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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

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

1) Proposició no de llei RGE núm. 7539/05, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
creació d'una ponència d'estudi i presentació de propostes
per afrontar l'alt índex de fracàs escolar a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
la proposició no de llei RGE núm. 7539/05, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a creació
d’una ponència d’estudi i presentació de propostes per afrontar
l’alt índex de fracàs escolar a les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Rosselló per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. He de dir en primer lloc que aquesta
proposició no de llei va ser presentada, com tots els diputats i
les diputades poden veure, dia 21 d’octubre del 2005; per tant
fa quasi bé un any i mig que es va donar entrada a aquesta
proposició no de llei per a la creació d’una ponència d’estudi
i presentació de propostes per afrontar l’alt índex de fracàs
escolar a les Illes Balears, i en aquest sentit, per tant, fa temps
que volíem que es debatés aquesta proposició no de llei.

També vàrem valorar que havia de ser a plenari, tenint en
compte que el tema del fracàs escolar nosaltres consideram -i
només nosaltres sinó que ve avalat per moltíssims de
professionals i d’entitats i d’institucions- que és un tema en
aquest moment, tant a nivell educatiu com a nivell social, més
important al qual ens afrontam a les Illes Balears, i no hi ha
hagut forma de poder tenir, de poder haver-hi aquesta discussió
o aquest debat a nivell de ple d’aquest parlament i al final hem
optat per la via de dur-ho a comissió, a aquesta comissió,
perquè, tot i que fos tard i que faltàs només un mes i mig
perquè finalitzàs el període parlamentari d’aquesta legislatura,
com a mínim tenguéssim possibilitat de debatre un tema que al
nostre entendre, com dic, és molt important.

En segon lloc a mi també m’agradaria fer una referència que
va més en la forma que en el contingut d’aquesta proposició no
de llei. Nosaltres hem plantejat al llarg d’aquesta legislatura en
diverses ocasions creacions de comissions per analitzar distints
temes que nosaltres creim que eren molt importants i de
primera magnitud. Ho hem fet perquè entenem que el
Parlament ha de tenir una funció no només de debat respecte
del que són propostes del Govern sinó també a nivell de
propostes que pugui fer en aquest cas l’oposició, però
bàsicament que hi pugui haver un debat profund sobre temes

que, com dic, preocupen a una majoria de la ciutadania. Creim
que hauria de recuperar el Parlament el debat, el debat
democràtic, el debat on tots els grups puguin aportar, on
realment també hi pugui haver participació de professionals i
d’entitats de fora, i en aquest sentit consideram que en aquesta
legislatura ha desaparegut totalment a nivell parlamentari el que
és un debat al nostre entendre rigorós, seriós, profund,
contraposat, evidentment, per idees i per plantejaments, però
sobretot que servís després per arribar, si no a acords, com a
mínim a conclusions que ens servissin no només per a nosaltres
sinó també per a la societat i tenir una funció social.

Desgraciadament, com dic, totes les propostes que hem fet
en aquesta línia, el grup parlamentari majoritari del Partit
Popular no hi ha donat suport mai a cap d’aquestes propostes
de fer comissions. Supòs que en aquest moment tampoc perquè
almanco ens sorprendria.

I acab respecte a la qüestió formal, però que per a nosaltres
és important, i és que tot i que quedi només un mes o un mes i
mig per acabar, com dic, el període parlamentari d’aquesta
legislatura, consideram que si s’aprovàs aquesta proposició no
de llei com a mínim es podria fer una feina en aquest poc temps
que ens queda i deixar un inici de tasca per a la propera
legislatura, ja que això no té connotacions, diríem, partidistes,
sinó que va molt més enllà.

I anant al contingut del que és aquesta proposició no de llei
he de dir que bàsicament si demanam que es creï una ponència
d’estudi sobre el fracàs escolar a les Illes Balears i, a més
d’estudiar-ho, també presentar propostes, és perquè consideram
que el fracàs escolar és un dels problemes, com he dit, a nivell
educatiu i a nivell social més importants que en aquest moment
afrontam.

La situació és molt clara. Jo no la reiteraré perquè crec que
està prou aclarida a l’exposició de motius que nosaltres feim.
Hi ha molts d’indicatius que ens fan veure que la situació de les
Illes Balears respecte al fracàs escolar és molt desfavorida en
relació fins i tot a la resta de comunitats autònomes de l’Estat
espanyol. Només a tall d’exemple vull recordar que hi ha un
30% del total de l’alumnat dels centres educatius de les Illes
que no superen l’ESO; per altra banda hi ha 14 punts de
distància respecte a la mitjana espanyola pel que fa a la taxa de
matriculació a cursos de batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà, i que a més ens trobam en el darrer lloc en la taxa
d’estudiants en els cicles formatius de graus superior i
d’universitat. Per altra banda també tenim un alt nivell
d’abandonament d’escolarització a l’edat de 14 a 17 anys i això
ve avalat bàsicament per una estructura econòmica que, si més
no, el treball en precari però el treball fàcil, el treball que dóna
la possibilitat a una comunitat com la nostra de tenir, com dic,
treballs en precari però relativament fàcils, fa que molt
d’alumnat a una edat d’entre 16 -ja dic- i 18 anys abandoni els
estudis i s’incorpori al món laboral, que després evidentment
també dóna com a resultat que siguem una de les comunitats
autònomes que tenim un nivell molt elevat respecte del que és
la matriculació a centres d’adults, i això vol que després molts
també intenten fins i tot obtenir el títol de graduat de secundària
o tenir uns mínims estudis recuperant a través de les escoles
d’adults.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 48 / 15 de febrer del 2007 719

 

Per altra banda -jo crec que aquí ja hi ha prou informació-
també tenim una situació d’augment constant de la població
escolaritzada; també tenim uns dels percentatges més elevats
d’alumnat estranger, concretament un 7, 8 escolaritzat a centres
públics i un 3,7 als centres privats, la qual cosa genera temes
com la massificació de les aules i altres. També tenim un
percentatge de repetidors molt més elevat que a la resta de
l’estat, concretament un 21,4% mentre que a l’Estat l’índex de
repetidors és d’un 13,6%, i per tant podríem continuar així,
donant i avalant una situació que realment fa que davant això
no ho puguem obviar, que davant això tampoc no hi hagi
actituds catastrofistes, tot al contrari, sinó que hi hagi una
necessitat d’haver d’actuar i haver d’actuar, a més, d’una forma
estructural i d’una forma plural i d’una forma coordinada i en
colAlaboració. 

