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(La Sra. Vicepresidenta inicia la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la comissió d’avui i en primer lloc els

demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sra. Presidenta, Miquel Ramon substitueix Margalida

Rosselló.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Carme Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3329/05, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a manteniment del CP sa Graduada (Eivissa) en el seu

emplaçament actual.

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

en la Proposició no de llei RGE núm. 3329/05 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a manteniment

del ColAlegi Públic sa Graduada d’Eivissa en el seu

emplaçament actual. Per tal de defensar-la intervé el Sr. Eduard

Riudavets per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Avui

presentam a debat en aquesta comissió una proposició no de

llei que el nostre grup parlamentari ha presentant, però recollim

la veu de l’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa, açò sí,

a la federació nostre, la federació PSM-Entesa Nacionalista.

La finalitat d’aquesta proposició no de llei és una sola i és

el manteniment del centre escolar, centre escolar emblemàtic de

la ciutat d’Eivissa. El nostre objectiu és que des de la

Conselleria d’Educació es tengui en compte el parer de la

comunitat educativa del centre. I per tant, no és la meva

intenció fer polèmica sobre qüestions urbanístiques, sinó

centrar-me en els aspectes educatius que té la qüestió. Per açò

em permetran que iniciï aquesta intervenció amb un textos que

consider força adequats per allò que avui estam debatent. 

Llavors el primer text diu: “és molt important sobretot

poder garantir als infants la seva autonomia quan surtin de casa

per anar a jugar amb els amics i per anar a escola a peu tot sols.

Cal assegurar a tots els ciutadans possibilitats reals de

moviment per anar a l’escola, al treball i a divertir-se amb

mitjans que no siguin el cotxe”. “En el centre de les ciutats els

infants hi poden viure bé perquè són plens de zones per a

vianants, places i placetes, jardins, monuments, fonts, etcètera

i l’estructura urbana facilita els desplaçaments a peu”. Són dos

textos de Francesco Tunucci, un gran pedagog italià que en els

seus llibres, especialment el titulat La ciutat dels infants, llança

la idea de repensar la ciutat tenint en compte els infants. De les

seves idees neix la concepció de projecte educatiu de ciutat i de

la xarxa de ciutats educadores. 

Una de les idees bàsiques d’aquesta concepció, que és

també arrelada a les illes, per exemple a un municipi com

Ciutadella de Menorca té el compromís aprovat per plenari que

l’escola ha de ser un element més de l’entorn del fillets i

filletes, un element més de la seva zona de coneixement, un lloc

reconeixedor al qual s’hi pot anar tot sol des de casa en exercici

de la seva autonomia. L’escola no pot ser des d’aquesta

concepció un servei més, impersonal, allunyat de la realitat dels

que l’empren, ha d’estar immers dins el barri, ha de ser part de

la vida quotidiana dels infants. Ens adverteix llavors Tunucci

de l’immens error que suposa renunciar a què la ciutat sigui un

lloc de trobada i d’intercanvi, de l’error que suposa optar per la

separació i l’especialització, la interconnexió entre la vida i

l’escola és bàsica per al desenvolupament de l’infant, però

també per mantenir una ciutat habitable. En aquest sentit ens

posa en guàrdia sobre allò que ell anomena l’equivoc dels

serveis. És a dir, la posada en marxa de serveis que només són

necessaris per mor que prèviament s’han creat dificultats

innecessàries. 

Ens diu textualment: “la separació sens dubte produeix

incomoditat i malestar, deixa cicatrius en les històries personals

dels ciutadans, els allunya de les coses que s’estimen, dificulta

la comunicació, les relacions i la solidaritat. Els gestors de la

ciutat, responsables d’aquesta transformació perversa de les

característiques de la vida urbana, han de recuperar d’alguna

manera el consens dels seus ciutadans i sobretot dels seus

electors si no volen veure’s allunyats del poder”. I és que

separar l’escola dels habitatges dels seus usuaris, dels fillets i

filletes, crea una separació innecessària que per a molts serveis

que s’hi afegeixin provoca, com diu Tunucci, incomoditat i

malestar i deixa cicatrius. I és que no ens enganem, no estam

parlant avui només d’urbanisme, estam parlant d’educació. Vull

deixar això molt clar, no estam parlant d’un problema

urbanístic, estam parlant d’un problema educatiu.

A un article a la revista Urbanística Lewis Monfort,

estudiós de les determinacions socioculturals de la tècnica de

a l’urbanisme, va escriure un article titulat La planificació per

les diferents fases de la vida allà on ens diu: “cal fer que el

camí de l’infant de casa a l’escola li resulti divertit i educatiu,

sense que ell se n’adoni. De vegades els infants són capaços de

trobar tresors insospitats enmig d’un munt de runa i un bassal

pot semblar-los un llac. Però allà on la compartim amb

satisfacció és excessivament rígida, desapareix qualsevol

possibilitat de desfogament per a la imaginació infantil.

En definitiva, he fet aquest preludi per deixar clar que el

problema que hem d’afrontar és un problema educatiu i no

només urbanístic o de serveis i tots sabem el cas concret de sa

Graduada d’Eivissa. El projecte Eivissa centre que vol portar

a terme l’ajuntament d’aquesta ciutat, legítimament sens dubte,

preveu l’enderroc de l’actual edifici d’aquesta escola i la

construcció d’un nou centre a les afores. No entraré en els

valors arquitectònics de l’edifici, ja que aquesta és una qüestió

que no em pertoca, si bé l’arquitecte que el projectà sigui

Guillem Forteza és inicialment una garantia. No és la meva

funció fer una anàlisi de la seva vàlua històrica i artística, açò

ho deix als tècnics, en concret al consell insular que n’és
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l’òrgan competent sobre temes patrimonials. Si més no però

vull deixar clar que tampoc accept que es descarti aquest valor

de bones a primeres. La criatura de l’època de la II República

té unes característiques pròpies que no poden ser descartades

sense un estudi seriós i molt més quan aquest edifici figura, o

figurava a l’inventari d’arquitectura del segle XX de la ciutat

d’Eivissa, data del 2003, com edifici protegit a nivell de

protecció B, és a dir, que només hi eren permeses obres de

conservació, restauració i rehabilitació.

És francament sospitós que ara es declari sense valor

arquitectònic per enderrocar-lo, un edifici que l’any 2003 es

considerava subjecte de protecció. En aquest mateix sentit no

es pot obviar que l’Institut d’Estudis Eivissencs ha manifestat

en escrit adreçat al Patrimoni del consell insular que consideri

la declaració de bé catalogat de l’edifici de sa Graduada i del

seu entorn immediat i que en el mateix sentit s’ha pronunciat el

ColAlegi d’Arquitectes.

Però passem a un altre aspecte de la qüestió. Un centre

escolar és alguna cosa més que un edifici, un centre escolar

també és un comunitat educativa, una comunitat educativa que

té opinió, que dret a expressar-se i que hauria de ser escoltada.

I què ha dit llavors la comunitat educativa de sa Graduada?

Clarament ha expressat un rebuig a aquest enderroc i trasllat,

més de 4.000 signatures demanant la preservació de l’edifici i

la positura ferma de l’associació de pares i mares ens deixen

clara quina és l’opinió de la comunitat educativa. Em permetin

que llegeixi unes paraules que la presidenta de l’Associació de

Pares i Mares de sa Graduada va adreçar en una carta al Sr.

Conseller d’Educació i Cultura. Deia: “no hem d’oblidar mai

la funció social que exerceix qualsevol centre escolar, és lloc

de trobada de gent de diferents edats, avis, pares i mares,

infants grans i petits, tots conformen la comunitat escolar. I no

només això, en una societat tan poc vertebrada com la nostra,

allà on a més cada dia rebem nova gent de cultures diverses i

diferents, l’escola es converteix en un nucli acollidor de la

diversitat social que hi ha a les nostres illes, en aquest cas en el

municipi de Vila”. Els puc assegurar que aquestes paraules

podrien formar part de qualsevol manifest de la Xarxa de

Ciutats Educadores, de qualsevol projecte educatiu de ciutat i

fins i tot, les subscrivia el mateix Francesco Tunucci que en el

seu llibre amb altres paraules diu coses gairebé idèntiques.

