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sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Eduard
Riudavets.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Salom substitueix Patricia Abascal. Gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5095/05, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a publicacions periòdiques en llengua catalana.

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, idò, passam al primer punt de l’ordre del dia, que
consisteix en la proposició no de llei RGE núm. 5095/05, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
publicacions periòdiques en llengua catalana.

Per tal de defensar-la, intervé l’Hble. Sra. Mascaró per un
temps màxim de 10 minuts

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari del
PSM hem presentat una proposició no de llei per donar suport
a aquestes revistes de l’Associació de Premsa Forana, que són
publicacions locals, que suposen una gran riquesa informativa
i cultural que entenem que el nostre país no es pot permetre
perdre. Aquestes revistes en total són 46 publicacions que al
llarg de l’any suposen més d’un milió i mig d’exemplars,
suposen a nivell local una tasca informativa molt important i un
espai comunicatiu on les associacions estrictament municipals
o d’àmbit local, o gent que té ganes d’escriure, i també tenen un
lloc per expressar-se i a la vegada per donar a conèixer les seves
activitats, així com també compleixen una funció d’informar els
habitants d’aquell poble que, tal vegada petit, no tenen tant de
ressò les seves notícies en els diaris de caire insular o de la
comunitat.

Per tant, fan aquesta tasca d’informació a nivell local que els
altres mitjans no poden fer, normalment perquè els diaris solen
tenir un espai molt curt. També suposen un espai comunicatiu
per a associacions estrictament d’àmbit local, que tenguin un
lloc per expressar-se i per comunicar les seves activitats, i
després també duen a terme una funció molt important de
difusió i de coneixement de la llengua catalana a cadascun
d’aquests pobles. De fet aquestes revistes de premsa forana,
moltes d’elles varen ser les primeres publicacions periòdiques
en català que varen existir i que existeixen encara ara a aquestes
illes. Durant un temps hi ha hagut una sèrie de subvencions per
part de les diferents administracions per donar suport perquè,
com tots sabem, aquestes revistes les duen a bon terme tota una
sèrie de persones en el seus moments lliures, que no cobren per
fer aquestes revistes, ni per escriure-hi, ni per fer les tasques
després de repartir, i aquestes coses, i els mitjans tecnològics
han pujat molt els seus preus, i les impressions també, i llavors
fa que se’ls faci difícil poder continuar.

I com que feien totes aquestes tasques que consideram
d’interès general, les administracions havien obert una sèrie
d’ajudes, per exemple la Direcció General de Política
Lingüística del Govern balear el 2003 tenia una dotació de
95.400 euros per a aquest tipus de revistes. Vicepresidència del
Govern no en donava el 2003, sí que en dóna el 2004, i el
Consell també.

Per tant, el 2003 rebien doblers de la Direcció General de
Política Lingüística, uns 95.400 euros en global, i també del
Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca feia dos tipus de
subvencions: unes que eren el 80% en català, que representaven
24.000 euros, i uns 38.000 de la Conselleria de Presidència, que
eren tots aquells que eren totalment en català.

El 2004 la Direcció General de Política Lingüística va
decidir no donar cap línia d’ajuda, per tant zero euros. Sí que en
va donar Vicepresidència del Govern de les Illes Balears,
30.000 euros; després també la Conselleria d’Agricultura i la
Conselleria de Medi Ambient també en donaren per temes de
publicitat i altres coses. I el 2005, només de Vicepresidència
n’han rebut de moment, ni d’Agricultura ni de Medi Ambient.
I del Consell de Mallorca tant el 2004 com el 2005 se n’ha
donat només a l’associació, 9.000 euros a l’associació, però no
aquesta línia d’ajudes que hi havia per a aquestes revistes.