No és un tema exclusivament, el fracàs escolar, no és un
tema només educatiu; és un tema també social. Per tant s’hi han
d’implicar sindicats, professionals de l’educació, associacions
de pares i mares i la mateixa administració educativa. Entenem
per això que aquí, en el Parlament, que és on hi pot haver una
via més on tractar aquest tipus de qüestions, idò ens impliquem
realment a fer una valoració, una valoració, a més, com dic,
estructural, ampla, objectiva, de perquè s’està donant aquest alt
nivell de fracàs escolar, i afrontar-ho o almanco plantejar
propostes per poder també formar part d’aquest debat tan
important com és i com dic, que al cap i a la fi és cercar
mesures, mesures amples, mesures però que estiguin a l’àmbit
educatiu i a altres àmbits per evitar aquest nivell de fracàs
escolar, que en realitat és un fracàs social. Tenir una societat
poc preparada, tenir una societat amb pocs coneixements, que
se’ls aboqui a un treball en precari, entenem que això és un
dèficit social important, és un dèficit, a més, democràtic, i és un
dèficit que almanco a nosaltres ens preocupa moltíssim perquè
creim que és un dels problemes socials més importants.

M’agradaria, fins i tot, esmentar per això dues coses, i acab,
Sr. President. En primer lloc hi va haver un congrés que es va
fer concretament el març del 2005, on ja el catedràtic Oliver,
que participava en aquestes..., o que fa fer fins i tot el
tancament d’aquest congrés, ja deia ben clar que hi havia
d’haver una implicació de totes les administracions, que hi
havia d’haver també implicació de les institucions públiques i
privades i que hi havia d’haver una tasca importantíssima,
tenint en compte que el problema del fracàs escolar -també
esmentava ell- era un dels problemes que ens afrontaven, no
només a nivell educatiu sinó també a nivell social, més
importants que teníem a la comunitat autònoma.

I també faré referència a una persona que no és del meu
grup, sinó que precisament és una persona a la qual s’han dit
moltes coses darrerament, que és la Sra. Nájera. Ho dic perquè
precisament quan era batlessa de Calvià una de les qüestions
que més esmentava com a gran problema que hi havia en el
terme de Calvià era precisament l’abandonament escolar, el
gran fracàs escolar que existia, i ho considerava un dels temes
més importants que podia tenir com a batlessa. Jo crec que
això, per la banda que toca, honora almanco veure tenir aquesta
perspectiva que és un tema que va molt més enllà de temes
purament educatius, i per això nosaltres consideram que
presentar aquesta proposició no de llei l’únic que pretén és que
també el Parlament, també els representants públics de la

ciutadania, idò també generin un debat a nivell parlamentari de
perquè passa aquesta situació, que molts -ja dic- molts sabem
per quina raó passa però es tracta d’analitzar-ho profundament,
i sobretot plantejar propostes perquè entre tots intentem
millorar la situació de la societat, que al cap i a la fi, com dic,
és un tema bàsicament social i no exclusivament educatiu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Mixt..., no hi ha ningú.  Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Mascaró per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Realment és una llàstima no
haver pogut tractar aquesta proposició no de llei abans, perquè
ens fan una proposta molt assenyada, la proposta de crear una
comissió que faci possible un debat amb tranquilAlitat, no
només entre els grups polítics sinó la possibilitat també de dur
aquí tècnics i experts en temes educatius i poder arribar a
aquest debat tranquil, però a la vegada profund, i aconseguir
unes conclusions que beneficiassin el conjunt de la nostra
societat, i molt especialment el sector educatiu, que a la llarga
beneficia tothom. És, això, una llàstima.

Estam a final de legislatura però així i tot és possible potser
començar-ho, com deia bé la portaveu d’Esquerra Unida i Els
Verds, deixar una tasca començada i les properes persones que
formin part d’aquest parlament, si així ho decideixen, poder
continuar.

Des del PSM no ens agrada gaire parlar de fracàs escolar,
tot i que la passada legislatura en vam sentir parlar moltíssim
al principal grup de l’oposició, el grup que actualment no en
parla gens, es veu que ara no hi veuen tant com hi veien abans,
però sí que és cert que hi ha problemes dins educació, i més
que un fracàs escolar, com deia la portaveu d’Esquerra Unida
i Els Verds que ha presentat la proposta, és un fracàs social,
perquè molts dels aspectes que incideixen sobre els resultats
dels nostres escolars no són aspectes purament educatius, sinó
de l’entorn social que els envolta, que els fa a vegades cercar
els interessos fora d’allà on els adults, sobretot els adults,
voldríem que els tenguessin els joves. S’ha dit també abans que
el tipus de model econòmic que existeix en aquestes illes
afavoreix l’abandonament dels estudiants en aquesta edat de
16, els afavoreix tenir un sou que per a l’edat d’entre 16 i 18
anys és molt bon sou, però a partir d’aquests 18 anys això se’ls
gira en contra i el que durant un any i mig o dos va ser una molt
bona solució a la llarga se’ls converteix en una condemna a un
treball moltes vegades en precari.

