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si es produeixen substitucions.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí Sr. President, Pilar Costa substitueix Rosa Alberdi.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en

la proposició no de llei RGE núm. 8287/04 del Grup

Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds, relativa a política de

menjadors escolars... 

(Remor de veus)

Estarien d’acord en canviar l’ordre del dia? Modificam

l’ordre del dia i passam a la segona?

2) Proposició no de llei RGE núm. 8649/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a història

del turisme a les Illes Balears.

Passam al segon que serà el primer punt de l’ordre del dia

i que consisteix en la proposició no de llei RGE núm. 8649/04,

relativa a història del turisme a les Illes Balears presentada pel

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part

del Grup Parlamentari Popular RGE núm. 1340/05. En aquest

cas que se defensaria primer l’esmena o la proposició?

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del

Grup Parlamentari PSM el Sr. Riudavets per un temps màxim

de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A inicis

d’aquest present curs escolar es va repartir a tots els centres

educatius de les illes un còmic titulat, és aquest que tenc aquí,

Història del turisme a les Illes Balears, editat tal i com figura a

cada un dels exemplars per les conselleries de Turisme i

Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. No tenim

des del nostre grup res a objectar a la iniciativa en si, ens

sembla fins i tot molt bé que es dediquin esforços perquè els

infants de la nostra terra coneguin i apreciïn el turisme com a

principal motor de la nostra economia. En aquest sentit tot

correcte.

Tampoc tenim res a dir respecte l’enfocament didàctic del

compte, tal vegada és un recurs el del còmic excessivament

utilitzat per totes les administracions, en aquest moment hi ha

dos còmics dels consell insular i aquest còmic del Govern de

les Illes Balears. És un recurs que segueix sent vàlid, per molt

que de vegades s’utilitza excessivament.

Llavors quin és el problema que ens ha duit a presentar

aquesta proposició no de llei? Molt senzill, el còmic es titula

Història del turisme a les Illes Balears, així es va presentar a la

premsa i així es va trametre per al seu ús en els centres

educatius. Idò bé, aquest còmic no és per res una història del

turisme a les Illes Balears, no ho és per res, almanco si no

volem identificar Illes Balears exclusivament amb l’illa gran,

Mallorca i m’explicaré.

El còmic té 165 vinyetes, en les quals apareixen referències

directes a l’arribada de l’electricitat a Mallorca, el Gran Hotel,

l’Hotel Montesol, la línia de ferrocarril Palma-Sóller, els hotels

Alhambra, Mediterráneo i Formentor, l’estada a Mallorca de

Joaquín Sorolla, de Manuel de Falla i Josep Pla, a la residència

a Deià de Robert Graves, al Coliseu Balear, és a dir, la plaça de

toros, les discoteques Tito’s, Tagomago, Trocadero, etcètera,

a la cançó “Me lo dijo Pérez que estuvo en Mallorca”, a

l’Auditòrium de Palma, a l’Albufera d’Alcúdia, a Cala

Mondragó, Sa Dragonera, etcètera. A més, d’altres referències

indirectes com poden ser les referències literàries

exclusivament mallorquines a Mort de Dama de Llorenç

Villalonga, l’Arxiduc i l’estada a Mallorca de l’emperadriu

Sissi, etcètera.

Abans de res vull dir que totes i cada una de les referències

a Mallorca que apareixen en el còmic són, en el nostre parer,

ben trobades, adients i mereixedores de figurar-hi, no en

llevaria cap d’aquestes referències a Mallorca. Però clar,

podríem esperar que Menorca tengués un tractament similar,

almanco proporcionalment similar. Idò bé, no és així, en

absolut. De les 165 vinyetes saben vostès senyores i senyors

diputats quantes fan referència a Menorca? 3, només 3 i dues

d’elles només de passada. En concret s’anomena Menorca per

dir que Josep Pla, a més de Mallorca també visità Menorca. Per

dir que Menorca, al igual que Mallorca també a la dècada dels

60 s’hi construí un aeroport. I l’única referència específica és

que l’any 1993 va ser declarada Reserva de la Biosfera. I res

més, ni una paraula més, ni una imatge més, ni un detall més

sobre Menorca. I de passada dir que Eivissa no surt més ben

parada, però açò els diputats eivissencs ja ho hauran

comprovat.

I jo me deman i deman a tots els parlamentaris que avui

seuen aquí, no té Menorca res d’importància turística a criteri

del Govern de les Illes Balears? No es mereix Menorca que

quan es parla de la vinguda a les illes de l’electricitat es digui

que Maó es va electrificar l’any 1892, el primer municipi que

ho va ser a les illes, 9 anys abans que Alaró que ho va ser l’any

1901, 10 anys abans que Manacor que ho va ser l’any 1902 i 11

anys abans que Palma l’any 1903? Els tres municipis

mallorquins, Manacor, Alaró i Palma figuren com les primeres

poblacions electrificades, amb un mapa que assenyala allà on

són dins aquest còmic. En canvi Maó, que va ser el pioner, ni

el nomena.

I seguim, no es mereix Menorca, igual com s’esmenta

Mondragó, l’Albufera d’Alcúdia, que es parli de l’Albufera des

Grau, Macarella, Cavalleria, etcètera? No es mereix Menorca

que s’anomenin hotels d’importància que també n’hi ha, com

n’hi ha a Mallorca. No és un atractiu turístic el port de Maó?

No ho són des de fa molts d’anys les Festes de Sant Joan de

Ciutadella? No tenen i han tingut atractiu turístic les immenses

restes talaiòtiques? No hi ha d’haver cap esment als festivals de

música d’estiu? No s’han establert a Menorca, com a Mallorca,

artistes d’anomenada com Hans Hartung o Eva Bergman? I si

parléssim d’Eivissa més n’hi podríem afegir. Res sobre les
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restes púniques, res sobre els parcs naturals eivissencs, res

sobre alguns autors eivissencs com Marià Villangómez o

l’estada de Rafael Albertí els anys 30 a Eivissa. I si de Mallorca

fins i tot s’anomenen les discoteques no serà perquè a Eivissa

no n’hi hagi.

