sud, bé sigui d’Àfrica
bé sigui d’Amèrica llatina, o de l’Europa de l’est va marcant
molt el que és la població infantil, el que és la població escolar.

Si hi ha una cosa que també volem remarcar d’aquest
programa és que es tracta d’un pla d’actuacions conjuntes
entre dues conselleries del Govern de les Illes Balears. Encara
que el major pes el se’n pugui dur la Conselleria d’Educació i
Cultura també cal remarcar la presència i la colAlaboració de la
Conselleria de Benestar Social. A l’anterior comissió
parlamentària ja hem remarcat que es bo que el Govern de les
Illes Balears vagi escampant precisament aquesta manera de
governar aquestes illes, allà on no sigui una conselleria to ta
sola la que actuï, sinó que sigui conjuntament amb altres que
duguin a terme actuacions comunes.

Pensam que aquest programa, tal com se’ns ha explicat i, a
més a més, per l’experiència directa que tenim per haver
participat en alguns dels casos, està contribuint d’una manera
molt pràctica i, a més a més, molt pedagògica a allò que
nosaltres consideram que és necessari en aquests temps, com
és contribuir a la integració, a la integració lingüística, a la
integració cultural i a la integració social dins aquestes illes
nostres, que són una part d’aquesta Europa plural i diversa que
s’està construint com mai.

Felicitam per la feina teòrica sobre els drets humans que
s’ha estat fent, intentant adaptar-la a la realitat illenca dins
aquest conjunt d’Europa, i acabaríem la nostra intervenció
manifestant que creim que aquest programa presenta la
interculturalitat no només com una forma de combatre
possibles rebots de racisme i de xenofòbia o de prevenir-los,
sinó que està contribuint també a descobrir aquells aspectes
més positius del fet immigratori tant a les Pitiüses, com a
M enorca, com a Mallorca, i és per això que nosaltres donam
suport a aquest programa i encoratjam a continuar-lo i a fer que
pugui intensificar-se encara molt més la seva aplicació a l’àmbit
escolar de les Illes Balears i Pitiüses.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, agraïm l’assistència de l’Hble. Conseller, assistit per
membres del seu equip.

És interessantíssim el que hem escoltat, perquè els brots de
racisme poden sortir o no sortir, depèn moltes vegades de
causes bastant alienes al que pugui fer l’Administració pública.
En aquests moments de bonança econòmica no hi ha ningú que
pugui admetre una afirmació que a vegades hem sentit sobre el
fet que aquesta gent que ve de l’estranger ve i ens agafa els
llocs de feina. Si avui tots aquests, sobretot, d’Amèrica llatina
i magribins, que són de caràcter diferent els marroquins,
algerians i de Tunícia, si avui aquesta gent se n’anàs duria una
situació de conflicte molt seriosa dins aquestes illes perquè
estan fent feines que els naturals d’aquí no volen fer, ni els
naturals d’aquí ni, normalment, de qualsevol indret d’Espanya.

Per tant, el contacte entre cultures i religions estranyes dins
pobles i, sobretot, pobles petits, sempre pot produir situacions
de conflicte. Que sigui precisament dirigit als alAlots, que potser
tenen el comportament més espontani en la relació amb els
altres, ens fa donar suport a aquest programa de Vivim plegats,
i hi ha dues o tres qüestions.

La primera de totes és el tema de continuïtat i extensió
d’aquest programa a altres indrets. Continuïtat perquè, si no hi
ha continuïtat, la incidència que pugui tenir sobre el
comportament dels individus és almenys qüestionable, i es
converteix en una anècdota d’aquella vegada que varen fer no
sé què, un curs o..., van gaudir la mar. Per tant, es necessita
continuïtat i es necessita extensió, Per tant, es necessita
continuïtat i es necessita extensió, perquè no només els alAlots
d’una certa edat de primària, sinó a tots els nivells de
l’ensenyament, tenen un desconeixement notable dels costums
i de les maneres de viure d’altres indrets; quan hi ha unes
diferències tan notables com poden ser la proliferació de
polonesos, romanesos, búlgars actualment, quant a països de
l’est, mesclats amb uns altres tipus de gent d’Amèrica llatina,
allà on la comunicació és molt més fàcil, i d’altres, com son els
magribins, de comunicació difícil.