Pensam idò que la Conselleria d’Educació ha de ser

sensible a aquesta demanda, la Conselleria d’Educació no pot

fer ulls clucs a l’opinió dels pares i mares del centre. La

Conselleria d’Educació no es pot exposar emparant-se en què

no vol entrar en els planejaments urbanístics de l’Ajuntament

de Vila. Naturalment que no ha d’entrar en els planejaments

urbanístics, però el que sí ha de fer és donar suport a la

demanda de la comunitat educativa i no acceptar l’enderroc.

Açò és el nostre parer, el que seria raonable que fes el conseller

d’Educació i que esperam que faci.

I entrant en un altre punt del debat, allò que s’ha vengut a

dir el mite de les infraestructures. És ben cert i no ho pos en

dubte que les infraestructures dels centres educatius són

importants, que millors aules, millors camps d’esports, millors

serveis són necessaris, no hi ha dubte. Ara bé, açò no és tot, açò

només és una part, l’altra part és com ja he dit, la inserció dins

la barriada, la implicació en la vida dels seus usuaris.

Personalment els vull explicar que he viscut una situació

similar. Som mestre a la vida civil del ColAlegi Públic Joan

Benejam de Ciutadella, a la mateixa plaça d’Es Born, en el

centre de ciutat, paret per paret amb l’ajuntament. Aquest

centre és antic, té un pati molt petit, no té ni pot tenir gimnàs,

ni menjador. En un moment donat es va plantejar la possibilitat

de traslladar-lo del centre, era l’any 1994-1995 a una nova

construcció, no d’enderrocar-lo, és un edifici catalogat, però sí

traslladar-lo i deixar l’actual edifici per a serveis municipals. El

rebuig va ser unànime. Per unes motivacions semblants als que

ara s’argumenten en el cas de sa Graduada, el rebuig va ser

unànime. Tan el MEC com l’ajuntament en aquell moment

varen comprendre i assumiren el desig de la comunitat

educativa i el centre va romandre en el mateix lloc i varen

variar les seves previsions. 

Vull dir amb això que l’argument de comptar amb unes

millors instalAlacions educatives no és un argument definitiu, ni

tan sols un argument decisori. El parer de la comunitat

educativa té la seva importància i unes pitjors instalAlacions

s’assumeixen si es té la compensació de la proximitat, de la

facilitat de què els pares hi accedeixin per parlar amb els

professors, de què l’alumnat hi pugui anar sol sense emprar

cotxe, etcètera. I més si tenim en compte que l’actual sa

Graduada compta amb les infraestructures suficients i això no

ho dic jo, ho diuen els pares i mares del centre i que ho deuen

conèixer, 25 aules, a més de gimnàs, laboratori, aula de música,

biblioteca, aula per a religió, aula de pedagogia terapèutica,

aula d’audició i llenguatge, aula d’ensenyament compensatori,

sala de professors, sala per a l’associació de pares i mares,

etcètera. De fet, molt més del que compten molts de centres de

nova construcció. Com diu la presidenta de l’associació de

pares i mares, ara en una carta al President del Govern, “des de

l’ajuntament insisteixen en prometre que la nova escola serà

millor, però des de la comunitat educativa no hi estam d’acord,

serà més nova, però no serà millor. Nosaltres volem la nostra

escola aquí on és ara i estimam sa Graduada per allò que ha

estat des de sempre i per allò que és ara. No veim lògic que en

nom de no se sap quins interessos sigui lícit tombar una de les

poques senyes d’identitat que queden a la nostra ciutat”. Crec

que queda llavors ben clara l’opinió dels pares i mares. 

Naturalment i ho dic sincerament, tot canviaria si el parer

dels pares i mares fos favorable al trasllat, però les coses som

com són i pensam que la Conselleria d’Educació ha de ser

sensible a les argumentacions de la comunitat educativa del

centre. Si els pares i mares hi estiguessin a favor, nosaltres no

ens hi oposaríem. Pensam que també l’Ajuntament d’Eivissa

hauria de ser sensible a l’opinió dels pares, però açò és un

debat a altres fòrums i no d’aquesta comissió parlamentària. Ho

torn repetir, açò és la qüestió cabdal, l’opinió de la comunitat

educativa, un trasllat consensuat i assumit per pares i mares no

comportaria cap mena de rebuig. I a tot açò s’hi ha d’afegir una

nova consideració, el trasllat dels centres escolars a la perifèria,

això està ben estudiat, provoca al cap dels anys que els centres

de les ciutats perdin vida, que poc a poc es converteixin en

només zones comercials i en definitiva, perdin allò que Tunucci

valora tant, la vida urbana. I més encara si hi afegim que

traslladar un centre de la seva ubicació a un altra més llunyana

també provoca un altre efecte negatiu, la necessitat

d’augmentar el trànsit incrementant la congestió viària.
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En definitiva, pensam que la Conselleria d’Educació,

atenent la comunitat educativa, ha de rebutjar la signatura de

qualsevol conveni que suposi el trasllat i enderroc del centre sa

Graduada d’Eivissa. I així mateix pensam que d’una vegada per

totes s’ha d’actuar per deixar en condicions les 5 aules que

romanen tancades del centre i en general, rehabilitar-lo si és

necessari, perquè malgrat no suposar un perill per al conjunt

dels edificis, segons informe dels serveis d’obres de la

conselleria, si que cal que aquestes aules siguin considerades i

renovades per poder ser usades. Així mateix paralAlelament cal

la construcció de nous centres públics que són necessaris,

independentment de la situació de sa Graduada i per tal cas que

l’Ajuntament d’Eivissa els posi a disposició de la conselleria

sense condicionar-ho a la signatura de cap mena de conveni

sobre sa Graduada, perquè no oblidem que és obligació la

cessió per part de l’ajuntament i la construcció per part de la

conselleria, passi el que passi al final amb sa Graduada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posició per part del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds té la paraula

l’Hble. Sr. Miquel Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Riudavets ha dit que

no li corresponia parlar sobre els valors arquitectònics de

l’edifici de sa Graduada, però jo crec que aquesta proposició sí

entra en coses que és una mica sorprenent que es tractin en el

Parlament, l’urbanisme de la ciutat d’Eivissa i sobre si la

revisió del Pla general pot contemplar que se rehabiliti en allò

que li diuen l’operació centre, una zona que inclou diversos

edificis oficials, entre ells aquesta escola de sa Graduada. Jo

crec que entram en això i condicionam l’urbanisme municipal

si s’aprovés aquesta proposició.

Jo voldria dir varies coses també sobre els valors històrics

i emocionals de l’edifici de sa Graduada. D’entrada començar

dient que l’edifici que projectà Guillem Forteza com a centre

escolar avui en dia ja és història i ja no existeix pròpiament el

centre escolar que es va projectar en temps de la República. I

per què dic això? Tot i que la façana segueix sent la mateix,

allò era un centre i aquell sí que estava a la perifèria, estava

fora del casc urbà, estava en unes condicions molt diferents a

les que està ara i sobretot, disposar d’un pati important que avui

en dia ha desaparegut quasi totalment. Hem de dir que la part

principal de l’escola de sa Graduada avui en dia no és l’edifici

de la República, sinó que és un edifici fet fa uns anys, menjant-

se quasi tot el pati de sa Graduada. Jo record que en el seu

moment també hi va haver mobilitzacions molt importants de

la comunitat educativa, dels pares, de veïns, precisament

perquè no es destrossés aquesta escola de sa Graduada amb el

seu pati corresponent i no hi hagués la massificació extrema

que va provocar aquesta ampliació. Això és una realitat, ja no

és el centre escolar que es va projectar en època de la

República sinó que és una altra cosa.

Aquí estam parlant bàsicament de la renovació d’una àrea

urbana cèntrica, en la qual l’ajuntament, amb millor o pitjor

criteri, crec que no correspon al Parlament valorar-ho, fa molt

diverses actuacions, bàsicament de cara a edificis de caràcter

públic i a guanyar també espai lliure ciutadà. La plaça que hi ha

davant sa Graduada és ben petita o ben escassa i amb aquest

projecte s’amplia l’espai lliure urbà a una zona molt

massificada en aquests moments i s’actua, tal com diu la

proposició no de llei, sobre Jutjats, Delegació del Govern i

també inclou altres infraestructures públiques i també de

caràcter cultural i educatiu, com és l’auditori previst i l’Escola

Municipal de Música dins aquesta operació.