L’educació, la formació, és fonamental no només per a la
persona, sinó també per al desenvolupament social, i per tant
nosaltres donarem suport a aquesta proposta de creació de la
comissió, amb la voluntat de participar amb tots els respectes
a totes les postures, però d’arribar a conclusions que
afavoreixin la nostra societat.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré per dir que el
nostre grup donarà suport a la proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds per dos
motius. En primer lloc perquè compartim els arguments que ha
donat la Sra. Rosselló respecte a la importància del problema
que representa el fracàs escolar a la nostra comunitat i, segon,
perquè considerem que les característiques especials que té
l’educació i la necessitat d’aquest abordatge compartit de les
coses que l’afecten, fan altament recomanable que s’estudiïn les
possibles solucions en seu parlamentària, on hi són representats
precisament tots els ciutadans i les ciutadanes, i on resideix la
possibilitat del més ferm compromís en un projecte colAlectiu.

Dit això a continuació dedicaré els breus minuts que tinc a
reflexionar sobre dues qüestions que ens amoïnen moltíssim, en
el nostre grup parlamentari, per la seva transcendència i les
seves conseqüències. La primera és la relativa a la dificultat per
la tramitació d’una excelAlent proposta, en aquest cas, de fer
aquesta ponència, quan segur que hi ha raons, però el que no hi
ha són justificacions per a això; segur que hi ha motius pels
quals aquests terminis fan que aquestes iniciatives triguin tant
a tramitar-se, dependent del grup que la presenta, però el que
de cap manera no trobem que sigui raonable ni justificable per
part d’aquest parlament és que, havent solAlicitat plens
extraordinaris com ha solAlicitat, per exemple, aquest grup a qui
represento en aquest moment, havent tingut èpoques en què
hem hagut de treballar seriosament en èpoques en què no era el
normal treballar, resulta que per a aquests debats
importantíssims com és aquest que planteja aquesta proposició
no de llei no haguem trobat la manera de fer-ho. Aquesta és la
primera de les qüestions que jo deixo aquí plantejada.

I la segona qüestió és la persistència del Partit Popular a no
voler conèixer la realitat, o sigui aquesta persistència en la seva
irresponsabilitat a l’hora de fer front als vertaders problemes
del nostre sistema educatiu. Perquè el Partit Popular no
solament defuig el debat en seu parlamentària de les qüestions
transcendents, sinó que el que ha caracteritzat precisament la
política del PP ha estat, àdhuc fregant el límit de la legalitat,
buidar el Parlament del seu caràcter de seu del debat, la cerca
de soluciones i l’acord. Enganyar es pot fer de dues maneres:
dient el contrari del que succeeix i ignorant el que succeeix, i
això és el que fa moltes vegades el Partit Popular.

Perquè tornem al tema que ens ocupa. No tornaré a repetir
les taxes que ja ha dit la Sra. Rosselló perquè tothom d’aquesta
comissió les hauria de saber a bastament, però els deia que si
qualque cosa ha caracteritzat les actuacions del PP en matèria
educativa ha estat precisament la deixadesa de funcions i la
irresponsabilitat, i a mi em sembla que també un xic de
prepotència, ingredients que sempre condueixen a la ineficàcia.
Per què?; és que el PP ignora que en el cas de l’educació totes

les teories i totes les experiències diuen que aquesta és una
responsabilitat de tota la societat i tota la societat ha de
contribuir a la solució dels seus problemes? Ho dic perquè
quan jo vaig entrar en aquest parlament recordo que una de les
primeres coses que vaig sentir dir al conseller Fiol va ser
precisament proposar un pacte per l’educació. En aquell
moment interessava perquè hi havia a les portes un congrés.
Han passat dos anys i mig, quasi tres i, d’allò, no se n’ha sentit
a parlar mai més. Naturalment que el PP no compleixi o faci
incoherències respecte del que diu a la teoria i el que fa a la
pràctica, ja ens hi té acostumats. 

Però jo vull deixar aquí també palès, en aquesta comissió,
que si bé la iniciativa d’Esquerra Unida arriba un xic tard, no
han arribat tard les moltíssimes propostes que en aquest sentit
hem fet des del Grup Parlamentari Socialista. Hem fet
propostes en aquest sentit a les mocions subsegüents a les
interpelAlacions, en forma de proposicions no de llei, a les
resolucions del debat de la comunitat, i hem fet propostes
generals i propostes específiques: “facin comissions; facin
ponències, facin grups de treball; o, si no, facin treballs, facin
estudis, facin plans”. Mai no n’han acceptat cap ni una, sobretot
dient que era innecessari fer-les, que això és el que més crida
l’atenció.

El nostre sistema educatiu en aquests quatre anys darrers ha
agreujat encara més la seva situació d’ineficàcia. Això no ho
dic jo, ho diuen els estudis que es fan a nivell internacional i
comparatius a nivell nacional i, per descomptat, a nivell
autonòmic. Moltes variables hi han contribuït, i no menor ha
estat la falta d’eficàcia de la Conselleria d’Educació. Per això
donarem suport a la creació d’aquesta ponència que proposa el
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, encara que
sigui per deixar coherència entre allò teòric que hem dit tots els
partits, inclòs el Partit Popular, i deixar la porta oberta perquè
les persones que ens vinguin a substituir trobin endegada una
cosa que l’únic que fa és fer coherent aquesta idea que
l’educació és responsabilitat de tota la societat i el Parlament és
el lloc per resoldre els problemes.