Nosaltres, no vull tornar a repetir arguments, però sí que
entenem que són d’interès general, i pel fet de ser d’interès
general les administracions públiques s’haurien d’implicar en
aquesta tasca que fan a nivell local, tant de comunicació com de
difusió de coneixements, i difusió i coneixement també de la
llengua catalana. Per això és que demanam que es convoqui una
línia de subvencions a les publicacions periòdiques en llengua
catalana. Un altre punt que demanam és que se n’adquireixi un
determinat nombre d’exemplars de cadascuna de les
publicacions per tal de repartir-los a les biblioteques dels centres
educatius; i després que el Govern, com fan tots els governs,
alguns més que els altres, però també en fa, campanyes
institucionals, a l’hora de fer anuncis a premsa també destini un
percentatge de cada campanya a fer anuncis a aquestes revistes
de premsa forana, perquè això evidentment suposarà que puguin
continuar durant una bona temporada més sortint a la llum
aquestes revistes que ara hem explicat. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. En torn de fixació de
posicions té la paraula per part del Grup Parlamentari Mixt la
Sra. Mulet, per un temps màxim de 10 minuts

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
meu grup la promoció i difusió de la nostra llengua és una tasca
essencial de les administracions públiques, i ho tenim molt clar;
i , com no pot ser d’altra manera, des d’Unió Mallorquina
donam suport a aquesta activitat. I de fet, des del Consell de
Mallorca, des que governam en aquesta darrera legislatura hem
creat els premis literaris en llengua catalana, i aquest no és un
compromís ni és una promesa, sinó que realment és un fet. Igual
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que el nostre compromís amb la nostra llengua, que és una
realitat, com es va demostrar dimarts passat en el plenari
d’aquest Parlament.

Precisament perquè compartim aquest compromís, entenem
que han d’existir unes ajudes i unes subvencions per a les
edicions de publicacions en la nostra llengua. Tant les
publicacions que són objecte d’aquesta proposició no de llei
com d’unes altres existents han de rebre el suport institucional.
I aquest suport institucional, efectivament, tant pot ser, o es pot
constituir com a línies de subvenció o com a difusió d’aquestes
publicacions o colAlaboracions publicitàries, això ho tenim clar;
però no compartim la idea que existeixi una subvenció
sistemàtica i una difusió immediata de qualsevol producte en
qualsevol circumstància.

Per això, i donat que nosaltres compartim la convicció que
hem de donar suport a aquestes publicacions en la nostra
llengua, jo el que sí li demanaria seria aquests tres punts que
vostè ens proposa dur-los a votació per separat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Rosselló, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Dir, per part del nostre grup, que
donarem suport a aquesta proposició no de llei que, tal com ha
explicat ja la portaveu del PSM, idò queda clar que aquestes
publicacions periòdiques tenen una funció que nosaltres
entenem bàsica, perquè permeten, per una part, apropar als
ciutadans tota una sèrie d’informació, per una altra banda també
fomenta la participació, i sobretot té un caire divulgatiu i de
normalització lingüística bàsica. I creim que, a més, s’ha fet una
feina durant aquests anys que jo crec que tots almanco en una
part important idò s’ha de veure que ha tengut una importància
que nosaltres creim que és molt cabdal.

Per això, creim que, sense donar més arguments, perquè crec
que ja se n’han donat prou, nosaltres donam suport als tres
punts, perquè entenem que el Govern de les Illes Balears no hi
ha cap explicació, al nostre entendre, lògica perquè hagi retirat
aquesta línia de subvencions perquè creim que, precisament, es
feia una bona tasca per part d’aquestes publicacions
periòdiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria
Alberdi, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, President. El primer que vull dir és que el
Grup Parlamentari Socialista, com no podria ser d’altra manera,
donarà suport a la proposició no de llei que ha presentat el Partit
Socialista de Mallorca. La raó fonamental del nostre suport és

que compartim la importància de la tasca que desenvolupen les
revistes de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca. He
tingut l’oportunitat d’entrar i passejar-me per la pàgina web
d’aquesta associació i m’he adonat perfectament, he pogut
comprovar el volum i la importància de les publicacions que hi
tenen associades.

Ja s’ha dit, i jo no m’allargaré en absolut, solament vull dir
que es pot comprovar facilíssimament, pel nombre d’exemplar
que editen i pel nombre també de publicacions que tenen, que
fan un importantíssim servei a la ciutadania tant facilitant
informació, com d’esdeveniments que són d’interès local, com
promovent xarxa social, que a mi me sembla també un servei
importantíssim; i sobretot fan una feina fonamental quant a la
promoció de la cultura i de la llengua pròpia.