És cert que en aquests moments hi ha obert un expedient en

el consell insular amb la possible declaració de bé catalogat,

això està marxa. Com ha dit el Sr. Riudavets hi ha dos informes

i encara se n’esperen més. En tot cas aquest jo crec que seria el

tema, correspon a l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa fer les

rehabilitacions que consideri oportunes del casc urbà, del seu

planejament general i correspondrà al consell insular, d’entrada

l’aprovació definitiva d’aquestes rehabilitacions i també veure

si l’edifici mereix ser protegit o no mereix ser protegit. De totes

maneres jo faria constar algunes coses que em resulten

sorprenents. El ColAlegi d’Arquitectes fa una valoració

favorable per motius socials i en canvi diu que

arquitectònicament no té cap valor, però per motius socials cru

que val la pena catalogar-se. Seria l’edifici projectat per

Guillem Forteza, supòs, no l’actual escola de Sa Graduada, que

en bona part és un edifici molt recent, ja dic, fet damunt i

menjant-se el que era el projecte i el centre originari en el seu

moment. Ja dic, centre no situat en la perifèria, com es diu ara

del nou centre que es preveu, sinó centre situat directament fora

d’allò que era el casc urbà. Ara està en una situació molt

diferent. 

I ja dic, en la comunitat educativa, pares i mares hi ha molt

diverses opinions, n’hi ha una majoritària, bé ens haurem

l’haurem d’atendre, tenen la legitimitat, però no tenen la

unanimitat, hi ha moltes persones del món educatiu que creuen

que no reuneix condicions l’escola sa Graduada com està en

aquest moment. Jo he parlat amb professors que havien estat en

el centre, literalment una persona que havia estat en el centre de

professor me deia que feia vots d’alegria quan se’n va anar

d’allà perquè era insuportable. Hem de dir que allò que estava

fora de la ciutat ara mateix està segurament en el carrer de més

trànsit a la ciutat d’Eivissa i és bastant insuportable donar les

classes..., com a mínim era insuportable per a aquesta persona

i dins el professorat, ja dic, hi ha molt diverses opinions sobre

això. 

És una operació urbanística que té avantatges i

inconvenients, evidentment s’allunya no més de mig quilòmetre

com es diu aquí, però s’allunya una mica més del centre

històric, no en queda més. Es situa en el lloc de més densitat de

població, o sigui que la quantitat d’alumnes que hi poden anar

a peu a la nova que s’ofereix és suficient per omplir totes les

aules, o sigui que no fa falta transport públic. I estam davant

d’una situació allà on a la ciutat d’Eivissa l’especulació

urbanística ha fet que no hi hagi espais lliures, no hi ha sòl

públic i en tot cas aquí estam parlant de centres que estarien

molt més a prop que no els que es construïren a una època fora

del segon cinturó, que segueixen en funcionament i no es

podran eliminar, fora del segon cinturó de ronda perquè hi

havia unes instalAlacions militars que s’abandonaren i va ser
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l’única manera de disposar de sòl públic, ja dic, per una política

d’especulació brutal que hi ha hagut sobre el sòl municipal

d’Eivissa. I aquest fet és en si molt lamentable, però és molt

difícil de tornar enrera.

I en els altres punts de la proposició, també en el tercer punt

es diu que: “el Govern de les Illes Balears exigeixi a

l’Ajuntament d’Eivissa solar per a l’emplaçament de nous

colAlegis públics que siguin el més cèntrics possibles”. Bé ara

mateix no hi ha sòl públic, si no hi ha una revisió del Pla

general, aquesta és la primera passa d’aquesta revisió no hi

haurà sòl públic, en tot cas no n’hi haurà més cèntric perquè

s’ha consumit tot i efectivament no hi ha espais per a escoles,

ni per a altres equipaments. Per tant, es pot dir el que es vulgui

i exigir el que vulguin, jo crec que la conselleria no ha d’exigir,

ha de demanar a l’Ajuntament d’Eivissa, com a tots els altres

ajuntaments allà on fan plans, que cedeixi els solars amb

millors condicions, però no ens enganyem, no n’hi ha cap de

més pròxim i de més cèntric que el que s’ofereix per aixecar el

nou centre públic.

Per tant, jo pens que hi ha raons per a la defensa..., que allà

on està l’edifici de sa Graduada segueixi havent-hi un centre

escolar, hi ha raons poderoses, difícilment és defensable el que

hi ha actualment, ja dic que no és el centre projectat en el seu

moment, sinó que és una altra cosa que té molts

d’inconvenients. Hi ha moltes raons en aquest sentit, però s’han

de conjugar les raons de la necessitat de què es mantengui allà,

diverses raons urbanístiques i la necessitat en general de sòl

públic, la imperiosa necessitat d’una revisió del planejament de

la ciutat d’Eivissa perquè sinó no hi ha equipaments ni escolars

ni de cap tipus que es puguin fer perquè no hi va haver previsió

en el seu moment. Per tant, en un tema que està en la darrera

fase pendent de l’aprovació, que és un tema a pesar de les

bones paraules escolar, és un tema bàsicament urbanístic i

pensam que el Parlament no hi hauria d’entrar, no s’hauria de

pronunciar.

Per altra banda el que s’ofereix a la conselleria, si no vaig

equivocat, no se li ofereix un solar, si li ofereix un centre

escolar, l’ajuntament posa a disposició de la conselleria i crec

que li interessa bastant, un centre escolar nou en bones

condicions. Les obres necessàries en qualsevol cas en el

ColAlegi de sa Graduada serien importants, correspondrien

entenem nosaltres a la conselleria fer-les i per això segurament

els interessa aquest altre projecte.

I el segon punt, establir amb l’Ajuntament d’Eivissa un pla

d’inversions per a la millora d’instalAlacions a sa Graduada crec

que està fora de lloc. Són problemes estructurals que fan que hi

hagi unes aules tancades. Aquests problemes estructurals creim

que no és de fer un pla d’inversions amb l’Ajuntament

d’Eivissa. Serien qüestions a càrrec de la conselleria, no és el

manteniment de l’edifici, sinó costoses obres infraestructurals

que correspondrien a la conselleria i que en tot cas podrien

obrir-se aquestes aules, segurament s’haurien de seguir fent

obres a altres llocs i seguiria tenint un colAlegi absolutament

massificat, amb un pati molt reduït que es va menjar per a una

ampliació, crec que això és important remarcar-ho, per una

macroampliació deguda a aquesta especulació urbanística que

deia en el seu moment que jo crec que era totalment

injustificada. És un centre que tal i com està dubt molt que

s’hagi de defensar la seva pervivència en aquest sentit.

En definitiva, entenem que és entrar en competències

municipals, urbanístiques i del consell insular i no corresponen

al Parlament.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la diputada Patricia Abascal per un

temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Ante todo disculpar mi afonía,

haber si consigo terminar de hablar. Bien, me gustaría explicar

un poco en qué consiste el proyecto Eivissa centre, sobretodo

porque aquí hay diputados y diputadas que están oyendo hablar

del derribo de un colegio y da la sensación de que se va a

derribar y no habrá nada más en su lugar y tampoco se va hará

un colegio nuevo. Yo creo que eso es una apreciación que hay

que tener muy en cuenta.

Es un proyecto muy ambicioso por parte del Ayuntamiento

de Ibiza y que consiste en remodelar el centro de la ciudad.