Si el nombre és prou notable només d’un grup, per exemple
magribins, es produïren les situacions de conflicte que s’estan
manifestant, per exemple a diversos indrets de Catalunya, allà
on tenen problemes molt seriosos de comportament per part de
fills de famílies magribines, del nord d’Àfrica.

Continuïtat i extensió. I una qüestió que no s’ha tocat, i que
m’agradaria conèixer, perquè crec que val la pena, si hi ha
conflictes de tipus religiós, de comportaments religiosos,
sobretot quant a l’islam, no tant com a les esglésies cristianes,
però sí si es produeixen confrontacions per mor de regles. I
contarem una anècdota: les alumnes musulmanes, de certes
cultures, quan tenen el període menstrual no es poden rentar.
És un manament religiós, i òbviament el perfum que emana un
individu en aquestes condicions no és precisament el més
recomanable per ser-hi a prop. Quan s’han produït una
reconvenció -açò ha succeït, no és una anècdota, és un succeït

a una escola de Barcelona-, quan la mestressa li crida l’atenció,
li hauria de dir “escolta, t’hauries de rentar, perquè els altres...”,
i no sé què, ella li contesta i li diu:”mon pare m’ha dit que si em
deies açò, et digués que t’acusassin per racisme i xenofòbia,
per anar en contra de la religió”. És un fet extraordinari i extrem,
i a situacions allà on hi ha un nombre de magribins molt
important. Per açò deia jo de les confrontacions de tipus
religiós, si existeixen o no.

Encoratjar la Conselleria a la continuïtat i a l’extensió. Crec
que val la pena que coneguem que hi ha altres indrets en el
món, altres cultures i altres maneres de viure, i que estam si bé
no condemnats, òbviament que en el futur de cada vegada
l’interculturalitat serà més forta, ens haurem d’acostumar a
viure amb persones diferents. Que ho aprenguin els alAlots
quan són criatures, que són com esponges, supòs que
contribuirà a fer els ciutadans millors del que som nosaltres,
òbviament. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En nom del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Capó. 

LA SRA CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair l’exposició que
ens ha fet el Sr. Guillem Ramis d’aquest programa “vivim
plegats”. Dir-li que vaig solAlicitar per escrit, en solAlicitud de
documentació, tota la informació referent a aquest programa.
Per tant, avui si ha duit la maleta, com  bé ha dit, doncs per
ventura tendrà aquí en què consisteix aquest programa, i sí que
m’agradaria tenir-lo.

En primer lloc li voldria demanar si realment en aquest
programa “vivim plegats” s’implicava els pares, i no només els
pares dels alumnes immigrants que estaven convivint a aquell
centre, sinó en general tots els pares de l’alumnat del centre.

Vostè ens ha parlat que l’objectiu principal del programa
“vivim plegats. Pau i cooperació”, em sembla molt bé, i crec que
és una primera passa perquè tots els alumnes puguin entendre
millor i conèixer millor qui tenen devora, i quins són els seus
costums, i per tant poder conviure d’una manera social i d’una
manera sense cap tipus d’enfrontaments.

Ens ha parlat de la gran diversitat que hi ha als centres, a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa. A mi m’agradaria que amb una
sèrie de dades, si les té, ens les facilitàs, més que res per illes,
i en percentatges als centres.