En definitiva aquest còmic és un desastre i açò només admet

dues explicacions, o incompetència o mala voluntat, perquè si

obviar, deixar arraconar les illes menors del còmic és un error,

llavors demostra la incompetència dels responsables polítics del

tema perquè no varen donar directrius clares, no revisaren el

producte final i que ni s’adonaren de com n’era de

discriminador per a les illes menors. O açò, o si es va donar el

vist-i-plau a aquesta publicació, conscients del seus continguts,

els responsables polítics varen demostrar una clara mala

voluntat, un menyspreu per a Menorca i Eivissa, una concepció

centralista de les Illes Balears. O una cosa o una altra, no hi ha

més opcions. Sincerament esper que l’opció que ha duit aquest

resultat desastrós sigui la incompetència, no vull pensar que fos

per mala voluntat.

Senyores i senyors diputats, vivim a una comunitat

plurinsular, una terra discontínua, amb de recels i

desconeixements mutus. És obligació del Govern de les Illes

Balears avançar en la confiança i coneixença entre illes i això

ho diu explícitament l’article 9 del nostre Estatut. Fets com

aquest, repartir en els centres educatius un còmic que

menysprea les illes menors, quasi no les anomena, no ens ajuda

a avançar en aquest camí d’unitat, al contrari, ens fa retrocedir.

És per açò i perquè creim que els errors s’han de corregir i

deixem-ho en error, demanam que aquest còmic es retiri i se

faci en tot cas una nova edició que respongui a la realitat

plurinsular de les Illes Balears i respecte la realitat de cada una

de les illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara per defensar l’esmena RGE

núm. 1340/05 del Grup Parlamentari Popular té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Maria Anna López per un temps màxim

de 10 minuts.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc voldria disculpar el Sr. Simó Gornés que per motius

ben aliens no pot ser aquí per debatre aquesta proposició no de

llei, ell segur que la defensaria molt millor que jo, però faré el

que podré.

A finals de l’any 2003 la Conselleria de Turisme anunciava

la presentació d’un programa de conscienciació dirigida a les

escoles, amb l’objectiu de què totes les etapes escolars

aprenguin la importància que té el turisme a les nostres illes

com a principal recurs econòmic de Balears. El programa titulat

Turisme i Escola va dirigit sobretot a l’alumnat d’entre 10 i 13

anys i té diferents formats i eines, una de les quals és el còmic

titulat Història del Turisme a les Illes Balears. També es

preveia l’elaboració d’un joc anomenat Qui fa què, també

dirigit al mateix segment d’edat, allà on s’explica el fet laboral,

turístic i cada una de les professions que s’hi poden

desenvolupar. També el programa inclou visites a hotels, zones

turístiques, elaboració de maletes didàctiques, etcètera. Aquesta

iniciativa s’emmarcava també en el context dels aniversaris

d’hotels, el Foment del Turisme el 2005 fa el centenari. Parlam

per tant, d’un programa a llarg termini, amb moltes iniciatives

i eines didàctiques, algunes ja desenvolupades i altres per

desenvolupar encara en el futur.

En general el nostre grup valora aquesta iniciativa com a

molt interessant per als nostres escolars. Volem remarcar aquí

que el còmic vol fer entendre el món del turisme de forma

genèrica i no tant la història del turisme a la comunitat

autònoma. És un document més dels que estan en marxa o en

preparació. Nosaltres entenem que en cap moment s’ha volgut

pecar de centralisme en detriment de les altres illes, sent el

principal objectiu explicar el per què de la nostra primera

indústria. En el nostre entendre la polèmica sorgida entorn

d’aquesta publicació és un poc exagerada, em sembla, m’ho

permetin dir, que és matar mosques a canonades de qualsevol

forma i atenent les declaracions ja fetes pel Delegat de Turisme

de Menorca a premsa “si hi ha errors, aquests es solucionaran

en el futur”. I en aquest sentit hem preparat la nostra esmena,

en què s’incideixi l’elaboració de material més específic per a

cada una de les illes, amb l’objectiu de contribuir a donar una

visió general, però també particular de cada una de les illes. En

el nostre entendre el còmic no és de cap manera un mal

instrument, és més, suposa una bona eina pedagògica i no veim

raons per demanar la seva retirada de les escoles. El programa

Turisme i Escola és una bona iniciativa que pot haver tingut els

seus errors, perfectament rectificables i seguirem treballant per

millorar-los. 

Per açò m’agradaria que constés aquesta esmena i que seria

substituir el text de la proposta pel següent: El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a què continuï

treballant en la línia d’aproximar la història del turisme al món

escolar, incidint en l’elaboració de material més específic de

cada una de les illes, contribuint així a oferir una visió alhora

general i particular de la història del turisme a cada una de les

illes”. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I ara en torn de fixació de

posició els grups que no han presentat esmenes. Té la paraula

per part d’Esquerra Unida-Els Verds l’Hble. Diputada Sra.

Rosselló per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument per dir que el nostre

grup donarà suport a la proposició no de llei que ha presentat

el PSM-Entesa Nacionalista. Entenem que efectivament aquest

còmic de la Història del Turisme a les Illes Balears no recull

per res..., a més el títol és molt clar, Història del Turisme a les

Illes Balears. Per tant, aquest títol no inclou dins el seu

desenvolupament la història de totes les illes, per tant, exclou

clarament Menorca, Eivissa i Formentera.

Per tant, nosaltres creim que és una bona iniciativa. I en

aquest sentit només dir que donam suport a aquesta proposició

no de llei perquè entenem que el més correcte seria la retirada

d’aquest còmic i se fes una història del turisme a les Illes
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Balears que inclogués com a mínim totes les illes d’una manera

igualitària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I ara per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Aina

Rado per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Socialista, la

nostra visió d’aquest llibre que s’ha presentat, el còmic Història

del Turisme de les Illes Balears, editat conjuntament per les

conselleries de Turisme i Educació i Cultura del Govern de les

Illes Balears i produït per Divulgàlia i amb guió i

assessorament lingüístic de Manel Claudi Santos, efectivament

no respon a la realitat del que ha estat el turisme a les nostres

illes perquè ignora totalment Menorca, Eivissa i Formentera.