Per això, compartim la proposta del PSM respecte que des
de l’administració s’arbitrin totes les mesures que indiquen i que
serviran per veure, de forma més palesa, el compromís que ha
de tenir la nostra administració, precisament a promocionar
totes aquestes tasques que he dit i que no repetiré, però que me
sembla fins i tot molt bé la forma en què ells ho diuen: convocar
subvencions, comprometre la compra de determinats exemplars
per donar-los difusió i, per descomptat, inserir-hi anuncis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan Font,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot voldria fer un comentari
en relació amb les dades que maneja el PSM i que han sortit als
mitjans de comunicació, unes dades que jo diria que són
contradictòries i confuses. Pel que jo he pogut colAlegir, la
informació que jo he pogut recaptar de les dades del Govern, del
consell i del comunicat de l’Associació de la Premsa Forana,
pàgina web www.premsaforana.com, que la portaveu socialista
pareix que ha tengut l’oportunitat d’entrar-hi, les dades més
fiables que jo he pogut recaptar, repetesc, i per tant, si
m’equivoc, evidentment, és culpa meva, serien les següents.

Podem avaluar dues vies de finançament diferent a
l’Associació de la Premsa Forana: per una banda, tenim les
subvencions directes. En aquest cas, tendríem que a l’any 2000
l’Associació de Premsa Forana va rebre del Consell 61.904,24
euros i del Govern, com a subvenció directa, no va rebre res. A
l’any 2003, del Govern no va rebre res i del Consell va rebre
62.665 euros, per tant, en total varen rebre 62.665 euros -
repetesc, sempre estic parlant de subvencions directes. A l’any
2004, el Govern li va donar dos tipus de subvenció,
concretament a través d’un conveni entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i aquesta associació, concretament 23.000
euros. Però, a més a més, tant la Conselleria de Medi Ambient
i la Conselleria d’Agricultura varen donar una quantitat de
25.100 euros perquè les publicacions d’aquesta associació
incloguessin un publireportatge. En canvi, el Consell va
rebaixar de manera ostensible la subvenció i va passar de
62.665, que havia donat l’any 2000, a 9.000. De tal manera que,



436 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 29 / 22 de setembre del 2005 

 

si sumam totes les ajudes, a l’any 2004 varen rebre 57.100
euros. A l’any 2005, el Govern ha continuat amb aquest conveni
de 23.000 euros d’ajuda directa a l’associació i el Consell els ha
seguit donant aquests 9.000 euros, que fan un total de 32.000
euros.

La interpretació d’aquestes dades és ben clara. En aquesta
moció, o en aquesta proposició no de llei, molt semblant, ja es
va discutir al Consell, i aquí hi ha consellera de Cultura del
Consell Insular de Mallorca, la Sra. Mulet, que bàsicament les
explicacions que va donar quant a les ajudes del Consell va ser
que era evident que no trobava que fos just donar tota la
subvenció directament a l’Associació de Premsa Forana perquè
hi havia moltes altres publicacions que no estaven associades a
aquesta associació i també tenien dret a rebre aquest tipus
d’ajuda. De manera que aquests 9.000 euros eren només per fer
front al manteniment d’aquesta associació. Per la seva banda, el
Govern, que a l’any 2000, per exemple, només va donar
400.000 pessetes d’ajuda directa a aquesta associació, en canvi
a l’any 2005 els ha donat deu vegades més, prop de 4 milions de
pessetes, 23.000 euros.

Això és la primera línia de subvenció. La segona línia de
subvenció són les ajudes per convocatòria. A l’any 2004, la
Direcció General de Política Lingüística va decidir, en efecte,
no fer cap convocatòria d’ajudes per a la premsa escrita en
català, això era a l’any 2004. I per què? Perquè la va substituir,
va substituir aquesta convocatòria per una altra convocatòria,
Resolució de dia 10 de setembre de l’any 2004, per a la
concessió de subvencions a mitjans de comunicació social. La
mateixa Associació de Premsa Forana, a la seva pàgina web,
emetia un comunicat de premsa on recomanava que, de manera
individual, totes les publicacions associades a l’Associació de
Premsa Forana, demanassin la subvenció per separat, per
considerar “que les publicacions associades poden sortir-ne més
beneficiades si acudeixen a aquesta convocatòria a nivell
individual”, això era un comunicat de premsa que emetia dia 21
del 9 del 4. Això vol dir que individualment les publicacions sí
que han pogut obtenir subvencions d’aquesta convocatòria, però
que aquestes ajudes no s’han computat com a ajudes directes a
l’Associació de la Premsa Forana.

