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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miquel Jerez substitueix Carme
Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Antoni Garcias substitueix Francesca Lladó.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4569/08, del Grup
Parlamentari Popular, sobre inversions als museus
gestionats pel Govern de les Illes Balears.

Per tant passarem al primer punt de l’ordre dia, consistent en
la Proposició no de llei RGE núm. 4569/08, del Grup
Parlamentari Popular, sobre inversions als museus gestionats pel
Govern de les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Gornés per un temps de deu
minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com a qüestió prèvia voldria fer
una correcció, tot i que sigui verbal, quant al títol. És cert que
l’exposició de motius parla en primera instància d’inversions en
els museus gestionats pel Govern de les Illes Balears, però
realment la proposició no de llei fa referència a elaborar una
llista indicativa sobre patrimoni històric existent fora de les
Illes. Ha estat un error segurament del grup, del nostre grup
parlamentari, a l’hora de titular aquesta proposició no de llei
que, bé, de qualque manera queda dit així.

Aquesta iniciativa la vam plantejar arran d’una
compareixença que va solAlicitar el nostre grup de la consellera
d’Educació i Cultura per tal que ens expliqués quina era la línia
política que la conselleria pensava dur a terme al llarg d’aquesta
legislatura respecte al retorn del patrimoni històric existent
ubicat actualment fora de les Illes Balears i que per diferents
circumstàncies al llarg del temps, de segles fins i tot, ha anat
sortint de les nostres illes; ha anat sortint patrimoni fruit
d’excavacions arqueològiques oficials, fruit de compres i
vendes legals, però també ha sortit patrimoni de les nostres illes
fruit d’espolis, robatoris directament, o com a botí de guerra, i
aquest patrimoni està repartit per mig món, des d’Estats Units,

França, Gran Bretanya i també, com no?, altres regions de
l’Estat espanyol com puguin ser, per assenyalar-ne algunes,
només, Catalunya, València, Madrid, etc., etc.

Amb aquesta proposta nosaltres el que volíem era concretar
de qualque manera una iniciativa política que fixés una primera
passa, preventiva si es vol, quant a aquest patrimoni existent
fora de les Illes Balears. Que nosaltres sapiguem no hi ha
constància, no tenim nosaltres constància que hi hagi una mena
de llista indicativa -deim nosaltres a la nostra proposició no de
llei-, un registre oficial d’aquest patrimoni que ha sortit, com he
dit, amb diferents circumstàncies al llarg del temps, i que
pogués ser susceptible de retorn segons les circumstàncies cap
a les Illes Balears.

Aquesta llista indicativa de qualque manera voldria ser un
punt de coneixement on s’identifiqués la peça, s’identifiqués
actualment on està dipositada, s’identifiqués l’origen,
s’identifiqués la propietat oficial sempre que sigui possible. Per
tant seria una primera passa en el cas que, com periòdicament
es vénen succeint notícies de solAlicituds de retorn, el més famós
el cas dels bous de Costitx, on la reivindicació política sobre
aquestes peces sovint és freqüent veure-la plasmada en els
diaris. Nosaltres sempre hem dit que no només els bous de
Costitx, que van sortir d’una forma absolutament legal de les
Illes Balears, sinó que hi ha molt d’altre patrimoni que no té
aquesta legalitat i que va sortir d’una forma o altra de les Illes,
tot i que una gran majoria sí que va sortir mitjançant
compravenda i mitjançant intercanvi d’antiquaris, etc., etc., i
que de qualque manera la seva condició és perfectament legal.

Arran d’aquesta iniciativa també vull dir que hem sabut que,
per exemple, i açò és una mostra del que voldria dir del benefici
de comptar amb aquesta llista indicativa per tal de poder actuar
en un moment determinat; si nosaltres sabem quines són les
peces procedents de les Illes Balears i en un moment en què es
pugui produir un fet com el que ara relataré la comunitat
autònoma té aquesta prevenció, pot actuar de qualque manera
d’una forma immediata. En els darrers mesos s’ha obert un gran
debat, una gran polèmica a Catalunya respecte a la situació dels
Museu Arqueològic Nacional d’Arqueologia; en aquest museu
arqueològic hi ha una colAlecció importantíssima de colAleccions
procedents de Mallorca, bàsicament de colAleccions
arqueològiques de jaciments arqueològics que es van excavar a
principis del segle XX i que, bé, estan dipositades de forma
legal en aquest museu. La qüestió ha estat que s’ha obert el
debat de, de qualque manera, desmembrar aquest museu
arqueològic per tal de constituir -aquest i altres, altres dos o
tres- per tal de constituir un únic museu que s’anomenaria
Museu Catalònia. Aquest museu Catalònia de qualque manera
xuclaria de les colAleccions de tres o quatre museus diferents i
s’ha obert la polèmica perquè els professionals de l’arqueologia,
professors universitaris, museòlegs, etc., etc., estan dient que
realment el que fa aquest projecte seria desmembrar un museu
que té una llarga trajectòria.
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És en aquest moment on jo crec que és oportú que la
comunitat autònoma de les Illes Balears compti amb aquest
registre, perquè si realment açò es du a terme haurem de saber
-jo crec que és obligat des del punt de vista polític saber-ho-
com queden aquestes colAleccions procedents de les Illes Balears
en aquest nou futur museu. S’exposaran?, quedaran en els
magatzems?, no quedaran?, etc., etc. Açò és només a tall
d’exemple i pot passar, ja dic, a altres museus de València, de
Madrid, etc., etc.