Només per això ja mereixeria ser retirat de les escoles on s’ha

distribuït. Però és que a més dóna una imatge distorsionada del

turisme a casa nostra. A això li hem d’afegir que tampoc

s’aguanta des del punt de vista pedagògic. Ens referirem més

detalladament a cada un d’aquests aspectes.

En primer lloc les illes de Menorca, Eivissa i Formentera

són gairebé ignorades i la pràctica totalitat del còmic es refereix

a Mallorca. Menorca només és esmentada a 3 vinyetes en tot el

còmic, dues indirectament en relació a les altres illes, quan es

cita a Josep Pla i els aeroports i una altra específicament en

relació a la Reserva de la Biosfera. I encara en aquesta surt el

mapa de les altres dues illes i Menorca és simplement un

paquet de regal embolicat amb un llaç. No cal repetir els

aspectes oblidats de Menorca al còmic i que ja ha posat de

relleu el diputat Riudavets, l’Albufera des Grau, els jaciments

arqueològics, els edificis singulars, palaus, catedrals, literatura,

folklore, platges, camí de cavalls, etctèra.

Pel que fa a Eivissa i Formentera hem de dir que només

surten també a 3 vinyetes i a les 3 amb un extraterrestre que

balla amb les castanyoles i a més a més, cau a terra. Què hem

de dir dels oblits dels parcs naturals de Ses Salines a Eivissa o

de Ca’n Marroig a Formentera. De Vila, única ciutat de les illes

Patrimoni de la Humanitat, la necròpolis púnica del Puig dels

Molins, o la posidònia i l’oblit del gran escriptor Marià

Villangómez. Tota la resta del còmic és destinat a l’illa de

Mallorca, 36 pàgines, potser hagués sortit millor si haguessin

estat menys. 

Des del punt de vista de la realitat del turisme cal fer les

següents crítiques. En primer lloc pensam que no és acceptable

que es presentin els turistes com extraterrestres, els turistes són

persones normals i corrents, són persones que han de ser vistes

i tractades com a tals, sempre deim que han de ser els nostres

amics. Aquests extraterrestres difícilment poden ser identificats

amb els nostres turistes i en canvi són els protagonistes gairebé

exclusius del còmic, en comptes de ser-ho de la història de la

primera indústria, com pretén inicialment aquesta publicació.

Aquests turistes no visiten la Mallorca real, no cal dir que

tampoc a les altres illes, sinó que sense sortir de l’hotel fan una

visita virtual a l’illa a través d’una estranya màquina. Potser

aquest sigui el turisme que volem. 

En segon lloc la societat mallorquina és pràcticament absent

i no diguem ja protagonista. Per no sortir, ni tan sols surten els

hotelers, els nostres empresaris del turisme, surten alguns

personatges folklòrics que a finals del segle XIX

s’escandalitzen de Chopin i de George Sand i que protesten

perquè l’Arxiduc diu que fan pudor. Sí que surt en canvi un

cambrer, pretesament guaperas i que enamora la dona

extraterrestre. És aquesta la imatge que volem donar? En tot cas

la visió que es dóna dels ciutadans de Mallorca són la de

personatges amb actitud servil en relació amb el turista.

Les referència al turisme cultural hi són molt de passada i

plenes de tòpics, una biblioteca, l’Auditori. Cap referència a la

riquesa arqueològica, als monuments arquitectònics, a la

llengua, a la cultura de Mallorca. Això sí, dues pàgines

dedicades a la cursa de bous, una d’elles a tota plana amb una

bona plaça de toros. Cap referència tampoc pràcticament a

aspectes importants del desenvolupament turístic a les nostres

illes, com són la tranquilAlitat, el preu o la proximitat. Ni tan

sols el sol i la platja hi són degudament representats.

Des del punt de vista pedagògic el còmic també té greus

mancances. Hi ha fets històrics mal representats i tendenciosos,

les guerres mundials i la Guerra Civil espanyola es mostren

amb los fusilamientos de la Moncloa de Goya a les guerres

contra Napoleó. Un quadre amb molts de valors, però creim

que no té res a veure amb la nostra cultura ni amb la nostra

terra.

D’altra banda hi ha poca coherència entre el text i la imatge.

Els dibuixos són poc atractius. El fil argumental motiva poc, ja

que es limita a fer una numeració dels fets i desperten poc

l’interès per la manca d’explicació. A més a més, hi ha

referències a mals hàbits de comportament, com són el fet de

què el fillet extraterrestre tira un os de pollastre al terra de

l’habitació. I això és un llibre per dur a les escoles.

Creim que tot això són motius més que suficients per retirar

el còmic de les escoles i fer-ne l’edició tal com demana la

proposició no de llei del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, perquè no tan sols s’obliden les illes menors, sinó

que permeti’n que m’ho demani si no hagués estat millor que

també s’hagués oblidat de l’illa de Mallorca. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara a la suspensió

de la sessió per un temps de 10 minuts, per la qual cosa es

demana al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si

podem continuar? Podem continuar.

Ara pertoca la intervenció del grup proposant per fixar la

posició i assenyalar les esmenes acceptades per un temps de 5

minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc agrair el suport d’Esquerra Unida-Els Verds i del

Grup Parlamentari Socialista a aquesta proposició no de llei.

També me dirigiré a la diputada del Partit Popular perquè ha fet

esmena al text de la proposició. Sra. López Oleo. 