Però, Sra. Rosselló, en el cas hipotètic que s’aprovés
aquesta ponència, jo llavors li proposaria que fóssim encara
més agosarades, o més agosarats, i no la dediquéssim solament
al fracàs escolar, que és un dels problemes gravíssims que té el
nostres sistema educatiu, sinó que ho féssim més ampli perquè
el sistema educatiu té molts altres problemes que vostè ja ha
plantejat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. (...) per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, estam
davant una proposició no de llei que amb tot respecte he de dir
que no podrem acceptar; no la podrem votar a favor per
diferents motius que voldria que entenguessin.
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És una proposició que estic segura que fan en positiu o,
millor dit, que van fer en positiu, que fan o van fer amb una
clara intenció de poder ajudar, de poder arribar a conclusions
per tal de poder afrontar l’alt índex de fracàs escolar a les
nostres illes. De la mateixa manera estic segura que quan acabi
la meva intervenció entendran el perquè no podem votar-la a
favor. Seria molt fàcil dir que ara, a dos mesos de les eleccions,
no hi ha temps i no és prudent o convenient crear una ponència
per tal d’afrontar una realitat que crec que està en vies o
intencions que s’arregli. I m’explic, o m’explicaré.

Des de la Conselleria d’Educació i Cultura, en el
desenvolupament de les seves competències, es realitzen
periòdicament avaluacions del sistema educatiu. Aquestes
avaluacions normalment inclouen dades del context social i
familiar; s’hi troben també dades del rendiment de l’alumnat en
les diferents àrees avaluades, així com d’altres factors que
normalment incideixen en el rendiment acadèmic i en els
resultats. Per tant l’elaboració d’un altre estudi referit de forma
concreta als índex de fracàs escolar no és pertinent perquè
aquesta tasca ja es fa periòdicament. Ara bé, el que voldria dir
és que aquest govern ha potenciat diferents mesures i
actuacions amb l’objectiu de palAliar dins les seves possibilitats
aquest fracàs, mesures dirigides a evitar o reduir dins el
possible el fracàs escolar, mesures fent formació del professorat
a totes les illes per tal que es millorin les habilitats i estratègies
per poder abordar amb més seguretat la problemàtica i
augmentar els seus recursos i habilitats quant a la resolució de
conflictes i millora de la convivència, la potenciació de la
participació del seu alumnat a classe i prevenir problemàtiques
d’absentisme i fracàs escolar, etc.

Una mesura que crec molt important és l’augment de
professorat de suport, tant destinat a l’alumnat amb necessitats
educatives especials com a l’alumnat de compensació
educativa. S’ha augmentat la quota als centres docents dels
especialistes de pedagogia terapèutica en un 15%: de 300
professors el curs 2002-2003 a 345 el 2006-2007; d’audició i
llenguatge en un 46%: de 109 professors el 2002-2003 a 160
aquest curs; i d’atenció a la diversitat en un 30,6%: de 248
professors a 324 actualment. Una altra mesura són els
programes d’intervenció socioeducativa, que ja es feien abans
però que han augmentat. Per tant des de la conselleria hi posen
mesures.

Ha augmentat considerablement al llarg d’aquesta
legislatura; a més dels que ja funcionaven mitjançant convenis
ajuntament-Conselleria d’Educació des del mes de gener del
2005, en colAlaboració amb la Conselleria de Presidència i
Esports, dins la Direcció General de Menors i Família,
s’ofereix el programa ALTER, adreçat a l’alumnat entre 14 i 16
anys de centres públics o concertats en risc d’exclusió social i
seriosos problemes d’integració. En l’actualitat són 12 els
municipis de Mallorca, a més de Menorca i Eivissa. Però, a
més dels municipis que participen en el programa ALTER, la
Conselleria d’Educació té convenis per tal de desenvolupar
programes socioeducatius amb diferents municipis on
actualment participen més de 250 alumnes. Abans, amb el
pacte, eren tres municipis: Maó, Ciutadella i Son Servera, i el
grup d’educadors de carrer; ara en són 16: a més dels anteriors,
Inca, Esporles, Capdepera, Ferreries, Santa Margalida, Calvià,

Vilafranca, Binissalem, Porreres, Alaró, Santa Maria i Consell,
i encara n’hi ha que ho estan tramitant.

També podríem parlar del professorat per a l’alumnat amb
mesures de protecció judicial o a centres d’acollida: Puig d’en
Bou, Sant Jeroni, Es Pinaret. També hem d’esmentar l’alumnat
que no pot assistir a classe per motius de malaltia -convenis
amb l’ib-salut, amb (...)-; la quantia econòmica signada pel
conveni del curs passat va ser, per exemple amb (...), de 27.000
euros; abans eren 18.000 euros. Des del curs 2004-2005 la
Conselleria d’Educació té assignada la jornada de mig
professor, en principi suficient, que fa el servei d’assistència
domiciliària a Eivissa; també a Menorca. Des del curs 2003-
2004 hi ha un conveni de colAlaboració amb ASPANOB,
l’associació de pares de fillets oncològics de les Illes Balears,
que actua oferint suport escolar a aquest alumnat en l’àmbit de
les Illes Balears. També hi ha la tasca diària dels equips
d’atenció primerenca i els equips d’orientació generals. Aquí
voldria destacar que per primera vegada Formentera disposa,
des del curs 2005-2006, d’un orientador a temps complert;
abans era dos dies per setmana des d’Eivissa.

També s’ha d’assenyalar, a més de l’increment de
professionals en els equipis d’atenció primerenca i en els
equips d’orientació al llarg d’aquesta legislatura, per primera
vegada aquest curs 2006-2007 són quatre els centres
d’educació primària que disposen d’orientador propi.

Podríem dir moltes més coses, com els programes de
diversificació curricular, programes de garantia social,
programa de diversificació curricular professional, els
programes per a la integració social i laboral, també l’educació
d’adults, i em podria allargar molt més. I també fer una menció
especial a l’augment que hi ha hagut en els cicles formatius,
que han ajudat moltíssim perquè millorés tota l’escolarització
i que no hi hagi tant de fracàs escolar. 