Para ello se hará un edificio nuevo de juzgados, un edificio de

la Delegación del Gobierno que en la actualidad está cerrado

porque está totalmente derruido, los juzgados en unas

condiciones muy deficitarias, tienen muchos problemas de

inundaciones y de espacio. También había una serie de

edificios de casas protegidas, aproximadamente pisos de 20 a

25 metros cuadrados, muchos de ellos sin cuarto de baño, a

estas personas se les cede un piso nuevo a unos 500 metros de

distancia de donde están actualmente situados. En el lugar

donde está actualmente la Delegación del Gobierno se hará un

conservatorio para que muchos niños y niñas del municipio de

Ibiza puedan aprender todo lo relacionado con la música. Y

donde está el colegio irá en un principio el edificio de los

juzgados y el edificio de la Delegación del Gobierno, además

de recuperar aproximadamente del solar del colegio que ahora

ocupa 3.000 y pico de metros cuadrados, 1.000 metros se

recuperarán para ampliar la plaza de sa Graduada. Con lo cual

aquí ya partimos de un principio, cuando tanto el Institut

d’Estudis Eivissencs como el Colegio de Arquitectos hablan del

interés social de sa Graduada, yo planteo la misma pregunta, si

se amplia esa plaza, si se hace allí un centro importante, ¿no

será también un centro social? Por lo tanto, también se podría

bajo ese argumento poder declarar BIC esa nueva plaza. Lo

mismo que ocurre con muchos parques de nuestras ciudades en

donde hay un centro social importante y sin embargo no se

declaran BIC por ello.

En segundo lugar decir que el colegio se va a trasladar

aproximadamente unos 400 metros, a un terreno que tendrá un

solar de 6.000 y pico metros cuadrados. Es decir, el doble del

que actualmente contiene sa Graduada y ¿por qué? Porqué

entendemos y compartimos aquellos que, aunque no seamos

profesionales de la educación, pero sí somos padres y madres

y nos gusta llevar a nuestros hijos a unos centros que estén bien
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equipados, entendemos que un centro nuevo, dotado de

gimnasio que también lo habrá, en el que pueda haber comedor,

en el que pueda haber unas instalaciones deportivas mejores y

más amplias de las que actualmente tiene sa Graduada, pues va

ser un beneficio para esos niños y esas niñas. Si nos atendemos

a lo que piden digamos los padres y madres y si

pedagógicamente siempre hiciéramos casos a lo que piden los

padres y madres, muchas de las cosas que se hacen no se

podrían hacer. Y entendemos que en este caso existe un

sentimiento de que efectivamente es un colegio que lleva

muchos años en Ibiza, pero como ha habido otros centros,

como el de Artes y Oficios, como ha sido por ejemplo toda la

remodelación del Instituto de Santa María, pero que por

diferentes razones y por crecimiento, esto es algo que no

podemos obviar, han tenido que ir sustituyendo, o alejando de

algunos aspectos.

En este caso los motivos que los padres y las madres tienen

de no desplazar el colegio sa Graduada entendemos que pueden

ser un poco egoístas, en un principio, porque están hipotecando

ahora a futuras generaciones unas instalaciones más adecuadas,

mejor dotadas y mucho más amplias en todos los aspectos. Por

lo tanto no podemos compartir desde el punto de vista

pedagógico, tampoco, que sea el motivo.

El diputado de Esquerra Unida lo ha comentado; el edificio

de sa Graduada como tal es un edificio muy pequeño. Toda la

ampliación que se ha hecho es posterior, es de hace apenas

unos 15 años. Por lo tanto si en su momento ya se necesitó

ampliar era porque había esa necesidad, y actualmente ocurre

lo mismo. Además hay un detalle: actualmente hay cinco aulas

que están cerradas, cinco aulas que en un principio se

intentaron arreglar, se sacó a concurso público pero ninguna

empresa quiso llevarlo a cabo porque el coste de la obra no les

compensaba lo que iba a significar dicha reparación. Y hay otro

aspecto: actualmente este colegio no cumple con la normativa

de acceso a minusválidos, y eso entendemos que es

discriminatorio hacia muchos alumnos y alumnas que sí

necesiten de estas instalaciones.

Y luego hay otro aspecto que también hay que tener en

cuenta. Efectivamente es un colegio céntrico, pero el que se va

a hacer también será céntrico, porque al fin y al cabo estamos

hablando de un municipio de 11 quilómetros cuadrados, en el

que se concentra sobre todo la actividad en 5 quilómetros

cuadrados, es decir, los extrarradios en el municipio de Ibiza no

son muy grandes, que digamos, pero sí que es verdad que hay

otros centros que están a las afueras, y esos niños y esas niñas

no tienen ningún problema, no son, digamos, ciudadanos de

segunda porque sus padres tengan que coger un autobús o un

coche para poder desplazarse, porque si nos pusiéramos a

exigir que todos los centros estuvieran en el centro de la ciudad

es imposible, es imposible porque no hay terreno, no hay solar.

Por lo tanto nuestro grupo parlamentario entiende que esta

proposición no de ley es una proposición oportunista, porque

no propone lo que es avanzar en lo que muchos ciudadanos y

ciudadanas del municipio de Ibiza están pidiendo en cuanto a

una reforma del centro de la ciudad, en cuanto a unas plazas de

aparcamiento y en cuanto a más centros educativos. Y se lo

tengo que decir porque el tercer punto, cuando piden más

terrenos, yo le voy a decir: terrenos, según el plan general que

se aprobará -espero- pronto, se van a entregar, y habrá un

terreno en Es Pratet que está prácticamente al lado de la zona

de las murallas; habrá otro terreno para un instituto en Can

Escandell, uno en (...), que es una zona muy próxima a Ibiza,

que la separa el cinturón de ronda que algún día será una

avenida, y luego se hará otro en la zona de playa d’En Bossa

porque ha habido un crecimiento muy importante ahí.

También es verdad que dentro de este convenio se

contempla el traslado del colegio Sa Bodega a un solar que está

a unos 300 metros, y sin embargo los padres y las madres de Sa

Bodega no se han quejado. ¿Por qué?, porque se les va a hacer

un colegio nuevo. Yo un día aquí planteaba el hecho de que el

colegio Sa Bodega era un colegio que se hizo muy mal en su

momento, y sin embargo ahora se va a hacer un colegio nuevo

y ese edificio se podrá destinar a la escuela de adultos, que es

otra de las necesidades que tiene el municipio de Ibiza al

respecto.

Por lo tanto yo sinceramente, Sr. Diputado, sus argumentos

sobre lo que es ciudad pedagógica y ciudad educativa los

puedo entender, pero estamos hablando de un municipio de 5

quilómetros donde se concentra prácticamente toda la oferta

educativa, y en donde entiendo que es ciudad educativa, y si

tenem o s  en  cuen ta  que  tenemos co legios que

arquitectónicamente -que en el caso de sa Graduada no lo tiene-

tuvieran valor pero que alrededor su entorno está degradado o

está falto de cuidado, yo creo que sería más importante para el

interés y el bienestar social de todos que ese colegio si tuviera

que desplazarse se desplazara y se recuperara el entorno, que

no tener un colegio con un entorno no adecuado. 

Por lo tanto nosotros, nuestro grupo votará en contra de esta

proposición no de ley y esperamos y confiamos que este

proyecto salga adelante porque por encima del interés, en este

caso, de los padres y las madres de los alumnos de sa

Graduada, está el interés de todos los ciudadanos del municipio

de Ibiza, y no sólo del municipio, sino de todas las personas

que visitan ese municipio, y le garantizo que son muchas a lo

largo del día. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Carolina Torres per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, abans

d’entrar en el fons polític del debat vull posar damunt la taula

una sèrie de fets, que són els que ens han conduït al debat que

avui tenim dins aquesta comissió.

Per un costat tenim un ajuntament, l’Ajuntament d’Eivissa,

governat pel pacte de progrés, que ha posat en marxa un

projecte de remodelació del planejament urbanístic del centre

d’Eivissa ciutat. L’Ajuntament d’Eivissa, (...) el projecte

Eivissa centre, ha tramitat la modificació puntual del Pla

general d’ordenació urbana del municipi i ha canviat, entre

altres coses, l’ús del solar en el qual es troba actualment el

colAlegi de sa Graduada. Sense voler entrar a valorar ni els
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avantatges ni els desavantatges del projecte de remodelació del

centre d’Eivissa ciutat hi ha una cosa molt clara i indiscutible:

l’ajuntament és la institució, segons la Llei de bases de règim

local, que té la competència absoluta per decidir els usos del

sòl del seu municipi en el seu planejament, i les altres

institucions han de respectar l’autonomia municipal d’un

ajuntament. Ens agradi o no, hi estiguem d’acord o no, és una

qüestió de responsabilitat política acceptar el que diu la llei i

acceptar qui té les competències.