Jo crec sincerament que entestar-se, encaparrotar-se en

l’error no és la millor política. Rectificar és de savis, diu (...),

però és que no només és això, és el deure de qualsevol Govern

quan s’equivoca i és un deure per respecte a la ciutadania. La

seva esmena, que no acceptaré, no corregeix aquesta

incompetència o mala voluntat, al contrari, vostès pretenen

reafirmar-se en la idoneïtat d’aquest còmic. Vostè ha ratllat 3

o 4 vegades d’un possible error, l’error no és possible, l’error

és palpable, ho llegeixi. Un còmic que llegit així és un insult,

és un insult a Menorca, un greuge a la nostra illa, a la seva i a

la meva. Un còmic que ratlla de la història del turisme a les

Illes Balears, 3 referències a Menorca i de passada, açò no és

de rebut i vostè ho sap.

Però miri, vostès no accepten aquesta retirada i aquesta

nova edició, però no es preocupi, els centres de Menorca ja han

actuat, la retirada ja està feta. Li puc dir magatzem per

magatzem on són tots aquests còmics dels centres educatius de

Menorca, ni un s’ha emprat dins les aules perquè els mestres

s’han escandalitzat de veure tractada Menorca d’aquesta

manera. El seny que no tenen vostès, els mestres de Menorca

sí l’han tengut.

Però no s’equivoqui Sra. Oleo, en cap moment de la meva

intervenció he menyspreat la iniciativa Turisme i Escola, al

contrari, he dit que considerava que era una bona idea. Vostè

m’ha contestat dient-me que jo estava criticant aquesta

iniciativa, idò no, en cap moment. Jo he criticat explícitament

aquest còmic, aquest que tenc damunt la taula. I perdoni, no me

tergiversi les coses, no me digui que açò no pretenia ser una

història, sinó que era una explicació d’allò que era el turisme,

jo sé llegir, Història del Turisme a les Illes Balears, sinó posin

de títol una altra cosa. A més té un tractament diacrònic, en

història significa a través de la història i que perfectament ho

és, açò és una història del turisme de Mallorca, amb dos afegits.

Per tant, no tergiversi les coses, açò volia ser una història del

turisme de les Illes Balears i han convertit en una altra cosa, el

que pretenien ho han fet malament.

Vostè m’ha dit que nosaltres matam mosques a canonades.

Jo li contestaré amb un altre refrany ben menorquí, brams s’ase

no arriben al cel. I aquest còmic és un bram d’ase perquè la

veritat és que no pot estar més mal fet i no pot ser pitjor per a

les illes menors. Jo havia pensat fer-li una transacció, però

després de sentir la seva argumentació ja no li faré, és a dir, que

s’acabarà aquesta proposició no de llei amb les meves paraules.

Senzillament que sàpiga que el Govern de les Illes Balears ha

comès un greu error, que ha caigut molt malament, encara que

açò sigui matar mosques a canonades, als centres educatius de

Menorca i aquest còmic suposa, per petit que sigui, una

discriminació a les illes menors. 

En definitiva i per acabar en pla de broma, al Govern de les

Illes Balears l’importa més el me lo dijo Pérez a Mallorca que

tota la història de les illes menors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Podem passar doncs a la

votació de la proposició no de llei RGE núm. 8649/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 5, vots en contra 7.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

RGE núm. 8649/04.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8287/04, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, sobre política

d'educació: menjadors escolars.

Ara passaríem al segon punt, en aquest cas segons l’ordre

del dia és el primer, la proposició no de llei RGE núm. 8287/04

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds, relativa a

política d’educació de menjadors escolars. Per tal defensar-la

intervé l’Hble. Diputada Sra. Rosselló per un temps màxim de

10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé la proposició no de llei que

presentam avui des del nostre grup va referida a un tema que en

el nostre entendre és fonamental per distintes raons que ara

intentaré explicar i que són els menjadors escolars. 

És a dir, creim que en aquest moment, tenint en compte la

nostra realitat social i la realitat educativa, el fet que hi hagi

menjadors escolars a tots els centres, en aquest cas públics als

quals m’estic referint. Creim que és imprescindible per tal de

poder, en primer lloc fer possible i compatible l’horari laboral

dels pares i mares amb els temps lectius escolars. I entendre

que per precisament conciliar la vida familiar, la vida laboral

i l’activitat escolar, és imprescindible en el nostre entendre que

els centres públics ofereixin aquest servei de menjador escolar

que ho permeti i així doni peu a aquesta possibilitat i sobretot

en molts de casos a famílies amb manco recursos econòmics.

En segon lloc creim també que el tema dels menjadors

escolars és necessari la seva implantació a tots els centres

educatius perquè forma part també de tot allò que és la labor

pedagògica que se pot dur a terme a qualsevol centre educatiu,

ja sigui infantil, de primària, o de secundària, perquè també tot

allò que configura l’entorn referit no només al fet del menjar,

sinó tot allò que suposa els hàbits respecte a aquest àmbit,

entenem que també suposa un espai educatiu molt important.

En aquest sentit idò en el nostre entendre creim que hi ha

d’haver una importància de fer-hi referència als menjadors

escolars a tots els centres educatius.

I en tercer lloc perquè també entenem que l’escola pública,

que sempre pareix que és la germana petita de tot el sistema
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educatiu, en molts de casos fins i tot pares i mares opten en

alguns casos a decidir-se per l’escola concertada perquè

l’escola concertada sí que té aquest servei de menjador escolar,

quasi bé a totes les escoles concertades. Per tant, possibilita

millor compatibilitzar la vida laboral amb l’horari lectiu,

llavors fa que l’escolar pública precisament tengui en alguns

casos més dificultat de cara a certes famílies que optarien per

l’escola pública.

Per tant, creim que si se generalitzen els menjadors escolars

a tots els centres públics se configuraria un sistema educatiu

molt més transversal, no tan uniforme sinó molt més homogeni

i que permetria que moltíssims pares i mares duguessin els seus

fills també als centres educatius públics perquè disposen

d’aquest servei tan necessari avui en dia com és el menjador

escolar.

Per tant, per aquestes raons, dites una mica de manera molt

general, creim que és important que el tema dels menjadors

escolars s’aculli com un tema fonamental perquè els centres

públics puguin disposar d’aquest servei. Per això la nostra

proposició no de llei el primer demana que s’insti el Govern a

construir els espais adients i assegurar el servei de menjador

escolar a tots els centres públics d’educació no universitària de

les Illes Balears.