Per altra banda, no sabem el que reben aquestes publicacions
dels seus ajuntaments, ja que també ens consta que moltes
d’aquestes també reben una subvenció municipal.

Conclusió: a dia d’avui no tenim una quantitat exacta, no
sabem la quantitat exacta de les subvencions rebudes per les
publicacions associades a l’Associació de Premsa Forana de
Mallorca, de tal manera que seria fora assenyat fer els judicis de
valor que fa el PSM a la seva proposta. Consideram que el
Govern ja hi contribueix abastament, amb un conveni anual de
23.000 euros de subvenció directa i amb una convocatòria
oberta on hi poden participar les publicacions en solitari.

Per a l’any que ve, a més a més, la Direcció General de
Política Lingüística del Sr. Melià, té la voluntat de convocar
l’anterior línia de subvencions, és a dir, convocar una
convocatòria per a les publicacions periòdiques en llengua
catalana.

Per altra banda, creim que no s’ha de fer un abús de la
publicitat institucional, aquesta despesa s’ha de racionalitzar i

s’ha de tenir molta cura a no duplicar la publicitat com a eina
indirecta de finançament.

Per tot això, votarem en contra dels punts 1 i 3 i a favor del
punt número 2, si se’ns permet la votació per separat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contradicció, m’imagín
que en vol fer ús, té un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, les dades que jo tenc
també són de l’Associació de Premsa Forana i moltes
coincideixen, el que passa és que ell les ha estructurat més, però
sí que és un fet que el 2003, en total, entre l’associació i les
entitats, varen rebre 119.000 euros del Govern i el 2004 55.100,
incloent totes aquestes dades que ens ha dit, per tant s’ha anat
a la meitat. I el 2005, la cosa s’ha reduït encara més.

És cert que s’han donat subvencions a l’associació, per al
manteniment de l’associació, però nosaltres demanam línies
d’ajudes per a les revistes, no per a l’associació, per a les
revistes que formen part d’aquesta Associació de Premsa
Forana, per a cada una de les revistes. I aquesta línia d’ajudes a
mitjans de comunicació social no són la línia d’ajudes a mitjans
de comunicació social destinada a les revistes en llengua
catalana, que és el que demanam, Sr. Font, és una cosa molt
global, amb unes partides bastant més petites que les que vós
deis.

No s’ha de fer ús de la publicitat institucional. Li puc
assegurar que arriba a moltes més famílies un anunci a una
revista d’aquestes 46 revistes locals, arriba a moltes més
famílies que qualsevol dels diaris que hi ha en aquestes illes,
perquè cada poble té la seva, però a cada un dels pobles són
moltes les famílies que la coneixen. Per tant, no és fer un abús
de la publicitat, sinó que seria racionalitzar-la encara més.

I això que l’any que ve hi haurà ajudes, l’any que ve sempre
ve, Sr. Font, i estarà bé que n’hi hagi i quan les vegem al
pressupost ja ho creurem, però nosaltres com Sant Tomàs, per
creure hem de veure.

I referent a la votació, si no li sap greu, me podria repetir
quins punts són els que vol votar a favor o en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec que hi ha dues propostes, una de la Sra. Mulet, no sé
si és la mateixa que la del Sr. Font. El que sí seria és que
demanen tant la Sra. Mulet com el Sr. Font votació separada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

El Sr. Font quina vol?

(Intervencions inaudibles)
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Votaran a favor el 2 i en contra de l’1 i del 3. Sí? Idò,
votarem separat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Podríem passar primer a la
votació del punt número 1 de la Proposició no de llei 5095/05.

Vots a favor del punt número 1?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 8; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda desestimat el punt número 1.

Passaríem al punt número 2. Rebutjat.

(S’escolta una veu que diu: has dit desestimat)

Queda rebutjat.

Punt número 2, vots a favor?

Unanimitat.