També ens ha parlat de la multiculturalitat, a part de la
interculturalitat, i jo li volia fer una pregunta, ja que en aquests
moments el programa ha acabat, i que esperam que continuï i
se’n posin en marxa d’altres, si pensa que aquesta
multiculturalitat seria bo posar-la de manifest en els centres
educatius com a aspectes que tenim comuns, i no partint de les
diferències, perquè pens que si nosaltres ens posam a parlar
d’aquesta multiculturalitat i ens posam a parlar de totes
aquelles coses que tenim comunes, i no les diferents, tendrem
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i anirem cada vegada a acostar-nos molt més i a conèixer uns a
altres, sense que hi hagi aquests enfrontaments culturals,
socials, etcètera, i religiosos, com han exposat abans. Aquest
material didàctic, també demanar-li si, a part d’estar enfocat als
infants i als alumnes, és un material didàctic que s’ha fet arribar
a les diferents biblioteques que hi ha a les Illes, ja que pens que
seria importantíssim per donar a conèixer i a tenir documentació
a l’abast de tothom.

També demanar si el professorat hi ha participat d’una
manera activa, i quines són les seves opinions respecte de la
implantació d’aquest programa, si reconeixen que hi ha hagut
una millora de convivència, si reconeixen que es pot aconseguir
uns resultats positius a l’alumnat quant a temes diversos.

També m’agradaria que em parlàs d’aquest mediador o
educador que hi ha a les escoles o als centres educatius, si ha
format part d’aquest programa “vivim plegats”, si hi pren part
directa o bé és un educador a l’escola però que intervé només
en els casos de conflictes entre alumnes.

Per una altra part jo voldria aquí fer menció, vostè coneix
més la problemàtica directament, però parlam d’integració en els
centres escolars, però davant una societat tan plural com la que
tenim, davant una desintegració familiar, que això és evident,
que ens ho donen les dades, i d’un canvi del que és la família.
Una de les dades és que el model tradicional de família tan sols
existeix en el 45% de les llars. Això ja és una dada a tenir molt
en compte, i que evidentment aquesta integració passa per
reconèixer aquest fet de desintegració familiar, i també el canvi
d’actituds i de les formes de convivència de les persones
majors, que en aquest cas serien els pares i el professorat que
està directament relacionat amb l’alumnat. Bé, l’exemple és el
que ens ha exposat el portaveu anterior, és a dir conflictes que
poden sorgir entre pares, alumnes i professors a una situació
determinada, i si aquest programa contempla un tipus de
mediació en aquest sentit.

També crec que és molt positiu que diferents conselleries
formin part del programa, però no només diferents conselleries,
sinó diferents administracions, és a dir, crec que els
ajuntaments també hi tenen molt a veure i a participar-hi, amb
accions directes, ja que a dins el propi municipi es poden
desenvolupar accions que condueixin a evitar aquest racisme
i xenofòbia que a un moment donat pogués sorgir.

Jo dir-li que em sembla un programa que fa la primera passa,
que s’han de fer projectes, plans, programes i accions
contundents en aquest sentit. Ara és el moment, no esperar
que la problemàtica ens arribi a empènyer, per dir-ho d’alguna
manera, i bé, amb una bona planificació crec que es podrà
aconseguir dur endavant accions positives de cara a evitar
totalment el racisme. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capó. El Sr. Conseller té la paraula per
contestar els grups. 

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

Gràcies, Sr. President. Jo tal volta li demanaria que vostè
cedís la paraula al Sr. Ramis, i ell mateix directament pot
contestar les aportacions que han fet els diferents grups. 

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap inconvenient. Sr. Ramis, si és tan amable de
contestar, pot fer-ho en voler.

EL SR. ASSESSOR TÈCNIC DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ORDENACIÓ I INNOVACIÓ (Guillem Ramis i Moneny):

Molt agraït, sobretot de l’interès que posau. Això em
sorprèn i m’alaba en el sentit que crec que es pot fer una bona
feina, crec que és el primer que podem demanar als nostres
polítics, jo, com a representant del poble, com a mestre
d’escola, vaig intentar respondre una sèrie de coses aquí.
Continuïtat i intensificació, això està dit per part de dos grups,
no?, Sr. Buele i Sr. Pons. Quant a continuïtat, des del que jo sé
de la Conselleria d’Educació, dels meus caps, hi ha la
continuïtat prevista, és un programa experimental, i jo diria que
és el moment de dir com continua l’experiència i com es fa, ja no
experimental sinó exacte. Però vegem aquí, ha estat un
programa que ha arribat a 28 escoles, el nombre d’escoles són
més de 500, per tant és una petita mostra, hem de ser realistes.
El pla previst, que jo estic preparant i se m’està acceptant
plenament, se m’està impulsant a això, és que es continuï. Ara
aquí, tot aquest aspecte dependrà de l’assumpte també
econòmic, aquest programa se n’ha duit exactament enguany,
per al curs 2000-2001, 10 milions de pessetes bruts, més o
manco.