També voldríem dir que en aquest moment per analitzar una

mica com està la realitat dels centres educatius respecte un

tema tan important com és el menjador escolar, hem de dir que

hi ha una diferència significativa en funció de l’illa que parlem

i en funció també de l’etapa educativa que parlem. En primer

lloc els centres d’educació infantil i primària, hem de dir que a

Mallorca és cert que està bastant generalitzat el menjador

escolar, jo crec que se va fer una bona feina, sobretot aquests

4 anys darrers i també esperem que la conselleria continuï

aquesta tasca, però també és cert que falta encara implantació

a alguns centres. Però així i tot podem dir que està d’una

manera estesa o bastant estesa.

En canvi a l’illa d’Eivissa pràcticament és inexistent els

menjadors escolars a l’etapa infantil i primària, exceptuant

alguna excepció, però majoritàriament no se disposa d’aquest

servei als centres públics d’infantil i primària d’Eivissa. I en el

cas de Menorca sí que la situació és molt millor, jo diria que

fins i tot pot ser l’illa que té una millor situació respecte als

menjadors escolars en aquesta etapa.

Quan parlam de l’etapa de secundària ens trobam amb una

situació bastant diferent, i és que tot i que sempre l’illa

d’Eivissa és la més desfavorida respecte a aquest servei, quant

als instituts de secundària pràcticament és inexistent el servei

de menjador. Excepte algun institut com el Josep Sureda i

Blanes, i algun que té servei de cafeteria, hem de dir que a la

gran majoria no hi ha menjadors en els centres de secundària.

Nosaltres creim que això..., hem de pensar que en aquests

moments conviuen a instituts alumnes d’unes edats, des dels

12, 13, fins als 16, 17 o 18, i creim que precisament és

absolutament necessari que, com deim, aquest servei es faci

extensiu i per tant sigui generalitzat a tots els centres públics

d’educació no universitària a les Illes Balears.

Un altre punt que nosaltres presentam en aquesta proposició

no de llei és que també entenem que és important regular

l’horari complementari de menjadors als centres públics, i que

formi part del projecte educatiu del centre. Ja ho he dit abans:

tot allò que fa referència a aquest servei complementari que és

el menjador escolar no és un servei a part de l’activitat

educativa que es fa en el centre, no és un tema a part del

projecte educatiu del centre, sinó que ha de formar part de tot

allò que suposa l’educació global d’una persona que s’està

formant, i per tant creim que és molt important que es reguli

aquest horari complementari però també que sigui el projecte

educatiu del centre que marqui quins són els objectius

educatius, assistencials i de tot tipus. Nosaltres creim que és

allà on s’ha d’emmarcar tota la tasca referida als menjadors

escolars.

Per altra banda, un altre tema que també plantejam, que

consideram importantíssim, és el tema de les ajudes a les

famílies referides a les despeses dels menjadors escolars.

Nosaltres plantejam en aquest tercer punt de la proposició no

de llei que es reguli un sistema d’ajudes a les famílies per les

despeses de menjador que garanteixi la igualtat d’oportunitats,

perquè precisament aquest servei té una clara finalitat

d’assistència a les necessitats bàsiques dels infants i també a les

famílies amb menys recursos econòmics. És a dir, creim que és

necessari que les ajudes s’estructurin d’una forma proporcional

als recursos econòmics familiars, i per això nosaltres creim que

s’ha de fer més ampli l’actual sistema de beques, ja que les

necessitats i les circumstàncies són diferents, que precisament

s’han de fer fins i tot ajudes del cent per cent de l’import del

preu del menjador, i que s’han d’arbitrar com a criteris per tenir

dret a ajudes circumstàncies com l’objecte del transport

escolar, el tipus de jornada escolar, horari laboral dels pares i

les mares, responsables legals, etc., però sobretot, sobretot, el

que s’ha de prioritzar és que tots aquells infants, aquells

adolescents, aquells joves que van a un centre educatiu, que a

més les seves famílies tenen més mancances a nivell -diríem- de

renda familiar, idò que puguin disposar no només d’ajudes,

sinó també que puguin cobrir el cent per cent d’aquest servei de

menjador.

Hem de dir que en aquest moment, tot i que hi ha hagut un

augment respecte als menjadors escolars per part del pressupost

de la Conselleria d’Educació, creim que hi ha d’haver un esforç

important i també que hem de partir d’un plantejament, o més

que d’un plantejament d’una realitat molt clara: augmenta dia

a dia la població escolar, augmenta, a més, la població

immigrant, població que ve moltes de vegades ja amb una certa

situació econòmica i cultural més desfavorida, i que a més són

els centres públics en la gran majoria que es fan càrrec

d’aquesta població nouvinguda i que per tant precisament

aquest augment de població fa que sigui necessari que hi hagi

un augment important per una part d’aquest servei, però també

per altra banda de les ajudes a les famílies per les despeses del

menjador escolar.

Per tant, i per concloure respecte a la nostra proposició no

de llei, nosaltres entenem que el fet de poder-se posar com a

objectiu clar i concret que tots els centres educatius, els centres

públics d’educació no universitària de les Illes Balears puguin

disposar d’un servei de menjador i amb els criteris que

nosaltres apuntam en aquesta proposició no de llei, crec que
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seria un gran avanç per a tota la societat, que seria un gran

avanç també perquè l’escola pública es posàs al nivell que li

pertoca i per tant d’acord amb la realitat social i familiar que

tenim en aquest moment, i creim que per tant seria una aposta

importantíssima perquè realment els nostres centres educatius

estiguessin amb una millor dotació educativa i assistencial, i

sobretot perquè també totes les famílies poguessin pensar que

l’escola pública també respon a unes altres necessitats que cada

vegada són majors, i que precisament no s’ha d’anar a una

escolar concertada per poder tenir un menjador escolar o poder

disposar d’uns serveis que en aquest moment en alguns casos

no troben a l’escola pública. 