Punt número 3, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 8, i abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, aquest punt també queda rebutjat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5232/05, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'avaluació
de zones i centres amb especials necessitats educatives.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que consisteix a
la Proposició no de llei RGE núm. 5232/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al Pla d’avaluació de zones i
centres amb especials necessitats educatives. En defensa
d’aquesta proposició intervé l’Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El passat mes de març, el Ministeri d’Educació va presentar dos
programes de reforç i suport per millorar el rendiment escolar
dels alumnes, un pla de suport a centres de secundària en zones

d’atenció educativa preferent i un programa d’acompanyament
escolar a primària. El primer va dirigit a centres que plantegen
dificultats especials per la seva ubicació o alumnat, aquests
centres comptaran amb un professor a horari complet per
reforçar les matèries instrumentals i percebran un increment per
a les despeses de funcionament. Els instituts que hi participin
hauran de modificar les estratègies d’atenció a la diversitat;
millorar la relació horitzontal entre el professorat i posar en
marxa nous models de relació amb les famílies.

El pla proposa diversos models d’intervenció: programes de
convivència, biblioteques escolars, de relació amb les famílies,
de mediadors socioeducatius o per palAliar l’absentisme escolar.
Aquest pla per a zones d’atenció educativa preferent preveu una
despesa de 120.000 euros per als centres públics d’educació
secundària que se sumin als projectes i les comunitats
autònomes cofinançaran aquesta quantitat a parts iguals.

Pel que fa al programa d’acompanyament escolar de
primària, els professors i estudiants de cursos superiors o
universitaris ajudaran els més petits en les tasques escolars,
hàbits d’estudi, reforç d’assignatures, lectura, resolució de
conflictes, integració en el centre i els facilitaran el trànsit entre
primària i secundària. Aquest programa preveu destinar 3.800
euros per trimestre, quan siguin els estudiants que donin suport
als escolars, i 5.400 si són els professors que desenvolupen
tasques de suport.

En els dos programes s’exigeix el compromís de les famílies
per colAlaborar en el bon desenvolupament de les mesures i
també es podran contractar mediadors entre les famílies i els
instituts, que facilitin la relació entre les dues institucions quan
hi hagi obstacles afegits, tals com idiomes o cultures diferents.
També es demana que els centres es comprometin a mantenir
aquests programes entre tres i quatre cursos.

Com es pot veure, aquests són dos programes prou
interessants per a la nostra comunitat, on els índexs de fracàs
escolar i d’abandonament són molt preocupants. Però, per tal de
poder-los aplicar adequadament ens cal identificar quines són
aquelles zones i aquells centres que més necessiten d’aquests
programes, quins són aquells centres que necessiten d’una
atenció educativa preferent per tal com tenen un nombre
important d’alumnes que estan en una situació personal o social
desfavorides.

Ja al començament de la present legislatura, el nostre grup
parlamentari va presentar una proposició no de llei de creació de
zones educatives d’atenció preferent, perquè vèiem la necessitat
d’identificar-les per tal de procurar-los una dotació suficient per
dur activitats de caràcter compensatori. Malauradament, aquesta
proposició va ser rebutjada pel Grup Popular, si s’hagués
aprovat ens hauríem pogut avançar a aquests programes.

Curiosament, però, el Grup Parlamentari Popular va aprovar
una esmena nostra a la seva proposició no de llei, criteris per a
una reforma de legislació educativa del passat es de desembre,
que deia: “Les comunitats autònomes establiran programes
experimentals en zones i centres d’atenció preferent quan
aquests presentin unes necessitats específiques”. Estam contents
d’aquest canvi de criteri, perquè reconeixen la necessitat de
tenir clar quins són aquests centres i aquelles zones que
necessiten d’una atenció preferent.
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Per tot això i per tal de poder-nos acollir de forma adequada
a aquests programes del Ministeri d’Educació és necessari fer
un pla d’avaluació per saber quins són els centres que més
necessiten dels programes esmentats. Pensam que no es tracta
de deixar-ho obert a què aquells centres que ho vulguin ho
solAlicitin, sinó que cal una política activa per part de la
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, amb una
anàlisi seriosa de les necessitats educatives que es donen a
determinats centres educatius de primària o instituts de
secundària, per tal que s’hi apliquin aquests programes de
suport i reforç per millorar el rendiment escolar d’aquells
alumnes que tenen una situació personal, familiar, o social,
necessitats d’una actuació compensatòria en matèria educativa.