Aquí s’han dit coses, i crec que a vegades són greus; crec
que dir que som irresponsables crec que no tenen prou raó. El
que són és conseqüents i nosaltres crec que no feim projectes
perquè sí, sinó que donam solucions. Trob que n’he demostrat
ben prou; vostès l’únic que volen és desgastar el Partit Popular
i que sembli que no ha fet res, però encara que no els agradi el
Partit Popular fa feina, els fets són els fets i les urnes ja diran.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i diputades, en
primer lloc vull agrair el suport del PSM i del Partit Socialista,
i a més també les seves intervencions molt assenyades i fins i
tot creure que val la pena, malgrat només quedi un mes, diríem,
de període parlamentari, per engegar un tema tan important
com aquest.
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Això en primer lloc. En segon lloc he de lamentar
profundament la intervenció del Partit Popular per una sèrie de
raons que m’agradaria que quedassin molt clares. En primer
lloc perquè no han entès res, res, però; primer no han entès el
que és una comissió, no han entès el que és el fracàs escolar i
no han entès precisament quin era l’esperit i quina era la lletra
d’aquesta proposició no de llei, i diré per què.

En primer lloc per una qüestió molt clara: no es tracta de
bones o males intencions, es tracta precisament que des del
punt de vista parlamentari el fet de plantejar una comissió és
clarament perquè hi hagi un debat parlamentari, en seu
parlamentària, amb els representants de la ciutadania, i a més
afegint, com diu talment la proposta, també colAlectius, entitats,
professionals, però de manera participativa, sobretot per
intentar cercar, analitzar, cercar dades, fer-les, refer-les, el que
sigui, el que faci falta, i que hi hagi a més propostes concretes,
o no tan concretes, o més generals, per formar part d’un debat
social, que es veu que no s’han assabentat, que és un debat
social i educatiu que existeix en aquest moment que són els
nivells i els índexs de fracàs escolar que tenim en aquesta
comunitat autònoma. Davant d’això és una irresponsabilitat, jo
consideraria, a més, del més alt nivell, no voler entrar a fer un
debat d’aquestes característiques quan no hi ha cap implicació
partidista de cap casta, sinó precisament, precisament com a
representants públics, fer la feina que ens toca, i és també
debatre, aportar i en aquest sentit és el que nosaltres preteníem
amb aquesta proposició no de llei.

En segon lloc els record el que diu el món de l’educació.
L’Escola Catòlica, tot el que vostès defensen, diuen, avalats pel
senyor catedràtic de la Universitat de les Illes Balears Jaume
Oliver, diu que va arribar a la contundent conclusió que s’ha
d’arribar a un pacte institucional per l’educació. Tot el món ha
de prendre consciència que si es perd la batalla de l’educació,
es perdrà la guerra que es lliura perquè les Illes Balears siguin
un país. I demanar un pacte social i polític per intentar
solucionar els greus problemes de l’educació a Balears, el
fracàs i l’abandonament escolar, el baix índex d’alumnat
universitari a les Illes Balears. La qual cosa ve avalat per una
qüestió que a nosaltres ens sorprèn que xerrem de bones
intencions.

En segon lloc, el tema del fracàs escolar. No s’ha llegit ni
tan sols aquesta proposició no de llei. El fracàs escolar no és un
tema relacionat amb necessitats educatives especials, és un
element que forma part de l’educació. Però en res, ni en cap
moment parlam de necessitats educatives especials. Hem dit
que tenim un 30% del total de l’alumnat dels centres educatius
que no superen l’ESO, un 30% d’alumnes d’aquesta comunitat
autònoma no superen l’ESO, això vol dir que no tenen un nivell
de lectura, d’escriptura i de matemàtiques que avali uns nivells
que se puguin afrontar dins allò que és una societat que de cada
vegada té més necessitats de tenir coneixements. Hem dit que
hi ha 14 punts de distància respecte la mitjana espanyola en la
taxa de matriculació en els cursos de batxillerat. És allà on hi
ha menys alumnes que van a fer estudis superiors i sobretot de
cicles formatius. Hem dit que és la comunitat autònoma que té
més repetidors. 

I hem dit, si s’ho llegissin, jo crec que hi ha poques
proposicions no de llei que venguin amb una exposició de

motius tan llarga com aquesta, allà on tenim la pitjor mitjana en
matemàtiques, lectura, ciència, resolució de problemes. Davant
d’això..., a més, ve avalat perquè tenim un altre tema laboral,
me perdoni Sr. President, allà on els mateixos empresaris diuen
que la formació no té personal qualificat. Això és fracàs
escolar. El fracàs escolar he dit i torn repetir que és un tema
que va molt més enllà d’un tema purament educatiu. És un tema
social, parlar només de qüestions exclusivament de necessitats
educatives especials crec que és una parcialització del
problema i que res té a veure amb allò que era aquesta
proposició no de llei.

En tercer lloc, dir...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, però com que no he tengut ocasió i fa un any i mig
que esperam poder parlar d’això...

(Remor de veus)

Sí, sí, perquè és un tema prou interessant i crec...

(Continua la remor de veus)

Efectivament, el Reglament, me centraré en el Reglament
ja que a vostès els interessa el Reglament i res més...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí. És veritat que la conselleria està fent coses, ningú li lleva
que faci coses, ara que arregli el tema del fracàs escolar, per
favor! A part de què s’agreuja, ja li ho ha dit la representant del
Partit Socialista. Jo li voldria dir una cosa molt concreta, el
tema del fracàs escolar és un tema que va molt més enllà del
que pugui fer la conselleria, és un tema polític de primer perquè
és un tema social i educatiu. I facin el favor d’adonar-se’n! Una
altra cosa és que vostès diguin que no volen fer res perquè no
els interessa. Però negar l’evidència d’un problema a mi me
pareix..., li ho dic no només com a diputada, com a ciutadana
i fins i tot com a professional, que és realment no adonar-se’n
del que està passant en aquest moment a la nostra societat.