Ja que es planteja aquí tota una temàtica fortíssima, crec que
és summament important, no només és educació, sinó que és
implicació social en tots els aspectes, i per tant m’atrevesc a dir
d’implicació política d’aquest parlament, amb diferents
conselleries, perquè aquí hi ha participat Benestar Social, però
aquí pot participar Salut, pot participar Treball, hi poden
participar moltes conselleries, ja que és una situació social del
nostre poble, cultura..., tot. Tot dependrà de l’interès que
vostès mateixos hi posin, que no sigui només una cosa de la
Conselleria d’Educació, o de la Conselleria d’Educació i la de
Benestar Social.

Es pretén continuar. Ara bé, la intensitat d’això? Aquí
depèn de quins mitjans hi ha. S’ha duit de forma experimental,
amb pocs mitjans, suficients però pocs, des de la part de la
Conselleria es necessita més gent que hi treballi, hi ha tota una
mancança de personal, per una qüestió econòmica supòs, que
són uns plantejaments forts que la mateixa conselleria i que tota
la part de vostès es pot proposar a veure com s’organitza això,
ja no és la meva veu. En qüestió de continuïtat, a les escoles no
es pot donar mai el mateix. S’ha posat com a primer objectiu
continuar a les mateixes escoles, més que començar a sembrar
a altres, es podria dir “bé, vosaltres ja hi heu participat, ara
anem a altres”. No, es veu més oportú continuar amb les
mateixes primer. Pels càlculs que feim de les 28, unes 23
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continuaran, més o manco. A aquestes que continuen, els
alAlots no poden tornar a estudiar el mateix llibret, no poden
tornar a tenir els mateixos representants que van a parlar allà, o
això. S’ha de fer un pla nou, i aquí hi ha l’esforç en veure com
entroncar un pla nou. Es preveu per l’any que ve intentar
començar amb la Carta de la Terra, que inclou tots els aspectes
ecològics, però també dels drets humans, de cultura, i de tota
la vida, és més bé un tractat ètic. No és un text  encara oficial.
Això es durà a la Cimera de Río de Janeiro de les Nacions
Unides l’any 2002, i per tant pot ser tot un pla actiu de
contribuir que les escoles es vegin portaveus d’un document
que s’està creant, i que es vol posar a nivell mundial. 

Quant a conflictes -islam, ha dit el Sr. Pons- de les escoles
que hi ha, i tenint en compte que el grup islàmic, o magribí -sol
coincidir- és el més nombrós dins les escoles, sobretot del Pla;
no n’hi ha hagut cap que hagi arribat al meu coneixement, en
absolut. Ara bé, sabem que hi ha tota una diversitat molt gran,
hi ha tota una tasca de formació, no és dins aquest programa,
sinó dins la Conselleria d’Educació té mediadors culturals
d’acord amb els ajuntaments, que és tota l’atenció a la
diversitat que hi ha, s’està fent un gran esforç en tot això de
l’islam. Últimament han anat 22 mestres de viatge durant 11 dies
a diferents ciutats del Marroc, a veure escoles, a connectar
grups, a connectar associacions de drets humans, i estan en
contacte per veure l’evolució d’aquest tipus. Conflictes com a
tals, no; ara, com una situació d’una gent molt diferent, nines
tancades a ca seva que no van a escola a partir d’una certa
edat, sí; i això és una cosa que reclama un creixement en drets
humans en tots els aspectes.