Per tot açò el Grup Parlamentari Socialista fa la següent
proposició no de llei. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a realitzar un pla d’avaluació de
zones i centres amb necessitats especials, amb la finalitat de
detectar aquells que siguin susceptibles d’acollir-se als plans del
Ministeri d’Educació de mesures de suport per millorar el
rendiment escolar dels alumnes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Rosselló per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, hem de dir que per part del nostre
grup donarem suport a al proposició no de llei que ha presentat
el Grup Parlamentari Socialista. Dir prèviament que a nosaltres
ens sembla que ja no hauria de ser motiu de dur una proposició
no de llei en el Parlament, consideram que hauria de ser la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports que precisament
dugués un tema tan obvi com aquest, saber i avaluar quines són
aquelles zones i aquells centres que tenen necessitats educatives
especials i que per tant, s’hi han de fer actuacions concretes i
actuacions en programes com el que ha pogut oferir el Ministeri
d’Educació.

Per tant, nosaltres creim que això ja no hauria de ser motiu
de debat. A més, he de dir que, ja que se du aquí una proposició
no de llei en aquest sentit, s’hauria d’aprovar, en cas contrari jo
no entendria des d’un punt de vista fonamental que no
s’acceptés una cosa tan necessària i a més, crec que tan
absolutament bàsica per conèixer exactament quina és la
situació dels centres educatius. En molts de casos ja hi ha molta
informació respecte aquesta qüestió i per tant, se tracta més bé
de clarificar d’una manera específica quines són aquestes
necessitats educatives, jo estic segura que la professionalitat de
moltíssima gent que treballa dins el món de l’educació
permetria que això se pogués conèixer.

Per tant, dit això ens sembla del tot correcte aquesta
proposició no de llei i a més entenem que si se fa aquest pla
d’avaluació, a més de conèixer-lo la pròpia conselleria, ja dic,
hi ha prou informació sobre el tema, també s’haurien d’acollir
a aquests programes que el Ministeri d’Educació ha posat en
marxa. Creim que això hauria de ser una prioritat i no
entendrem de cap manera, ho dic perquè clarament no ho
entendrem des del nostre grup, si en aquest cas no té el suport

del Grup Parlamentari Popular. Perdre doblers, ja que els agrada
tant dir-ho, que van destinats a elements educatius, quan ha de
ser una de les prioritats dins una societat democràtica, que els
infants i els joves estiguin el més ben educats possibles i per
tant, puguin tenir el màxim de possibilitats de formació, no
entendríem que aquesta qüestió no s’activés al màxim per dur
a terme un element tan important, que a més ens dóna la
possibilitat de poder fer programes tan interessants com els que
en aquest cas hi ha possibilitat de poder fer conjuntament amb
el Ministeri d’Educació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Mascaró per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup també donarà
suport a aquesta proposició no de llei. És evident que el Govern
té l’obligació de conèixer les necessitats dels centres educatius
i de posar en marxa totes les mesures adients per a aquestes
necessitats i sobretot, per resoldre els problemes que puguin
tenir aquelles zones i centres amb especial dificultat. 

Nosaltres no som partidaris, així ho hem manifestat a altres
debats, que se faci ”públic” quines són les zones i quins són els
centres, tot i que normalment tothom les té en ment, pel fet
d’evitar la possibilitat de què encara siguin més discriminats
aquests centres. Però estam totalment a favor i creim que és una
obligació del Govern detectar cada un d’aquests centres, cada
una d’aquestes zones, identificar quines són les seva mancances
i donar resposta a aquestes mancances i necessitats mitjançant
diferents programes que no necessàriament s’haurien de posar
en marxa per unes ajudes del ministeri. Per tant, és evident que
si el ministeri en aquests moments té una línia d’ajudes oberta,
el Govern si tengués la tasca feta només seria presentar els
papers i ja està. Però si no ho ha fet sí que ho ha de fer perquè
en els nostre sistema el finançament, aquests dies hem parlat
molt de finançament de sanitat i hauríem de tornar a parlar del
finançament d’educació. El finançament d’educació també és el
cas, tots coneixem quins són els dèficits i les mancances del
finançament i del propi sistema, els ha de conèixer la
conselleria.

Per tant, donarem suport, és obligat donar suport. A més, si
aquestes mesures s’han de posar en marxa, el ministeri doni
ajudes o no, però si el ministeri dóna ajudes encara molt millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Carolina Torres
per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A través
d’aquesta proposició no de llei el Grup Socialista vol que instem
el Govern de les Illes Balears a realitzar un pla d’avaluació de
zones i centres amb especials necessitats, amb la finalitat de
detectar aquells que siguin susceptibles d’acollir-se als plans del
Ministeri d’Educació i Ciència. No estam discutint si ens
acollim al pla del ministeri o no, sinó si instam el Govern de les
Illes Balears a fer un pla d’avaluació, que quedi això molt clar.