Per tant creim que aquesta proposició no de llei, i així ho

esperam, hi hagi suport per part de tots els grups parlamentaris

perquè creim que és una proposta en positiu que el que intenta

és millorar l’escola pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.

Riudavets per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

qualsevol iniciativa que tengui per objectiu una millora

educativa rebrà el suport del nostre grup, i evidentment aquesta

proposició no de llei va en aquesta direcció. No vull amagar,

però, la dificultat que hi ha en tot allò que fa referència als

menjadors escolars, en especial en algunes zones -com ja s’ha

dit aquí- de les nostres illes, on per cert, i açò ho coneixem bé

els que vam ser responsables educatius dins l’anterior

administració, moltes vegades polítiques de potenciació

d’aquest servei educatiu no han arribat a reeixir per múltiples

causes.

Però si més no consideram obligació de tot govern, i en

concret de la Conselleria d’Educació i Cultura, insistir en les

polítiques d’ampliació del servei, de millor i d’inserció dins el

projecte educatiu de cada centre. Són els tres punts concrets de

la proposició no de llei, que en realitat fixen un veritable pla

d’actuació dins aquest camp, unes línies mestres d’allò que

hauria de ser la política de menjadors escolars de qualsevol

govern d’aquestes illes: primer punt, ampliació dels serveis

existents; segon punt, inserir-los dins els projectes educatius de

centre; i tercer punt, establir un sistema eficaç d’ajuts que

possibilitin que el servei de menjador sigui a la vegada una eina

compensadora de desigualtats i també un instrument de

conciliació de la vida familiar i laboral. Són tres propostes

d’allò que en definitiva hauria de ser -esper que sigui-

perfectament assumible per a qualsevol responsable educatiu,

i més si tenim en compte que no figura a la proposició cap

mena de termini. És una proposta en positiu que marca unes

línies d’actuació que jo crec que són perfectament assumibles.

No m’estendré molt més. Només vull assenyalar, però, per

saber de què parlam, que l’ordre de 30 d’octubre del 2001 del

conseller d’Educació i Cultura, en aquell moment el Sr. Damià

Pons i Pons, va regular l’organització i el funcionament del

servei escolar de menjador als centres públics no universitaris;

en aquesta ordre es donaven passes en el sentit que proposa la

proposició no de llei del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, i

en el sentit de l’exposició de la Sra. Rosselló: es va donar

participació als consells escolars del centre; es va establir

l’obligatorietat del pla de funcionament del servei escolar de

menjador, on s’inclouen aspectes pedagògics com les activitats

educatives programades, la integració dins el projecte lingüístic

de centre, la inserció social de l’alumnat amb especial esment

als alumnes amb necessitats educatives especials...; s’inseria el

servei de menjador com un aspecte més de la programació

general anual del centre; es va establir un programa de

participació de l’alumnat de cara a l’educació per a la salut,

adquisició d’hàbits socials, etc.; s’assenyalaren la necessitat

que el servei de menjador s’adeqüés al projecte educatiu de

centre; i es van fixar fórmules d’ajut a alumnes amb necessitats

socials.

Per ser justos s’ha de dir també que el 9 de setembre del

2003 va ser publicada una resolució de l’actual conseller que

assumia i mantenia totes i cadascuna de les propostes de l’ordre

abans esmentada. Tant és així que no hi ha a penes diferències

i que a l’explicació del motiu de la resolució firmada pel Sr.

Fiol fins i tot s’assenyala textualment: “Es manté bàsicament el

contingut de l’esmentada ordre del 30 d’octubre del 2001 quant

a l’organització i al funcionament del servei”, és a dir, l’ordre

que va signar el Sr. Pons.

En definitiva, pensam que des del 2001 s’han fet passes en

la direcció que està assenyalant la Sra. Rosselló, passes en la

bona direcció, i que la proposició no de llei no és un

qüestionament a la línia que s’hagi de dur, sinó que és un

incentiu perquè aquesta línia sigui clara i que tengui les passes

prefixades per aquest parlament. És una proposició no de llei

en positiu que intenta donar suport a una tasca que tots creim

necessària i que en definitiva -esper que així sigui el sentiment

de tots els grups del Parlament- allò que proposa és que

l’ensenyament públic tengui uns serveis de qualitat i educatius,

i per açò, des del coneixement de la real problemàtica i de la

consciència que cal avançar en l’ampliació del servei de

menjador, és per açò que nosaltres li donarem el nostre suport.

Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Aina Rado per un temps

màxim de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, el Grup Socialista també donarà suport a aquesta

proposició no de llei del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds,

perquè el tema de menjadors escolars creim que és un tema

important dins tots els programes educatius que es duen en

aquestes illes. 
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Creim que els menjadors escolars, i així ho hem fet quan de

qualque manera ens ha tocat tenir responsabilitat, al Partit

Socialista, dins temes educatius, de fomentar el tema del

menjador, sobretot els menjadors a les escoles públiques, ja que

creim que el fet que la majoria d’escoles privades i privades

concertades sí gaudeixin d’aquest servei, fa que de qualque

manera l’escola pública estigui amb inferioritat de condicions

a l’hora d’oferir serveis moltes vegades a gent que més ho

necessita.

És vera que els menjadors escolars de qualque manera

intenten o tenen la possibilitat de palAliar determinades

desigualtats, que juntament amb l’escola és la manera que

aquests alAlots puguin créixer i puguin arribar a una

adolescència amb uns coneixements i també, i referit als

menjadors, amb una alimentació adequada, perquè no hem

d’oblidar que molts d’aquests nins el pare i la mare dels quals

fan feina, molts d’ells quan arriben d’escola moltes vegades

tenen una alimentació bastant deficient, i per tant per això

també creim que és important el fet que hi hagi menjadors

escolars a tots els centres educatius. I deim a tots els centres

educatius perquè sí que és cert que s’ha fet ja molta feina en

aquest sentit d’implantar aquest tipus de servei dins l’escola

pública, però encara ens queden algunes escoles, però sobretot

instituts, en què aquest servei no està contemplat. Realment,

sobretot a l’illa de Mallorca i també a l’illa d’Eivissa, crec que

són dos o tres i no n’hi ha més.