Per altre costat el Govern de les Illes Balears, a través de la

Conselleria d’Educació i Cultura, té com un objectiu molt clar

incrementar l’oferta i la qualitat dels centres educatius

mitjançant la seva millora contínua i la posada a disposició dels

mitjans suficients per a la seva construcció i/o remodelació. És

ben conegut -així s’ha dit en innumerables ocasions- l’estat en

el qual es troben les infraestructures educatives i les necessitats

que tenim. Per això es va fer un pla d’infraestructures per

millorar i ampliar la xarxa de centres educatius a les Illes

Balears i el Govern ha iniciat l’aplicació d’aquest pla segons

les possibilitats que permet la cessió de solars municipals.

En el cas concret del colAlegi de sa Graduada hi ha un

informe arquitectònic sobre l’estat físic de l’edifici que posa de

manifest la situació deficitària de l’edifici per al seu

funcionament com a centre educatiu. Aquest informe apunta

que pateix greus patologies edificatòries que fan que s’hagi de

fer una profunda rehabilitació, sense que aquesta garanteixi

assolir els paràmetres òptims de què han de gaudir aquests

centres educatius d’acord amb la legislació vigent quant a

seguretat, comoditat i funcionalitat, seguint els criteris

pedagògics actuals. 

Un altre fet és que el trasllat del colAlegi de sa Graduada ha

causat una reacció entre un sector de la societat, moviment que

està en contra del seu trasllat. Aquest sector està encapçalat per

l’Associació de pares i mares del colAlegi públic de sa

Graduada, i arrel d’aquesta reacció social el Consell Insular

d’Eivissa i Formentera va demanar tres informes a tres

institucions per saber si es donen les circumstàncies perquè

sigui declarat bé catalogat i poder fer una valoració de les

conseqüències del trasllat d’aquest colAlegi. Les institucions són

la delegació del ColAlegi d’Arquitectes de Balears a les Pitiüses,

l’Institut d’Estudis Eivissencs i la Universitat de les Illes

Balears. De moment, com ja han denunciat altres companys

diputats, de moment s’han pronunciat a favor de declarar-lo bé

catalogat tant el ColAlegi d’Arquitectes com l’Institut, i el

consell insular, donat que és un tema especialment delicat,

abans de pronunciar-se està esperant l’informe de la Universitat

de les Illes Balears, a pesar que segons la llei amb un sol

informe favorable ja es podria començar la incoació d’aquest

expedient.

De tot aquest embolic hi ha una cosa molt clara, i és que el

colAlegi de sa Graduada està en un estat lamentable i necessita

una solució. L’ajuntament ha optat legítimament per una via i

el nostre grup hi podrà estar d’acord o no estar d’acord

políticament amb el fet que es mantengui l’actual emplaçament

del colAlegi públic de sa Graduada, però la institució que té la

competència per decidir-ho i per dir la darrera paraula és

l’Ajuntament d’Eivissa, i això ens agradi, i a vostès, o no, però

de totes maneres ja els anuncii que el nostre vot serà

d’abstenció, i és per una qüestió de prudència i de

responsabilitat. 

Estam parlant d’un tema molt delicat. S’ha de valorar què

és el que realment convé als ciutadans, i no que un grup que no

té cap representant, que no té cap responsabilitat de Govern o

d’oposició al consistori de Vila, per circumstàncies que no

passaré a explicar, aprofiti aquest tema per agafar

protagonisme. Per tant, Sr. Riudavets, amb tot el respecte que

vostè me mereix com a diputat que ha hagut de fer avui aquí

aquest paperot per encàrrec dels seus socis, jo li recomanaria

que retiràs aquesta proposició no de llei, completament fora de

lloc, perquè aquí la Conselleria d’Educació ha de passar per

l’adreçador si vol fer colAlegis al municipi de Vila, i justament

no anam sobrats de colAlegis a Eivissa per anar regatejant. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per

contradiccions el grup proposant? Té la paraula per un temps

màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. No m’estendré gaire, almanco no ho

intentaré. 

En primer lloc intentaré contestar l’exposició del Sr. Ramon

quan ha dit que aquest tema no hauria d’haver vingut al

Parlament. Jo crec que estam a Comissió d’Educació i quan hi

ha una comunitat educativa d’un centre de les nostres illes que

planteja amb cartes al conseller d’Educació, que planteja amb

escrits als diaris, que planteja amb cartes al Sr. Jaume Matas

una problemàtica que li afecta, és ben legítim, absolutament

legítim, que sigui portada a la Comissió d’Educació. També li

vull dir, Sr. Ramon, que no qüestionam, en cap moment no he

qüestionat ni qüestiona l’Entesa Nacionalista i Ecologista

d’Eivissa, que en aquest moment represent com a partit

associat, no qüestiona el dret de l’ajuntament a, legítimament,

redactar un projecte de remodelació i a presentar-lo i executar-

lo; ningú no ho qüestiona; allò que es qüestiona és la concreció

a un aspecte concret com és el de sa Graduada. Per tant ningú

no qüestiona, i ho he deixat ben clar, que la decisió sobre els

valors arquitectònics no és d’aquesta comissió ni d’aquest

diputats, sinó que ho decidirà el consell que és el competent en

qüestions patrimonials. Però no ens enganem, el ColAlegi

d’Arquitectes i l’Institut d’Estudis Eivissencs són dues

associacions que a mi me mereixen un cert respecte, i per tant

si han dit per escrit que consideren que seria necessari catalogar

o que seria bo catalogar, per tant com a mínim un cert respecte

a aquestes entitats, que són precisament les competents sobre

aquest tema. El que no és qüestió és nosaltres qüestionar-les.

Naturalment també és cert, però, que correspondrà a la

Conselleria d’Educació acceptar o no acceptar el trasllat; per

molt que l’ajuntament sigui competent a fer un plantejament la

Conselleria d’Educació pot o no pot acceptar el trasllat en

funció del que ella consideri el millor per a la comunitat

educativa. Són dues coses i jo crec que 4.000 signatures de

persones d’Eivissa avalen la posició que té en aquests moments



396 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 26 / 19 de maig del 2005 

 

el partit Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa i, llavors,

conseqüentment també el PSM.

Ara estam parlant del fet que no reuneix condicions -ho ha

dit també la Sra. Cabañero i ja li contestaré-, però jo vull

recordar que molts edificis d’aquesta època han estat

remodelats de dalt a baix i estan en perfectes condicions en

aquest moment. Parlaré de Menorca, que més ho conec,

naturalment, però parlaré del Joan Ramis i Ramis, del Joan

Benejam, Mare del Déu del Toro d’Es Mercadal, el colAlegi de

Sant Lluís..., que en aquest moment no presenten cap problema

i s’hi van fer enormes inversions, enormes inversions en

diversos períodes de govern diferents i han quedat ja, diguem-

ne, en una circumstància òptima en molts dels casos.

Però en definitiva llavors el Sr. Ramon ha explicitat una

cosa que a mi m’ha cridat l’atenció. Diu que no hi ha sòl públic

i naturalment si no hi ha sòl públic el que es fa és revisar el pla

general, es modifica puntualment i se’n compra, se’n compra si

és necessari; ho han hagut de fer molts d’ajuntaments, en aquest

moment l’ajuntament del meu poble, Alaior, ha posat a

disposició pública de la conselleria un gran solar per construir

una escola, que l’ha hagut de comprar perquè no n’hi havia. Bé,

no té res a veure que no hi hagi solars públics amb sa

Graduada, això que quedi molt clar.

Quant a la Sra. Abascal, que em pensava que seria més dura

del que ha estat, per tant li ho agraesc, o ho agraesc a l’afonia,

una de les dues, llavors el que ha dit, jo supòs que tot açò que

ens ha explicat vostè sobre el projecte Eivissa centre ho deu

haver fet també a Vila, i el seu partit ho deu haver explicat a

bastament dins els ciutadans de Vila. No és a mi que m’ha de

convèncer; al cap i a la fi jo tenc la posició clara; el que ha de

fer és convèncer els milers de persones que no creuen que açò

sigui una bona actuació per a la ciutat d’Eivissa, així de clar.

Perquè vostès diuen que mantenir el colAlegi no pot ser i jo crec

que allò que en definitiva s’hauria d’haver fet, i és la postura de

l’Entesa Nacionalista, és adequar el projecte incloent el

manteniment del centre, que era perfectament possible. Un dia

d’aquests fins i tot donaven un suggeriment.