Una altra anècdota a nivell religiós: una de les coses més
ben acceptades ha estat un grup de baha’i, una religió
concreta, que s’ha ofert i ha actuat a quatre escoles, amb
danses del món. Això és el que més ha agradat als alAlots i als
mestres. Ara, aquests no han fet gens de proselitisme, això era
el conveni, que anant a escoles no era per fer proselitisme d’un
tipus o d’un altre.

A les altres demandes de la Sra. Capó, el programa escrit el
pot tenir vostè i qualsevol persona que el demani, i el podem fer
arribar, està imprès. A pares d’immigrants, s’ha fet molta força
perquè hi participassin, sobretot en les jornades. Jo he anat a
visitar algunes escoles durant les jornades, que era el moment
fort, i no vos podeu imaginar com la satisfacció, l’autoestima de
gent que veu a una exposició de l’escola un cobretaula duit
d’Hongria, una xilaba del Marroc..., això ho posaven allà a
l’escola, com un objecte més de les cultures; pares anant a fer
cuina allà del seu país per a les escoles, és a dir, s’ha demanat
la participació dels pares, moltíssim, i de tal manera que dins el
p rograma teòric de l’any que ve, si és això com a teoria, com a
pràctica és obrir les escoles a altres escoles del món, sobretot
que n’hi hagi, per dir-ho de qualque manera, tres escoles, una
d’Europa, diguem Alemanya, hem de tenir en compte el factor
alemany a Mallorca, que s’està creant com un ghetto, escola
alemanya, famílies molt tancades, i això també és un altre tema
a part; crec, avui mateix en parlava amb un alemany, que ells
poden aportar molt de la seva cultura a la nostra també; tema
alemany, o Anglaterra, o Suïssa, o qualsevol país; un contacte
amb Àfrica i amb Amèrica, és a dir amb escoles de països dels

quals principalment aquí tenim immigrants. Més que parlar aquí,
per exemple, de Moçambic, si no hi ha moçambiquenys, parlem
de Senegal, que n’hi ha molts. Posem un contacte dins la
cooperació, que no és una cooperació de donar doblers per fer
escoles, per fer hospitals, sinó de cooperar, d’anar obrant junts
alAlots d’aquí i alAlots d’allà, i quan dic alAlots llavors dic ja de
mitges -d’això també en vull parlar un moment- i pares, i
societat, per arribar a la societat civil en tots els aspecte.

A Montuïri, al mateix temps que hi va haver les jornades, el
senegalès que hi anava va ser contractat per l’associació de
pares perquè el vespre parlàs als pares, allà al poble, i hi va anar
tot el poble de Montuïri, era un senegalès que parlava allà, era
un esdeveniment, i això es va valorar moltíssim. L’interès, i
precisament aquí la necessitat que no només sigui la
Conselleria d’Educació, sinó que sigui la Conselleria de
Benestar Social, la de Treball, etcètera, els ajuntaments, els
consells insulars, que tots facem una pinya no per un
programa, sinó per una situació que vivim, que mai no serà com
havia estat abans, i l’hem de transformar.

Quant a dades, estan recollides les dades d’alumnat que hi
ha a aquestes escoles, i a més a més dins la Conselleria
d’Educació hi ha moltes més dades recollides. Biblioteques, es
pot fer arribar el material, això atenent a tot el pressupost que hi
hagi. Participació de professorat, el que ha participat en això hi
ha participat plenament, posant hi hores i hores i hores; un
petit detall: una escola d’Eivissa, de Can Cantó, em té tot el
programa posat a Internet, en una adreça concreta. Això és una
tercera part del que ells a una escola han posat dins Internet del
programa aquest, amb dibuixets per alAlots... Ho han tret d’aquí
i d’allà, però hi ha una feina molt bona pels nins. Això és pels
nins, ara falta pels grans.