Per tot això, només he de dir que lament profundament,
molt profundament, que hi hagi hagut un debat tan pobre sobre
un tema tan important com aquest i esper que a la propera
legislatura no hi hagi el Partit Popular, perquè realment els
temes d’educació tenguin la rellevància que toca tenir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.
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Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 6, vots en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 7539/05.

2) Proposició no de llei RGE núm. 278/07, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a l'Institut
Ramon Llull.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la proposició no de llei RGE núm. 278/07 del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
l’Institut Ramon Llull. En la seva defensa intervé l’Hble. Sra.
Mascaró per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Voldríem suposar, almanco
dels que són presents aquí, que ningú dubta de la necessitat i de
la importància que suposa la projecció exterior de la nostra
llengua i la nostra cultura per aconseguir el reconeixement
internacional, la presència a plataformes de projecció
importantíssimes, com ho demostra el fet per exemple que la
cultura catalana va ser convidada a la Fira Internacional del
Llibre del 2004 a Guadalajara (Mèxic). La possibilitat que dóna
aquesta presència a aquest tipus de fires de traduccions dels
nostres autors i per tant, difusió no només de la literatura, sinó
també de les altres arts i el que suposa això per a una ampliació
del mercat per als nostres creadors i evidentment també per a
les indústries culturals.

Però per sobre de qualsevol consideració, la projecció
exterior de la nostra llengua i la nostra cultura és un factor
determinat per consolidar sobretot el procés de normalització
lingüística, que en una comunitat com la nostra, amb una
presència més que significativa de persones nascudes fora de
les Illes, no només pel nombre de persones que han decidit
venir a viure aquí, sinó també pels milions de turistes que ens
visiten.

Per tant, l’Institut Ramon Llull va ser un gran instrument
per fer possible un impuls important a aquesta projecció
exterior de la que parlam. Hem de recordar una mica la història
de la creació d’aquest institut, va ser un acord històric, un acord
unànime de 3 parlaments, el de les Illes Balears, Catalunya i el
Congrés dels Diputats. Se va deixar oberta la participació del
País Valencià, si així ho volia. Per tant, l’Institut Ramon Llull
va néixer amb el suport de tots els grups polítics representants
dels ciutadans de les Illes Balears, de Catalunya i de l’Estat
espanyol. Però lamentablement la manca de voluntat política
dels governs de Catalunya i de les Illes Balears provocaren la
ruptura del consorci l’any 2004 i Balears en va quedar fora.

En aquests moments pareix que el Govern de la Generalitat
es planteja l’ampliació de l’Institut Ramon Llull, hem sentit a
dir que fins i tot ho podem deixar fer per a després de les
eleccions, nosaltres pensam que qualsevol moment és bo. Per
tant, és un bon moment si ells s’ho replantegen, que el nostre
Govern també s’ho replantegi i intentar participar com a
membre d’aquest institut. Sabem, o bé el Govern de les Illes
Balears o bé l’Institut d’Estudis Baleàrics, no sé ben bé quina
entitat, o algú que està relacionat amb el Govern, està en
converses per establir algun tipus de colAlaboració amb
l’Institut Ramon Llull per anar a la Fira de Frankfurt, crec, no
sé si altres coses. Però estam convençuts que més que
colAlaborar amb l’Institut Ramon Llull el Govern de les Illes
Balears n’ha de ser un dels membres que en formi part i per
tant, que hi participi de la presa de decisions.

Més que important també trobam necessari que les
institucions estiguin per sobre dels interessos dels partits, per
això presentam aquesta proposició no de llei, per instar els dos
governs, el de les Illes Balears i el de Catalunya a atendre
aquest nou replantejament i que permeti tornar a l’entrada del
Govern de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull i també
procurar l’entrada d’altres territoris de parla catalana, com pot
ser València o Andorra i això evidentment donaria una gran
potència a la projecció de la llengua catalana i de la cultura feta
en llengua catalana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé el nostre grup donarà suport a la
proposició no de llei que presenta el PSM, perquè entenem que
efectivament, ja que s’està plantejant en aquests moments per
part de la Generalitat l’ampliació de l’Institut Ramon Llull,
creim que és un moment idoni perquè se tornin restablir els
acords que facin possible l’entrada del Govern de les Illes
Balears a l’Institut Ramon Llull. I que per tant, això suposi
també com ja ha dit la portaveu del PSM, el que nosaltres
sempre hem defensat, la projecció de la nostra llengua i la
nostra cultura i a més treballar conjuntament amb totes les parts
implicades amb la mateixa llengua i amb el mateix
plantejament.

Per tant, a nosaltres no ens cal res més a dir més que donar
suport i sobretot també creure que és el moment més adequat
per fer-ho. I instar el Govern perquè ho dugui a terme, ja que
encara ens trobam a un parell de mesos previs a les eleccions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Bosch per un temps
màxim de deu minuts.
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EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que
no hi és demés remarcar la importància de l’Institut Ramon
Llull, tal com ha fet la portaveu del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, com una eina realment per enfortir i
potenciar la nostra llengua i l’objectiu final, la projecció
exterior de la llengua catalana. També com un instrument
d’aprenentatge a l’exterior, o com una força per al
reconeixement en el Parlament nacional i a la Unió Europea.
També evidentment, com una plataforma per al mercat cultural
i de difusió de la nostra producció arreu dels territoris i de
l’estranger.

Evidentment es produeix un trencament en el maig del
2004, un desencontre institucional, probablement amb un
problema de formes per part de la consellera Mieras,
possiblement amb un poc correcte tracte institucional. Però
també crec que d’altra banda per un poc interès del Govern
balear en relació a l’Institut Ramon Llull, donades les escasses
reunions que va convocar quan li corresponia i també per
poques previsions pressupostàries. Però crec sobretot també
que va ser un pretext del Govern Matas per marcar distàncies
en relació a la Generalitat de Catalunya i d’altra banda,
contrastat amb les simpaties en relació a la Comunitat
Valenciana. Tot açò afebleix la unitat de la llengua catalana i
a la vegada, com ha estat també una constant en la política del
Govern, accentuar les diferències en comptes d’accentuar els
aspectes que ens uneixen i els aspectes d’unitat.