El ColAlegi d’Arquitectes i l’Institut d’Estudis Eivissencs,

pel que jo he pogut llegit i ho he pogut llegir, no parlen

d’interès social, diuen que han de ser catalogats. Les

motivacions vostè les llegirà d’una manera o l’altra, però en

definitiva la conclusió és aquesta.

Hi ha una cosa que sí que m’ha preocupat, que ha dit que si

tinguéssim en compte els pares i les mares moltes coses no es

podrien fer. Jo crec que s’han de tenir en compte els pares i les

mares per fer les coses, per fer les coses que siguin

convenients, perquè si no ens trobam amb una fractura social

que és moltes vegades difícil de superar i que moltes vegades

també és innecessària. Jo crec que és perfectament possible,

Sra. Abascal, remodelar el centre d’Eivissa mantenint sa

Graduada; és perfectament possible, el que passa és que hi ha

d’haver voluntat política per fer-ho. I el que no puc acceptar-li,

açò sí, i em sap greu, és que hagi qualificat de motius egoistes

les motivacions dels pares i les mares; no ho crec, sincerament,

crec que les motivacions que els mouen és una consciència de

pertinença a un lloc, una consciència i estima a la pròpia

història d’Eivissa i a la seva, i que açò és molt de valorar i crec

que un ajuntament no hauria de valorar.

Que no s’hagin remodelat les aules perquè no venia a

comptes; home, perquè devien fer un pressupost baixíssim. Si

vostès fan un pressupost, si vostès pugen el pressupost fins que

surti a compte, qualsevol constructor farà les obres; d’açò no

hauria de passar cap pena.

Quant al que m’ha dit d’accés a minusvàlids és cert que no

en té, com molts d’altres centres de les Illes, molts d’altres

centres, i precisament la llei del 98 estipula que quan es fa una

remodelació s’han de posar aquests accessos. Si es fa la

remodelació serà obligatori posar-l’hi i en edificis més vells i

més deteriorats s’ha posat l’accés a minusvàlids. Tampoc no és

una argumentació.

I no, naturalment que no són ciutadans de segona la gent

que viu als afores, ni molt manco, no ho és, però també

consideram que la gent que té l’escola a prop dels seus

habitatges i que els alAlots hi poden anar a peu...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets, vagi acabant, per favor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

...tenen uns avantatges.

Em deixa acabar i contestar...? Si no quedarà lleig que no

contesti a la Sra. Cabañero.

EL SR. PRESIDENT:

(...) ha esgotat el temps.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Ara mateix. A veure, si no he perdut el paper, una darrera

cosa: d’oportunisme res, Sra. Abascal. La independència de

criteri respecte al seu projecte no és oportunisme, és

simplement independència i criteris diferents.

A veure, Sra. Cabañero, i ja acab, ningú no discuteix la

legalitat, la legitimitat de l’ajuntament per fer planejament; en

això d’acord. Ningú no discuteix que l’ajuntament, vull dir que

la Conselleria d’Educació necessiti solars. El que sí discutim és

que es condicionin els solars a acceptar allò de sa Graduada;

això no ho podem acceptar de cap de les maneres, perquè

l’ajuntament té l’obligació d’oferir (...) legal a la conselleria, i

açò no té res a veure amb el fet de condicionar-ho a sa

Graduada. Ens sembla que aquí no anam bé.

Quant a l’informe aquest d’obra vostè sap que n’hi ha

diversos, d’informes d’obres, i uns poden el detall més cap aquí

i més cap allà segons les intencions finals i açò és així, i

desgraciadament és així. També l’ajuntament no..., vull dir que

vostè diu que la Conselleria d’Educació ho ha d’acceptar a la

força perquè l’ajuntament és el “daçò” del planejament. No. Si

la conselleria diu que no l’ajuntament haurà d’expropiar, té el

camí, té el camí, el que passa és que vostè hauria d’haver estat
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clara i hauria d’haver dit: “és que si no acceptam i no passam...,

ho ha dit clar, eh?, “si no passam per l’adreçador no ens donen

solars”. Llavors això és el més greu que he sentit aquí avui, que

el conseller d’Educació hagi de passar per l’adreçador d’una

cosa que si tu passes per l’adreçador és perquè no n’estàs

convençut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Podríem passar a votació. 

Votació de la proposició no de llei 3329/05. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 1; vots en contra, 6; abstencions, 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

3329/05.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3475/05, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la construcció

d'un edifici per a l'escola oficial d'idiomes a Eivissa.

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

la proposició no de llei RGE núm. 3475/05, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a construcció d’un edifici per

a escola oficial d’idiomes. En la seva defensa intervé la Sra.

Patricia Abascal per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. El 17 de marzo esta diputada hizo

una pregunta al conseller de Educación sobre el porqué no se

había incluido dentro del plan de infraestructuras educativas un

edificio que pudiera alberga la Escuela Oficial de Idiomas de

Ibiza. El conseller me comentó, bueno, el aludió primero al

hecho de que en el anterior plan tampoco se había incluido,

cosa que yo entiendo que no tiene porque ser razón para no

haberlo podido planificar en éste, pero que sí que estaría de

acuerdo en que se pudiera estudiar la inclusión dentro del plan

que, como sabemos, va hasta el año 2011.

A raíz de esta pregunta nuestro grupo entendió que, bueno,

que el siguiente paso era presentar una proposición no de ley en

la que se pidiera que se pudiera llevar a cabo la inclusión de la

construcción de un edificio que albergara la Escuela Oficial de

Idiomas. 

Simplemente para poner un poco en antecedentes, en la

actualidad la Escuela Oficial de Idiomas está en el instituto

Blanca Dona. Solamente se pueden dar clases por la tarde,

puesto que por la mañana se ejerce la actividad escolar propia

del instituto; no tiene unas aulas muy acondicionadas; ya

sabemos que para el aprendizaje de idiomas es necesaria una

cierta acústica que no cumplen las aulas del instituto. En cuanto

al material audiovisual necesario solamente cuentan con una

pequeña sala de audiovisuales y hoy en día es uno de los

sistemas que más se utiliza para el aprendizaje de idiomas.

Actualmente se imparten clases de seis idiomas diferentes y hay

alrededor de 1.500 alumnos y alumnas que participan de estas

clases. 

Si tenemos en cuenta que además el único título oficial que

es convalidado y aceptado a todos los niveles es precisamente

el que se puede obtener de la Escuela Oficial de Idiomas, y si

tenemos en cuenta que somos una comunidad en donde el

aprendizaje de idiomas es básico y fundamental para poder

llevar a cabo las diferentes actividades profesionales, y sobre

todo todas las que están relacionadas con el mundo del turismo,

entendemos que es necesario dar un cierto protagonismo a lo

que podría ser un edificio único que pudiera albergar esta

escuela. Tampoco tiene que ser un gran edificio; puede ser un

edificio tamaño medio, con unas 15 aulas sería suficiente, más

una sala grande de audiovisuales, más una sala para el

profesorado. Por lo tanto entendemos que no tiene que ser una

macroestructura, sino que se puede llevar a cabo la

construcción de un edificio normal y que tampoco tiene que

estar en Ibiza ciudad, porque como hemos comentado antes es

un municipio muy pequeño, que cada vez cuesta más poder

encontrar solares, y de aquí algún día me gustaría que vinieran

y si encontraran uno diríamos “a ver éste”, porque es muy

difícil, es un municipio que está muy colapsado en estos temas,

pero sí que se podría hacer en las afueras; incluso convendría

hacerlo en las afueras porque la mayoría de los alumnos y

alumnas se desplazan en coche y son de otros municipios. Por

lo tanto se podría llevar a cabo en cualquier otro solar que no

tendría por qué depender exclusivamente del municipio de

Ibiza.