Des del Grup Parlamentari Popular no creim que a Balears
no faci falta realitzar cap pla d’avaluació, m’explic. Nosaltres
creim que els plans del ministeri s’hi podrien acollir quasi la
totalitat, per no dir el 100%, dels centres públics i molts dels
centres concertats. A les Illes Balears, no és cap secret i així
també ho ha expressat el portaveu socialista, tenim un elevat
índex de fracàs escolar i abandonament prematur dels estudis.
A més, som una de les comunitats autònomes amb l’índex
d’immigració més alt. Ara bé, que ens pareixi que no s’han de
fer esforços en fer plans d’avaluació i estudis perquè, com ja he
dit, creim que donades les característiques de les nostres illes,
tots els centres s’hi podrien acollir i això no vol dir que no
s’hagi de deixar de banda, ni la proposta de conveni presentades
pel Ministeri d’Educació.

Cal deixar ben clar que aquests programes han tengut en
general molt bona acceptació per part de les distintes comunitats
autònomes, encara que a Balears, des de la Conselleria
d’Educació i Cultura es duen a terme actuacions que tenen els
mateixos objectius. De fet, la conselleria té en funcionament
mesures dirigides a l’alumnat dels centres que necessiten
millorar el seu rendiment acadèmic. Per exemple, per
mencionar-ne alguns, hi ha la figura del professorat d’atenció a
la diversitat a l’educació a primària i a secundària. Els
programes d’intervenció socioeducativa i els cicles de garantia
social entre d’altres. Però tornant als plans de mesures de suport
per millorar el rendiment escolar dels alumnes que va presentar
el Ministeri d’Educació i Ciència a les diferents comunitats
autònomes, el que no s’entén és que sent les Illes Balears la
comunitat autònoma que més nombre d’alumnat estranger rep,
només puguin participar 8 centres públics d’educació primària
i 3 instituts d’educació secundària. Des del programa
d’acompanyament escolar a primària, només s’hi podran acollir
8 centres d’entre totes les Illes Balears. I del programa
d’acompanyament i suport escolar a secundària a zones
d’atenció preferent, hi podran participar únicament 3 centres. O
sigui, que ni arribam a 1 per illa.

Si això sembla insuficient, resulta com a mínim curiós quan
un compara amb Andalusia o Catalunya. Per exemple a
Andalusia hi poden participar 70 centres públics d’educació
primària i a Catalunya 34? La veritat és que les comparacions
són odioses. El que realment hauria de fer el Grup Parlamentari
Socialista és demanar al Ministeri d’Educació i Ciència quins
criteris ha seguit per tal de distribuir la partida pressupostària
destinada a aquests plans. També podria demanar per què
Balears només pot implantar el programa d’acompanyament
escolar a primària a 8 centres, si és la comunitat autònoma que
més alumnat estranger té a les seves aules, quan Andalusia ho
pot implantar a 70? Quins criteris ha de seguir la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern balear per tal de seleccionar 8
centres públics d’educació primària, quan actualment s’hi
podria acollir qualsevol colAlegi públic de les Illes Balears?
Aquí queda aquesta reflexió. Però i què en pensen vostès del

programa d’acompanyament i suport escolar a secundària?
Quins criteris ha d’aplicar la Conselleria d’Educació i Cultura
quan només hi poden participar 3 instituts d’ensenyament
secundària? És que el ministeri pensa que només a les Illes
Balears hi ha 3 centres amb alumnat desfavorit, amb manca de
recursos d’integració? Aquí queden aquestes reflexions.

Des del nostre grup creim que enlloc d’instar el Govern
balear a fer plans d’avaluació de zones i centres amb especials
necessitats, s’hauria d’instar el Govern central a reconèixer
l’augment de la població escolar en els darrers anys, bàsicament
a conseqüència del fenomen migratori, així com de les seves
necessitats d’augmentar l’ajuda econòmica en matèria
d’educació a aquesta comunitat autònoma. De fet, el conseller
d’Educació, conscient d’aquesta situació, ha fet públic en
diverses ocasions la necessitat de què a Balears rebi per part de
l’administració central una major partida pressupostària, per tal
de poder fer front a l’escolarització i millora del rendiment
acadèmic de tot l’alumnat estranger que està escolaritzat en els
nostres centres.