I mediadors culturals és un altre aspecte, també ja social, no
només de l’escola, que crec que s’està tramant moltíssim entre
els ajuntaments, n’hi ha alguns pobles, però que s’han de fer
passes més endavant. A l’equip que va anar a actuar a
aquestes escoles, vull dir a presentar el programa durant
aquesta setmana, la primera conclusió que en va fer, que ja hem
fet la revisió, és: “nosaltres, de Senegal, de Cuba, de Guadalupe
i de Somàlia, el que hem de menester per parlar de les nostres
cultures -escoltau això- és conèixer més la vostra cultura, per
poder parlar de la nostra”. Per tant, estan demanant formació a
dins això. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Pons té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Bé, farem un comentari un poc desenfadat sobre una
qüestió principal, i és que la política d’actuació la marca la
Conselleria de Cultura, i té el suport del Parlament. Per tant, no
en som aliens, ni és un projecte que estigui a fora del fet de
governar. Per tant, la referència a la sensibilitat dels diputats és
absolutament gratuïta i fora de lloc. Jo supòs que és per falta de
costum o per falta de coneixement de les discussions que hi ha
aquí a dins, però el projecte aquest és un projecte que està
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derivat d’una acció de Govern, i el Parlament, que funciona per
majories i minories, dóna el suport necessari perquè una
política sigui així, especialment quan discuteix el pressupost.
Però no és en absolut un suport gratuït, ni és el Parlament el
que digui que hi hagi altres conselleries que hi hagin d’anar. És
una acció de govern que nosaltres respectarem i donarem
suport segurament; però no és un fet de caritat el que deim aquí
els diputats, senzillament donam suport a una política
determinada, i tenim el compromís, i aquest compromís és el que
justifica que facem política, política que vol dir el benestar dels
altres. Per tant, mentre les actuacions del Govern, sigui amb una
conselleria, dues o tres, la globalitat del Govern estigui d’acord
amb el pressupost, amb els projectes que quan la investidura es
varen manifestar, i estigui perquè la gent que viu a aquestes
illes pugui viure millor, sempre hi haurà el suport, la
comprensió, no solament dels diputats que formen part dels
grups que varen votar a favor del Govern, sinó que estic
convençut que també el de l’oposició, estaran d’acord en donar
suport a aquestes fetes magnífiques de la Conselleria
d’Educació, que té aquesta missió, i del Govern en general.

Era una nota bene que crec que l’havia de dir perquè
quedàs clara la vinculació de la política del Govern amb
l’actuació al Parlament. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Jo només per acabar dues preguntes,
Sr. Ramis: El material didàctic, llibres, fulletons, etcètera, en
quina llengua estan editats majoritàriament?, o si estan editats
en vàries llengües, això m’agradaria conèixer-ho; i també si
s’utilitzen altres mitjans, sigui vídeo, etcètera, que els infants i
els alumnes tenen la seu abast, i que moltes de vegades són
més receptors que no a l’hora de fullejar tot un llibre.

Per una altra part, també demanar-li a veure quines són les
edats que inclou el programa “vivim plegats”, i fins a quina
edat s’ha aplicat.

I per una altra part dir-li, Sr. Conseller i Sr. Ramis, aquí hi ha
un refrany, molt arrelat a Mallorca, que diu que de caritat no en
viuen; i jo li vull dir que el seu govern tendrà el suport del Partit
Popular, sempre i quan faci allò que nosaltres creim que és el
millor per a aquestes illes. La sensibilitat amb aquest programa
és total per part del Grup Popular. I li vull dir, que siguin
vinculacions polítiques el que hagin volgut posar aquí en
entredit, el que sí li vull dir és que dins les comissions quan es
parla d’un tema en concret, si el Grup Popular li dóna suport és
perquè creu i està convençut que això és bo per als ciutadans
d’aquestes illes. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capó. Recordin els grups parlamentaris que la
compareixença és del Sr. Conseller, amb la qual cosa preg que