Por lo tanto nuestro grupo, y no me extenderé más porque,

bueno, ya lo comentamos el día de la pregunta y aquí

simplemente era el segundo paso para llevar adelante esta

infraestructura, nuestro grupo solicita en esta proposición no de

ley que se incluya como infraestructura educativa la

construcción de un edificio que albergue la Escuela Oficial de

Idiomas, y como ya le comenté al conseller tampoco vamos a

decir que se tenga que hacer ya, porque entendemos que hay

otras prioridades a nivel de infraestructuras, nos hacen falta

más colegios y más institutos, pero sí que entendemos que con

un horizonte temporal hasta el 2011 hay tiempo suficiente para

planificarla, con lo cual entendemos que no tiene por qué ser

este gobierno el que la lleve adelante, a lo mejor es otro, pero

si está dentro de un plan normalmente se puede llevar a cabo,

el respeto de esas infraestructuras que están dentro de ese plan,

y se pueda conseguir lo que entendemos que para Ibiza es una

necesidad más que imperiosa, sobre todo por el aumento y el

crecimiento de la demanda que está teniendo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el

diputat Sr. Miquel Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. En aquest cas molt més breu. He de

dir que donarem suport a aquesta proposició del Grup

Socialista, que ens pareix una bona iniciativa, però enllaça,

vulguem o no, amb l’anterior: aquí no s’ubicava a cap dels

municipis de l’illa el solar per a la construcció de l’Escola

d’Idiomes; a la intervenció la portaveu del Grup Socialista diu

que no necessàriament hauria de ser al municipi de Vila, però

realment crec que allò que té sentit és que sigui o bé en el

municipi o a l’àrea urbana de Vila, i efectivament allí hi haurà

els mateixos problemes que ens trobam ara, perquè realment no

hi ha solars, i si no hi ha modificacions de planejament pot

haver-hi la intenció molt bona de construir l’edifici però no es

disposarà d’un solar. 

Per tant és una proposició completament diferent però

enllaça amb aquest problema real de manca de solars públics,,

o fins i tot privats, en àrees urbanes que es poguessin comprar,

i aquesta supòs que serà una dificultats, perquè jo crec -sé que

no té a veure directament amb la proposició, però m’agradaria

utilitzar l’últim minut per dir això- el que crec que no és una

bona solució és anar fent, com s’ha fet molt a l’illa d’Eivissa,

centres escolars en sòl rústic en base a declaracions d’interès

general. Efectivament, si no poden ser absolutament cèntrics

s’han de situar en àrees urbanes o immediatament pròximes a

les àrees urbanes.

Per tant objectiu absolutament lloable i hem de convèncer

la conselleria i llavors hem de trobar també un espai físic on

colAlocar-la. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el diputat Hble. Sr.

Riudavets per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. No esgotaré el temps, ni molt manco,

senyores diputades i senyores diputats; només vull anunciar el

nostre vot favorable a aquesta proposició no de llei del Grup

Socialista. 

Són evidents en aquest moment les deficiències que

l’Escola Oficial d’Idiomes pateix, sobretot tenint en compte

l’elevat nombre de matrícula amb què compta i l’increment

constant dels darrers anys, que ha fet necessari allò que fa uns

anys no es preveia com una prioritat, perquè la matrícula ha

anat creixent molt altres anys i tenint en compte les grans

prioritats que hi ha a Eivissa. L’anterior legislatura es va dotar

el centre d’aquesta sala de mitjans tècnics, mitjans informàtics,

de què parlava abans la Sra. Abascal, i es va condicionar un

espai per a sala de professors. Això ni molt manco no ha bastat,

però es va iniciar un camí. 

L’actual ubicació sí, és Blanca Dona; és una situació que

certament genera problemàtiques a causa del volum d’alumnat,

i consideram que precisament és molt adequat el plantejament

de la proposició no de llei perquè obre un camí, és a dir,

simplement preveure la possibilitat, sense fixar uns terminis

excessius, perquè sabem de la dificultat, i també consideram

que malgrat ser una necessitat, n’hi ha moltes a Eivissa i que

per tant no es pot actuar potser immediatament, que hi ha altres

prioritats.

Ja que el diputat que m’ha precedit ha parlat, ha enllaçat

amb l’anterior, jo també vull enllaçar-hi, si se’m permet, i diria

que sí, que estam completament d’acord amb el fet que es revisi

el pla general per ampliar solars d’ús públic, a açò no ens hi

oposarem mai, i sens dubte el que no acceptaríem de cap de les

maneres és que la tònica fos construir en rústic; això crec que

no ho ha d’acceptar ningú. 

Acabaré dient que em posaré la bena abans de la ferida i

voldria dir al representant del Partit Popular que si pensava dir

com és que no havíem fet abans és perquè vam fer moltes altres

coses. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li record que la proposició no

de llei l’ha presentada el Partit Socialista, no el Partit Popular.

En aquest cas, per part del Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Miquel Àngel Jerez per un temps màxim de 10

minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

per a la defensa i el posicionament del meu grup respecte a la

proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, ho volem fer des de termes generals, i consideram

aquesta problemàtica des de la seva globalitat, i a l’exposició

que ara mateix portaré a terme es contestaran, efectivament, els

dos punts que la proposició no de llei redacta.

En primer lloc, i atesos aquests criteris, assenyalar que,

efectivament, l’Escola d’Idiomes està instalAlada dins, o treballa

o funciona dins l’Institut de Blanca Dona a Eivissa, i aquesta

qüestió no és una qüestió que haguem de considerar com a

excepcional, ni hem de considerar aquesta qüestió com a una

qüestió nova. Les escoles oficials d’idiomes funcionen a

Balears i estan ubicades a centres de secundària, per tant no sé

per quina raó el Grup Parlamentari Socialista entén això com

a una qüestió d’excepcionalitat. Efectivament, Sra. Abascal,

n’hi ha un que no ho és, n’hi ha un de Palma que efectivament

té un edifici propi i potser sigui aquesta la raó o el criteri que

faci mantenir l’excepció a la regla.

Per tant, dit això, dir que des del Grup Parlamentari

Popular, i aplicant criteris d’igualtat per a aquesta mateixa

qüestió de descentralitzar aquesta escola d’idiomes també

n’hauríem de fer a Inca, a Manacor i, per què no, també a

Menorca.
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En segon lloc, entenguem també que la defensa d’aquesta

proposició no de llei passa per establir criteris de prioritats, i

aquí sí que coincidim amb el Grup Parlamentari Socialista,

efectivament; vostè ha dit a la seva intervenció que, si bé no ho

consideren prioritari en aquest moment, potser ho considerin

necessari. Nosaltres evidentment també ens agradaria tenir un

edifici propi, però aquí sí que li he de donar la raó, i estic

content de coincidir, que tant per a vostès com per a nosaltres

no sigui la descentralització d’aquesta escola d’idiomes un

tema prioritari. Efectivament, entenc que la conselleria té altres

qüestions prioritàries a atendre i com ha fet i com farà potser el

Conservatori d’Eivissa o la pròxima ampliació d’un nou

conservatori a Menorca.

I respecte del pla d’infraestructures, dir-li, Sra. Abascal, que

efectivament aquesta construcció d’aquest nou centre no ha

estat projectat, no ha estat pensat, no ha estat confeccionat, i

dir-li que efectivament això ara mateix, aquesta inclusió

d’aquesta possibilitat, i vostè no m’ho negarà, podria provocar

un important desajust pressupostari. I en aquest sentit, dir-li, és

precisament el que ha dit el Sr. Riudavets, no ho diré, tenia

pensat dir-ho, però ja que ho ha dit el Sr. Riudavets, no ho diré,

no ho repetiré i no ho reiteraré, i ja sap vostè al que faig

referència.

I en quart lloc, i acabant aquesta intervenció, dir-li que

entenem que en certa manera i en certa mesura la seva

proposició no de llei la consideram en alguns aspectes

sobredimensionada. Segons la situació que vostè descriu, com

a mínim pareix que resulta insostenible la situació a la qual es

veuen sotmesos els alumnes de l’Escola d’Idiomes de Blanca

Dona i els inconvenients que es troben, entenem nosaltres, que

de moment i de forma immediata tenen remei i no passen, ni

molt menys, per la creació, la construcció d’un edifici. Aquí em

permetré i vostè em concedirà la possibilitat que la corregeixi

en una sèrie d’incorreccions i situacions que no són ajustades

a la realitat educativa de l’Escola d’Idiomes d’Eivissa.