També, i així ho planteja la proposició, parla d’adequar

espais. Nosaltres creim que això també és important, ja que en

aquests moments, tot i que hi ha menjadors a moltes escoles,

com jo he dit, els espais que ocupen no són ben bé els adequats;

algun d’ells jo crec que a vegades no sé si seria difícil que

passassin inspeccions sanitàries, però seria convenient que es

fes una millora en determinades condicions amb què qualcuns

desenvolupen la seva feina.

També creim que s’hauria de millorar, i també ve implícit

dins la proposició del Grup d’Esquerra Unida, el sistema de

contractació, que en aquest moment és un sistema en què

normalment es concedeix la concertació a l’empresa que

ofereix un més baix preu, que això no hauria de ser l’indicatiu

pel qual es regís aquesta concessió. 

Una altra qüestió que creim que també es podria tenir en

compte, i hi fa referència el punt 3, són les ajudes que es donen

a les famílies per despeses de menjador. Creim que aquestes

ajudes s’haurien de generalitzar a tothom que en té necessitat.

En aquests moments això no és així, ja que hi ha un pressupost

tancat i després de fer el barem hi arriben els qui hi arriben,

però n’hi ha molts que queden exclosos, sense parlar ja d’altres

que queden exclosos ja d’entrada perquè no tenen possibilitat

de presentar la documentació que es requereix, com per

exemple declaracions d’hisenda, i tots vostès sabran molt bé

que em referesc sobretot a determinats colAlectius d’immigrants.

També demanaríem, crec que seria una manera que els

menjadors poguessin funcionar d’una manera més correcta i

amb més garanties i, a part, donar més seguretat als pares,

perquè moltes vegades no saben aquests pares que han

solAlicitat les ajudes fins a mitjans curs o gairebé a final de curs

si els seran concedides o no; per tant també creim que s’hauria

de millorar el sistema de concessió, que es fes d’una manera

més ràpida a fi que a principi de curs els pares, les famílies que

han solAlicitat l’ajuda de menjador poguessin saber si realment

en podran gaudir o no.

Com deia el diputat Riudavets creim que aquesta proposició

no de llei és en positiu per intentar millorar el que ja hi ha i, per

tant, nosaltres sempre en aquest sentit hi estarem d’acord i com

he dit al començament donarem suport a aquesta proposició no

de llei.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula la Sra. Maria Anna López per un temps

màxim de 10 minuts.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

em sap greu, Sra. Rosselló. El Grup Popular, tot i estar d’acord

amb qüestions que aquí, a la proposició no de llei, es diuen o

s’afirmen, no pot estar d’acord en instar el Govern de les Illes

Balears en cap dels tres punts que demana, no per cap motiu

sinó perquè ho està fent.

Està d’acord que dins la nostra societat estan estructurats de

forma independents els horaris laborals dels pares i les mares

i els temps lectius escolars, com molt bé diu la proposició, que

fa imprescindible que els centres públics ofereixin un servei de

menjador escolar, però si fa falta, si ho decideix el consell

escolar. Vull recordar que aquest, el consell escolar, està format

per pares, mestres i alumnes, entre d’altres, i ells ho decideixen

i ells en veuen la necessitat. El Grup Popular també està

d’acord amb el fet que ens trobam amb una situació molt

diversificada: a cada illa es fa diferent. Per cert, m’agradaria

saber què van fer vostès els quatre anys passats amb l’illa

d’Eivissa; sembla que se’n van oblidar.

Podria especificar altres coses en les quals també està

d’acord el Grup Popular. Ara bé, m’he informat, he demanat

com estava la situació i, la veritat, no ho entenc. Sembla que

vostès no haguessin governat mai o fa molts anys, i no saben la

normativa, o no sap la normativa, Sra. Rosselló. No, és així, no

rigui, Sr. Riudavets, però és així. Sembla que el Govern actual

del Partit Popular és el responsable de totes les deficiències,

quan és ben al contrari. En primer lloc he de deixar que hi ha

una normativa, com he dit, per la qual es regulen l’organització

i el funcionament del servei escolar de menjador als centres

públics no universitaris publicada al BOIB núm. 131, de 18 de

setembre, no 19, 18 de setembre del 2003; el tenc aquí. Sr.

Riudavets, és així. Allà hi queda tot regulat. Té un apartat, el

punt 4, que parla de la comissió de menjador: qui la integra,

quines són les seves funcions...; també parla de l’horari

complementari, del sistema d’ajudes, etc. I en segon lloc he de

dir que aquest curs hi ha almanco nou centres de nova creació

i tenen menjador. N’hi ha més de sis en construcció, també amb

menjador; per cert que es té en compte Eivissa. 
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També voldria dir que hi ha un mínim d’alumnes perquè hi

hagi menjador, hi ha un mínim d’alumnat, crec que és de 10, i

es dóna el cas que hi ha almanco una escola que té menjador

amb 6 alumnes perquè s’ha valorar, s’ha vist que era necessari,

que feia falta, i aquest govern, encara que no els agradi a

vostès, també és sensible als problemes i si els veuen ho fan.

Per acabar he de tornar a dir que és el consell escolar el que

solAlicita a la Direcció General de Planificació i Centres la

necessitat de menjador escolar, com també l’escola matinera o

les activitats extraescolars. Per tant, per tot el que he dit

nosaltres no podem votar; ja es fa, cada apartat d’aquí ja es fa.

El sí m’agradaria és que potser la Sra. Rosselló expliqués a la

Sra. Rado què va passar amb el tema de la concertació de

menjadors, que han esmentat un momentet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputada. M’imagín que vol fer el seu

torn de paraula per contradiccions. Té la paraula la Sra.