quan facin preguntes s’adrecin al Sr. Conseller. Evidentment
totes les persones que l’acompanyen són per donar llum, com
així vostès coneixen, i per assistir-lo en tot allò que es digui i
que es necessiti, però sí que és veritat que les preguntes preg
que les dirigeixin al Sr. Conseller. Per tant, Sr. Conseller, si vol
contestar, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Jo crec que aquesta era una sessió que pretenia ser
informativa sobre un programa que desenvolupa la Conselleria
d’Educació i Cultura juntament amb la Conselleria de Benestar
Social, juntament amb la Unicef, juntament amb la Federació
d’associacions de pares i mares de les Illes Balears; i
evidentment jo he cregut que era de justícia cedir la paraula al
Sr. Guillem Ramis, perquè és l’executor quotidià, vivencial, amb
una implicació personal elevadíssima a aquest programa, i
evidentment la seva intervenció ha estat molt útil, en la mesura
que ha donat una informació exhaustiva, i si hi ha hagut algun
p ossible matís a les seves paraules que no s’ajustava als
cànons parlamentaris políticament correctes, ben segur que
tots vostès ho hauran sabut entendre.

Respecte de les dues preguntes finals que em sembla que
ha fet la Sra. Capó, el tema en quin idioma estan editats aquests
materials, és a dir, el diàleg intercultural es fa entre diferents
cultures, però aquest diàleg es produeix en un territori que té
una llengua i una cultura pròpies, que s’ha d’oferir a totes
aquestes cultures diverses que s’han instalAlat a les Illes
Balears, com la cultura a la qual ells també s’han d’integrar,
perquè el diàleg intercultural, i això connectaria una mica amb
una intervenció, amb una referència anterior del Sr. Tirs Pons,
jo crec que per ser correcta ha de ser un diàleg de reciprocitats.
No és possible que ni als nouvinguts se’ls reconeguin drets i
no assumeixin deures, ni tampoc seria lògic que per part de la
població diríem autòctona s’exigissin deures als immigrants i no
se’ls reconeguessin drets. Aleshores, aquest principi de la
reciprocitat, què vull dir amb això? Que la immensa majoria del
material editat està editat en llengua catalana, però amb unes
particularitats interessants, em sembla a mi, que és que per
exemple en aquesta publicació, que és la més extensa de totes,
es reprodueixen cartes escrites per persones de molts d’indrets
del món. Les cartes es reprodueixen en la llengua original, i
després hi ha la seva versió corresponent catalana. Els
monitors dels quals ha parlat el Sr. Guillem Ramis, concretament
cinc, jo he assistit a alguna jornada intercultural d’aquestes,
acostumen a parlar en castellà, que és la primera llengua diríem
de contacte amb la nova població, si bé ja podíem veure una
animadora d’aquestes jornades interculturals de l’illa de
Guadalupe, si no record malament, que parlava un català
perfecte; havia arribat feia tot just un any; i a la vegada podies
veure algun senegalès que parlava en castellà, però era capaç
de dir “bon dia”, i “adéu”, i totes aquestes coses, amb la qual
cosa s’establien ponts d’integració també d’aquesta nova
població nouvinguda, a la qual volem integrar sense fer-los
renunciar a res que els és propi, però sense que la seva no
integració pogués posar en perill la continuïtat d’allò que és
propi per a nosaltres. 
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Jo crec que aquest és el missatge que el Sr. Guillem Ramis
ha sabut transmetre amb molta d’eficàcia als protagonistes
d’aquest programa, i per les coses que he pogut veure crec que
l’han pogut entendre prou bé.

Em sembla recordar que la Sra. Capó havia fet una altra
pregunta, que ara m’ha fugit del cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Capó, té la paraula.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Sr. Conseller, era l’edat de l’alumnat. 

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

L’edat de l’alumnat a què ha afectat aquest programa? Bé,
infantil i primària, de 3 a 12 anys, infantil i primària. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, esgotat el debat, això sí, agrair-li la
seva compareixença i la del Sr. Gual, i també la del Sr. Ramis, i
felicitar la Conselleria, i especialment el Sr. Ramis per to ta
l’explicació que ha donat i per tota la feina que desenvolupen.

Esgotat el debat, com deia, i sense més assumptes per
tractar, s’aixeca la sessió. 
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