Posteriorment es va crear l’Institut d’Estudis Baleàrics i és
cert que ha fet actuacions de cara a l’exterior, com la
participació a la 15 Edició de la Fira Expolangue de Paris, o la
Setmana de Nova York, igualment en la participació en el
Consell Executiu de la Fira de Frankfurt. Però independentment
d’aquestes accions concretes i puntuals, pensam que és
necessari que hi hagi a més una sola veu de cara a l’exterior
que expressi aquesta unitat i aquesta acció comuna dels
territoris de parla catalana.

Evidentment amb el nou Govern de la Generalitat de José
Montilla de l’any passat, del 2006, el conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserres, nomena
Josep Bargalló director de l’Institut Ramon Llull el mes de
desembre del 2006. I a una entrevista publicada al diari Avui,
dia 17 de gener, sí que expressa aquesta nova disposició de la
Generalitat d’establir nous llaços de cara a constituir aquest
organisme, aquesta veu comuna en defensa de la nostra llengua
i com a instrument de projecció exterior. Crec que no hi és
demés procedir a la lectura d’un paràgraf d’aquesta entrevista
allà on remarca el conseller Bargalló quina és la realitat en
aquests moments en relació a la llengua catalana i la necessitat
de constituir novament un ens unitari.

Diu: “La nostra realitat nacional i cultural no és fàcil.
Miquel Barceló es reconeix com a pintor de cultura catalana,
però això no té una traducció organitzativa. Al consorci del
Llull només hi ha un Govern, el català, i l’Institut d’Estudis
Catalans, que té un reconeixement internacional i un àmbit
lingüístic d’actuació en tots els territoris reconeguts fins i tot
per la llei espanyola. Hi ha un doble joc. El pressupost només
ens ve de Catalunya, però per voluntat i realitat expliquem tot

el que s’expressa en llengua catalana i la cultura que es crea en
els territoris de parla catalana. Dit això, -aquí ve jo crec la part
important-, seria absolutament desitjable que en el consorci hi
participessin altres governs. Hi treballem: he encarregat a
advocats de prestigi de Catalunya i de fora que formulin
plantejaments d’ampliació. També pot ser que el camí final
sigui que el Llull participi en una federació, fundació, o
organisme superior. Volem un projecte sòlid de projecció
exterior de la nostra cultura. Ara en som l’instrument, si al final
en som només una part, voldrà dir que encara hi ha un
instrument més gran”.

Jo crec que aquí el conseller Bargalló deixa ben palesa
quina és la realitat i quin és l’objectiu i crec que valdria la pena
aprofitar aquesta ocasió. En aquest sentit pensam que és
plenament encertada aquesta iniciativa del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista i evidentment li donarem suport.

Només voldria fer una observació i és que crec que la
formulació, en el nostre entendre, no és del tot correcte, ja que
diu que “el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les
Illes Balears i el Govern de la Generalitat de Catalunya”.
Nosaltres entenem que el Parlament de les Illes Balears no ha
d’instar el Govern de la Generalitat. I en tot cas proposaríem
alguna altra petita redacció, ja que “instar” crec que no
correspon cap de les seves excepcions. Instar vol dir demanar
insistentment, o solAlicitar que es compleixi una norma, o
demanar alguna cosa que es consideri justa. Per tant, si s’admet
una esmena in voce proposaríem modificar una mica la
redacció en el sentit de dir: “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a iniciar negociacions amb
la Generalitat de Catalunya, per tal de restablir els acords que
permetin l’entrada del Govern de les Illes Balears a l’Institut
Ramon Llull”.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Simó Gornés per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La refundació de l’Institut d’Estudis
Baleàrics ha suposat una passa qualitativa, de gran importància
per a la cultura de les nostres Illes, açò ho hem reconegut tots
els polítics, tots els portaveus que m’han precedit en l’ús de la
paraula i personalitats del món de la cultura. La seva activitat
s’ha vist incrementada en producció pròpia, en promoció i
difusió exterior de la cultura, dels nostres artistes, dels
escriptors, etcètera de les Illes Balears.

Per tant, entenem nosaltres que està desenvolupant una
tasca ingent en la recuperació de les nostres tradicions, de la
nostra cultura, de la nostra història. Aspecte que no acabam
d’entendre que s’obviï a l’exposició de motius del grup
presentant d’aquesta iniciativa, que no se reconegui i que no
s’esmenti per cap banda aquesta tasca importantíssima que està
desenvolupant l’Institut d’Estudis Baleàrics. Un dels objectius
de l’Institut d’Estudis Baleàrics és accedir als mercats
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internacionals, cosa que s’ha demostrat ben possible amb els
mitjans propis, també evidentment amb les colAlaboracions
pertinents amb altres institucions o administracions. I és per açò
que sobta encara més que no se reconegui aquesta feina.

Jo he de dir que no va ser per manca de voluntat política del
Govern balear que el consorci se desfés. No vull recordar aquí
ni els mals gestos, ni les males formes, ni fins i tot les males
paraules en què determinats representants del Govern català
varen dirigir cap aquestes Illes. Per tant, entenem nosaltres que
no va ser un desencontre, va ser realment una puntada a les
cames el que hi va haver en aquell moment. Jo entenc que
alguns vulguin fer veure que la divisió, o la sortida del Govern
balear de l’Institut Ramon Llull pogués de qualque manera
afeblir allò que ells anomenen la llengua catalana, però jo crec
que no és açò. Jo crec que allò que els preocupa és que aquesta
sortida pugui afeblir un determinat projecte pancatalanista, que
res té a veure amb la promoció i l’ús de la nostra llengua.