Rosselló per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair als grups

parlamentaris del PSM-Entesa Nacionalista i del Partit

Socialista que donin suport a aquesta proposició no de llei que

hem presentat, i sobretot que en facin una lectura en positiu,

perquè jo crec que tota la meva intervenció no ha estat en

absolut -em referesc a la portaveu del Partit Popular- cap tipus

de recriminació respecte al que s’havia fet abans o al que

s’estava fent ara. Senzillament el plantejament d’aquesta

proposició no de llei és totalment en la línia d’intentar millorar.

No entrarem en el que s’ha pogut fer o no s’ha pogut fer, i per

tant ha estat absolutament amb una idea positiva i no per

criticar, suposadament, el Govern, ni molt manco.

Dit això inicialment, i ja entrant un poc als arguments que

m’ha plantejat la portaveu del Partit Popular, si això ja es fa per

part de la conselleria idò no sé per què tenen problemes per

donar-hi suport, perquè trob que estaria molt bé, si ja es fa per

part de la conselleria, donar suport a aquesta proposició no de

llei; no seria més que reafirmar que efectivament s’està fent

amb una línia que no hi hauria cap problema, senzillament crec

que tots els grups estaríem així d’acord, per tant donant tots

fins i tot suport al que fa la conselleria. D’aquesta manera, el fet

de no voler donar suport a la proposició no de llei no l’acab

d’entendre, perquè si no vol dir que no s’acaba de fer tot el que

es diu que es fa, perquè si no estaria beníssim i tots contents i

feliços, perquè voldria dir que donam suport nosaltres a la

conselleria.

En segon lloc també voldria entrar en una sèrie de

consideracions que ha dit la portaveu. Vegem, tot i que jo no

em vulgui referir al passat sí que és important fer una miqueta

d’història. És a dir, el tema dels menjadors escolars a l’escola

pública -estic parlant sempre d’escola pública- ha estat un tema

en el qual distints partits han governat, hi ha hagut

competències diverses; ha estat un tema difícil a nivell de

l’escola pública la implantació de menjadors escolars, però

precisament jo crec que, i les coses s’han de dir com són, jo

crec que aquesta darrera legislatura es va fer una feina

important perquè es varen començar a implementar els

menjadors escolars a un nombre creixent de centres, però és

evident que va ser una feina iniciada que no s’ha acabada, i per

tant per això jo ho deia en positiu: s’ha de continuar una tasca

que és absolutament necessària perquè hi hagi una implantació

sense posar una data concreta a tots els centres escolars no

universitaris de menjadors. Per tant jo crec que vostè..., no hem

de fer aquí cap crítica a res, sinó precisament el contrari, dir

que s’ha anat avançant en un tema però que s’ha de continuar

avançant i s’ha d’anar perquè hi hagi menjadors a tots els

centres.

I un altre tema importantíssim és que el consell escolar fa la

proposta, però qui decideix al final és la conselleria, i jo crec

que a més la conselleria pot també prendre decisions, que el

servei de menjador escolar no sigui només una qüestió a decidir

en funció també de criteris a vegades del propi funcionament

del centre, sinó que el menjador sigui una part més de l’activitat

del centre, i en aquest sentit jo crec que el que ha de fer és que

aquesta part més que la conselleria hagi de dir que a tots els

centres educatius hi hagi d’haver menjador escolar, dins el pla

educatiu del centre és allà on s’han d’establir la finalitat, les

circumstàncies, en quines condicions, perquè hi haurà una

variació en funció del centre educatiu. Però no vol dir, o

almanco nosaltres no entenem que sigui el centre que hagi de

demanar el menjador, sinó precisament que hi hauria d’haver

menjadors pertot, i que després dins el projecte educatiu de

centre és on s’hauria d’esbrinar quina és la diversitat d’aquest

servei. Ho dic perquè no m’agradaria que perquè no ens ha

demanat el centre, no posam el menjador. Nosaltres el que

creim és que el menjador hauria d’estar, i ho torn repetir, a tots

els centres.

I sobretot, i si em permeten també un incís abans d’entrar a

un altre argument que ha dit la portaveu, és que si aquest

govern vol dur en aquest parlament una llei de conciliació de la

vida familiar i la vida laboral, jo estic convençuda, perquè no

sé vostè si té fills, no estic segura, crec que sí, sap perfectament

que és un tema clau el tema de poder conciliar la vida familiar

i la vida laboral amb l’activitat educativa, és clau que els

centres tenguin servei de menjador i els públics encara n’han de

tenir més que els concertats, és a dir, els concertats en tenen

tots, pràcticament, jo diria que tots. Els públics n’han de tenir

perquè és, com dic, avui la realitat d’avui en dia...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. ...fa absolutament necessari aquest servei. Per

tant nosaltres creim que és una qüestió que no importa

redundar-hi més.

I ja per acabar, idò, he de dir que tot i que la portaveu del

Partit Popular no ha volgut donar, la portaveu i el grup, no

donen suport a aquesta proposició no de llei, jo crec que és un

error, com he dit al principi; crec que seria una manera positiva

de dir endavant a la conselleria tota la feina que pugui fer en
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relació al que fa, i per tant en relació al que diu aquesta

proposició no de llei. I sí que m’agradaria fer un esment darrer

i acab: les beques. Miri, en aquest moment les beques per a

menjadors, vostè diu que es fan unes coses i jo li dic que no és

cert; en aquest moment hi ha vertaders problemes perquè el

colAlectius més desfavorits puguin tenir beques per a menjador,

i per tant els colAlectius -ja ho ha dit la Sra. Rado-, a més

precisament els que tenen més dificultats, que fins i tot no

poden presentar determinats papers que es demanen, nosaltres

ja ho vàrem denunciar en el seu moment, idò resulta que no

poden tenir aquestes ajudes o no les poden tenir en les

condicions que els puguin cobrir un cent per cent. Nosaltres

creim que això és un tema clau i per tant, per finalitzar, he de

considerar que encara no puc entendre per què no es dóna

suport a una proposició no de llei que precisament va en una

línia que suposadament només millora l’educació en aquestes

illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Podem passar a votació la

proposició no de llei 8287/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

8287/04. 

I no havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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