En primer lloc, a l’exposició de motius de la proposició no

de llei que presenten ens comenta que hi ha una manca

d’instalAlacions, com pugui ser la biblioteca; no, Sra. Abascal,

la biblioteca de l’Escola Oficial d’Idiomes de Blanca Dona

existeix i la comparteixen els alumnes de secundària i la

comparteixen els alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes. I per

què la poden compartir els dos? Jo li diré, Sra. Abascal, perquè

el Consell Insular d’Eivissa i Formentera ha destinat una

subvenció per tal que hi hagi una persona permanentment que

pugui obrir durant les tardes, perquè els alumnes de l’Escola

Oficial d’Idiomes puguin utilitzar aquesta biblioteca. Per tant,

no li podem acceptar aquesta qüestió a la qual vostè fa

referència, per inexacta, a la seva proposició no de llei.

Diu vostè també, com a qüestió excepcional, que només a

les hores baixes es pot anar a l’Escola d’Idiomes a estudiar

idiomes. Miri, Sra. Abascal, tots aquells instituts que

comparteixen també instalAlacions de secundària a les Illes

Balears no ho fan també només durant l’horari d’horabaixes?

Pregunt, li dic, contesti’m si ho sap.

I no és només això, vostè diu que l’acústica és deficient per

a l’aprenentatge d’idiomes. I jo li pregunt: l’acústica és

deficient per a l’aprenentatge d’idiomes i potser no sigui una

acústica adient o és adient per a l’aprenentatge de

matemàtiques? I el català, tampoc? Passam a l’horabaixa el

català.

Miri, Sra. Abascal, entenc que això no s’ajusta realment a

la realitat, en qualsevol cas sí que estarà contenta que li digui

que hi ha una sèrie de qüestions amb les quals podem coincidir,

efectivament; potser no hi hagi una sala de professors, potser

no hi hagi una oficina administrativa o bé no hi hagi una sèrie

d’instalAlacions on l’Escola d’Idiomes pugui guardar els arxius,

aquí podem coincidir i si coincidim entenem que la petició que

vostès proposen o insten de la Conselleria quedaria reduïda a

això, a habilitar una sala de professors i una oficina

administrativa, en lloc de la creació d’un edifici.

Això és tot per la meva, per part del Grup Parlamentari

Popular i consideram els arguments més que suficients per a no

donar suport a la proposició no de llei que vostès presenten. I

me permetrà també, Sra. Abascal, i amb un to també simpàtic

i afectuós, dir-li que per a no aguditzar la seva afonia, té vostè

la possibilitat de no fer ús del seu torn de rèplica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús del seu torn per

contradiccions.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Agradezco su interés por mi afonía, pero me lo ha puesto

muy bien para poder utilizar mi turno de contraréplica.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo primero de todo agradecer al

Grupo del PSM y de Esquerra Unida el apoyo a esta

proposición no de ley.

Sr. Diputado, es que o yo vivo en un mundo diferente o

usted no se ha podido leer el Diario de Sesionesen donde yo

realizaba la pregunta al conseller sobre este tema. En cuanto al

diagnóstico de la situación que usted dice, que aquí yo lo pongo

como muy tremendo, en primer lugar decirle que es así, en

cuanto al tema de la acústica, cualquier persona que sea un

profesor o que aprenda idiomas dirá que nunca es lo mismo la

acústica de una clase normal a una que esté preparada. Y de

hecho en Blanca Dona hay alguna aula que está preparada para

acústica especial, sobre todo cuando se utilizan las cintas

magnetofónicas o cuando se ven películas. Porque es muy

difícil, según como pueda ser la resonancia, entender bien un

idioma, o sea que eso no lo digo yo, eso lo dicen los técnicos.

En primer lugar.

En cuanto a que se puedan construir edificios que albergan

escuelas en Inca y Manacor, por mi perfecto, si mañana mismo

se hace la propuesta yo la voy a apoyar, porque entiendo que es
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necesario que haya edificios específicos para las escuelas de

idiomas, lo entiendo, entre otras cosas, porque permite: en

primer lugar, tener un horario flexible, por la mañana; hay

mucha gente que trabaja por la tarde y no puede ir a la Escuela

Oficial de Idiomas porque por la mañana no hay horarios. En

segundo lugar, porque se dotan mejor de infraestructuras, tanto

de material, ¿usted sabe actualmente cómo dan las clases en el

instituto y (...) en los otros institutos? Tienen que coger el

carrito con la televisión y llevarlo al aula, porque, como

comprenderá, no van a dejar el carrito con la televisión ahí y al

día siguiente que haya una clase de alumnos y alumnas, entre

otras cosas, porque bueno sabemos en momentos determinados

que la gente joven pueden tener algunas intenciones. Hay sitios

que tienen cerradas las televisiones con un armazón.

O sea, todas estas cuestiones se podrían mejorar si hubiera

un edificio. Nosotros no estamos hablando aquí de una

superinfraestructura, y lo he dicho desde el primer momento;

hemos hablado de una infraestructura que se adapte a las

necesidades, que son muchas, y que irán en crecimiento y que

irán aumentando, porque, entre otras cosas, la Escuela Oficial

de Idiomas está llevando a cabo idiomas para extranjeros,

castellano para extranjeros, catalán para extranjeros también,

aparte de los idiomas inglés, francés, alemán, italiano, hacen

una labor social muy importante, entre otros motivos, porque

hoy muchos ciudadanos y ciudadanas no pueden disponer del

dinero que supone ir a una academia y pagar cada mes

alrededor de diez a doce mil pesetas al mes por ir a unas clases

de un idioma, cuando aquí la matrícula son 160 euros al año.

Por lo tanto, es importante que esa Escuela Oficial de

Idiomas funcione y lo he dicho al principio, vivimos, la

mayoría vivimos del turismo y es básico poder aprender

idiomas. Y yo creo que es algo que nunca sobrará. Pero, Sr.

Diputado, le voy a leer el Diario de Sesiones, lo que dijo el

conseller de Educación, ¿vale?: “En el tema de la Escuela de

Idiomas yo coincido bastante con el diagnóstico que usted

hace. Es verdad que está en unas condiciones que no son las

adecuadas” -¿de acuerdo?- “de prestado, con unos (...) que son

incómodos, en unas instalaciones no adecuadas para la Escuela

de Idiomas y yo siempre he dicho que el plan de

infraestructuras es un plan flexible que naturalmente se tiene

que ir adecuando a las verdaderas demandas y a las verdaderas

posibilidades”. La historia de lo del presupuesto no me lo creo,

así de claro, pues, entre otras cosas, un plan es un plan y luego

se van dando las asignaciones presupuestarias a medida que se

van llevando a cabo las infraestructuras.

No me querrá decir ahora que está hecho el presupuesto de

este plan de infraestructuras hasta el año 2011, lo siento, eso no

es así. Por lo tanto, yo aquí lo único que hacía era continuar

con lo que el conseller de Educación había planteado, y dijo:

“Nosotros naturalmente no tenemos pretensión, nuestra única

pretensión es mejorar las infraestructuras educativas y

formativas de las Islas Baleares y cualquier propuesta que vaya

en este sentido tenemos la obligación de estudiarla con mucho

interés”. Usted directamente rechaza la proposición, ni tan

siquiera han planteado una enmienda de decir, bueno, pues

vamos a estudiar o vamos a llevar a cabo un estudio de lo que

costaría crear una, o construir una escuela oficial de idiomas y

a ver si sale rentable; directamente la rechazan, simplemente

porque es una buena propuesta y porque es una buena idea.

Y yo estoy convencida que en un tiempo no muy lejano

ustedes acabarán presentando algo parecido a esto y diciendo

que lo apoyemos todos, porque lo que ustedes no pueden

concebir en ningún momento es a veces apoyar algo que los

grupos parlamentarios que están en la oposición lo plantean.

Pero esto, Sr. Diputado, no somos nosotros los que salimos

afectados, son los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de

toda la isla de Ibiza, quienes se ven perjudicados, simplemente

porque ustedes no tienen interés en incluir algo que, como le he

dicho desde el primer momento, era una infraestructura a largo

plazo y en la que no exigíamos que se hiciera ya, con lo cual

demuestran el poco interés que tienen en estos temas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passaríem a la votació de la

Proposició no de llei 3475/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

3475/05.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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