Nosaltres entenem que la tasca de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, quant a la projecció exterior de la nostra cultura és
realment interessant. No és necessari fer-se una foto amb en
Woody Allen, casualment plegat per un passadís per
promocionar la nostra cultura, com hem tingut proves realment
aclaparadores aquests dies allà on se’ns està informant
puntualment de l’activitat cultura que l’Institut d’Estudis
Baleàrics i la Conselleria d’Educació estant desenvolupant a
Nova York.

I de qualque manera tampoc puc resistir-me a fer un petit
comentari sobre el que s’ha esmentat aquí, de què volem la
unió amb altres comunitats autònomes de parla catalana per
projectar la nostra cultura fora. Però en canvi no volem la unió
que l’Estat espanyol pot representar de totes les comunitats
autònomes de determinats fòrums europeus. Volem la unió de
les terres catalanes, però no volem la unió de les comunitats
autònomes agombolades al voltant de l’Estat per fer aquesta
promoció. De qualque manera, clar estam entrant en la
contradicció sempiterna del nacionalisme. No entenc per tant,
açò de què la projecció exterior de la nostra cultura sigui un
factor determinant per consolidar el procés de normalització
interna. En el meu entendre Sra. Portaveu, és mesclar ous amb
caragols i deixa una vegada més palesa la visió reduccionista
que els nacionalistes tenen de la cultura. Aquesta visió localista
que és tan perillosa.

Per tant, entenem absolutament inoportuna aquesta
iniciativa. D’aquí pràcticament un mes es dissol el Parlament,
tindrem una nova legislatura en portes, un nou Govern balear
i ja veurem si es pot enfocar de qualque manera, després
d’aquestes eleccions amb el Partit Popular al Govern, si se
donen les passes per tal que se puguin refermar encara més les
accions de colAlaboració conjunta, perquè hi són, l’Institut
d’Estudis Baleàrics i l’Institut Ramon Llull estan
desenvolupant, com ja han dit vostès, un seguit d’iniciatives
conjuntes. S’està preparant ara la Fira de Frankfurt 2007, que
jo esper que pugui tenir un èxit adient, tot i que les notícies que
arriben de l’Institut Ramon Llull no deixen de tenir una certa
preocupació, no hi ha estabilitat a l’equip directiu, dimissions
constants, enfrontaments interns, podem veure els retalls de
premsa. Diríem que és una situació no del tot desitjable,

sobretot si la comparam amb la tranquilAlitat que l’Institut
d’Estudis Baleàrics a nivell intern transmet per comparació.

Per tant, no creim que sigui idònia prendre aquesta
iniciativa i molt manco quan encara se dóna aquesta situació
d’inestabilitat a l’Institut Ramon Llull. ColAlaboració, tota la
que faci falta de cara al futur per anar de la mà amb altres
comunitats autònomes, amb altres institucions, amb altres
organismes semblants. Però nosaltres entenem que no
necessitam cosins grans per anar de la mà pel món.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions té la paraula
el grup proposant per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, agrair en primer lloc el
suport dels dos grups que així l’han manifestat. Dir-li al
representant del Partit Socialista que nosaltres entenem aquest
“instar” com un demanar insistentment i demanar una cosa que
creim justa per a la societat de les Illes Balears i que en cap
moment suposa una manca de respecte cap un Govern d’una
altra comunitat.

Referent al portaveu del Partit Popular, m’ha sorprès, jo
l’esperava més batallador avui, tot i així encara ens ha amollat
alguna perla. És cert que tal vegada no s’anomena la tasca de
l’Institut d’Estudis Baleàrics aquí dins, però té tot el nostre
reconeixement. I diu que ja li basta per accedir als mercat
internacionals i és possible amb mitjans propis. Si s’ajunten els
mitjans propis amb uns altres, la multiplicació dels resultats pot
ser molt més efectiva, si li interessa. Però a ells no els interessa
gaire aparèixer al costat..., tenc la impressió, al Partit Popular
no li interessa aparèixer al costat d’un Govern que no és dels
seus, no quedaria bé a Madrid que el Sr. Acebes veiés el nostre
conseller d’Educació, o el nostre President de Govern al costat
d’un conseller que pugui ser d’Esquerra Republicana. Ara
imagina’t quina foto! El Sr. Fiol donant la mà a un conseller
d’Esquerra Republicana o al Sr. Montilla! Entenc que per al
Partit Popular ha de ser molt greu.

És veritat que hi va haver un problema de formes de la
consellera de la Generalitat en aquell moment, ho ha dit el
portaveu del Partit Socialista i ho sabem tots. Però també és
cert que un president d’un Govern ha d’estar a l’alçada i ha de
saber reaccionar i dir...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poquet de silenci per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...no ens carregarem el fons i el Sr. Matas va estar molt
content de carregar-se el fons, gràcies a les formes d’una altre
Govern.
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Bé, apelAlar els problemes interns i a la inestabilitat, tal
vegada el Partit Popular que és un partit tan centrat, tot ho fa
ben fet, tot el que fa és legal i correcte, ajustat a la llei i sap
moderar-se quan és hora, tal vegada entrant dins l’Institut
Ramon Llull el moderaria i s’acabarien aquests problemes
interns i aquesta inestabilitat i funcionaria millor i beneficiaria
evidentment, els autors i les empreses culturals de les nostres
Illes.

Això de la reducció nacionalista. És curiós que un partit
estatalista prefereixi anar d’annex del Govern de la Generalitat
o de l’Institut Ramon Llull, no de cosins com deia, sinó de fills
de cosins i quasi de cul de bòtil, que ser-ne un germà gran o
almanco a la mateixa alçada que si el Govern volgués ho podria
ser. 

Per tant, lamentar l’actitud del Partit Popular i res més.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Votació de la proposició no de llei RGE núm. 278/07.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 6, vots en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 278/07. 

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

Moltes gràcies.
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