Queden damunt la taula aquestes reflexions, crec que la
postura del nostre grup queda ben clara. Pràcticament tots els
centres educatius podrien acollir-se a aquests plans. No
menyspream l’aportació que fa el ministeri a través dels plans,
però és completament insuficient i dubtam que els criteris per
repartir entre les comunitats autònomes hagin estat equitatius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions el grup
proposant té la paraula per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyors diputats. Agrair als
grups parlamentaris d’Esquerra Unida i Els Verds i PSM-Entesa
Nacionalista que donen suport a aquesta proposició.
Evidentment, com deia la Sra. Mascaró, no es tracta de fer un
rànquing d’escoles i evidentment, no hauria de ser en cap cas un
document que es fes públic, sinó que realment seria un
document de treball per identificar aquells centres i aquelles
zones que tenen un especial interès.

Naturalment no estic en absolut d’acord en allò que deia la
Sra. Diputada portaveu del Partit Popular, que tots els centres ho
necessitarien per igual. Jo crec que de tots és conegut i no fa
falta veure-ho, sinó que evidentment no tots els centres de les
Illes Balears estan en les mateixes condicions, hi ha centres que
tenen més necessitats que altres, només basta veure que la gran
majoria dels centres públics són aquells que acullen els
nouvinguts, només per açò ja existeix una diferència dels
centres. Evidentment, que hi ha centres que necessiten d’unes
actuacions compensatòries perquè tenen unes necessitats
educatives especials molt concretes. Per tant, donar per igual a
tots els centres el mateix suport és deixar exactament igual les
desigualtats que existeixen. Per tant, és evident que aquestes
mesures de suport haurien d’anar encaminades a uns centres i a
unes zones molt concretes. 
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Quan parla que s’han destinat aquestes ajudes només a un
nombre molt concret de centres, 8 centres públics i 3 instituts,
s’ha de tenir en compte que açò simplement són programes
pilot. És a dir, són programes que van destinats a avaluar
aquestes mesures. No són uns programes que s’han d’estendre,
almanco en aquesta convocatòria, a tots els centres, sinó que són
programes destinats a avaluar l’eficàcia d’aquest tipus de
programes, són programes pilot. Per tant, són programes
experimentals, que vist després l’eficàcia d’aquests programes
s’estendran a altres centres.

La comparació amb Andalusia o altres comunitats
autònomes, jo crec que simplement només pensant amb el
criteri de població ja realment es pot veure que una comunitat
no és igual una comunitat que un altre en relació a nombre
d’habitants. Jo crec que sí realment fa falta realitzar aquesta
avaluació, aquest estudi, només que sigui per interès propi de la
Conselleria d’Educació per saber realment quins són aquells
centres que tenen necessitats especials i que tenen necessitats
d’una actuació compensatòria per les dificultats, per la
procedència social, pel tipus de famílies que acullen, el tipus de
barriades, centres públics i centres privats, pel nombre
d’immigrants que acullen. Jo crec que ni tan sols seria necessari
que el Parlament instés el Govern a prendre una iniciativa
d’aquestes, el propi Govern de les Illes Balears, per interès
propi, per interès de saber la realitat dels centres, ja hauria de
ser per iniciativa pròpia que fes aquest estudi.

Per tant, no entenc de cap manera aquesta postura del Partit
Popular de rebutjar fer un estudi per saber realment quins són
aquests centres i molt més quan a un pel del mes de desembre
va aprovar una esmena que el Grup Parlamentari Socialista va
presentar a una proposició no de llei del mateix Grup
Parlamentari Popular, allà on precisament donava suport a una
iniciativa d’aquest tipus, conèixer realment quins són aquells
centres i aquelles zones de les nostres Illes Balears que
necessiten d’una actuació compensatòria, d’una actuació
positiva per tal de compensar les necessitats d’aquells centres i
d’aquelles zones.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Passarem ara a la votació de la proposició RGE núm.
5232/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 6, vots en contra 9 i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
5232/05.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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