Per tant entenem cada vegada més com a necessari comptar
amb aquesta llista indicativa. I ja acab, només esper comptar
amb el suport de tots els grups parlamentaris per tal que la
nostra comunitat autònoma compti amb aquesta llista indicativa
d’una forma oficial a partir de la qual poder actuar en un futur
en cas de necessitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina pareix que no hi ha cap portaveu. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, tampoc. Per
tant passaríem al Grup Parlamentari... Perdó, perdó. En primer
lloc el Grup Parlamentari Mixt, que sí hi ha la seva portaveu.
Sra. Marí, té la paraula.

(Rialles)

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bona tarda, gràcies, Sra. Presidenta. Agrair primer de tot al
portaveu del PP l’aclariment que ens ha fet del títol i de la
contextualització de la proposició no de llei. Ho dic sobretot
perquè, clar, em pens que de tota manera sí que s’hauria de fer
una petita referència a la introducció i al motiu de la proposició
no de llei. Vull dir que participam i estam d’acord en bona
mesura amb l’exposició de tots els motius que apareixen en
aquesta proposició que presenta avui el PP. 

Estam d’acord que la inversió en museus a les Illes Balears
no és la que seria de desitjar; la situació en què es troben els
diferents museus ja n’hem parlat altres vegades, però
consideram que és molt precària, cosa que fa que no puguin dur
a terme la seva tasca que correspondria als museus per manca
d’aquestes inversions. També hem de reconèixer que la majoria
del patrimoni que correspon als nostres museus s’està
acumulant d’una manera que tampoc no és de desitjar dins
aquests famosos magatzems i que això tampoc no és molt
lluny..., queda  molt lluny d’allò que també tots desitjaríem.

No m’estendré més, però sí també deixar clar que en una
societat que estam, en què el turisme sembla ser que té els seus
valors tan importants, pensar que tendríem aquest valor afegit
del turisme cultural, aquest turisme de caire cultural, i per tant
pensam que aquest turisme l’hauríem de poder desenvolupar
més i que és una oportunitat que estam perdent. 

Sigui com sigui òbviament les circumstàncies actuals, tant
si són per balances fiscals com per dificultats de pressupost,
entenem que no fan que es puguin dur a terme segons quines
inversions i que per tant s’han de prioritzar. Dir que per això
també tenim una certa satisfacció per la visita que va fer el
ministre, el Sr. Molina, el ministre de Cultura, allà on es va
referir a les inversions que es durien a terme a les Illes Balears
a través d’aquest pla de modernització de centres culturals de
les Illes Balears; esperem que sigui un fet, que sigui una realitat
molt immediata, i que abans que acabi aquest 2009 també
puguem veure el Museu Arqueològic del Puig dels Molins, que
pot inaugurar-se i obrir les seves portes.

Quant al terme en concret de la proposició no de llei que fa
referència a aquesta llista indicativa del nostre patrimoni, ens
consta que des de la conselleria s’està treballant i que s’ha
treballat en aquesta llista indicativa del patrimoni que es troba
en altres museus, que va, com heu dit abans, des de Madrid
passant per Catalunya, passant per Girona, Cantàbria, Alacant,
València, Oxford, Boston, Nova York, etc. Per tant ja s’està
treballant en aquesta llista de tot el patrimoni que es troba a
altres museus, però entenem que la proposició no de llei és fa
per incentivar aquesta feina, que està enfocada com a incentiu
perquè el Govern de les Illes hi continuï treballant; per tant no
tendríem cap inconvenient a votar-hi a favor, però sempre que,
i faríem una esmena in voce, que quan s’utilitza el terme d’una
llista indicativa, si aquest terme es podria canviar o seria
procedent canviar-lo per un inventari. Seria com a terme més
tècnic, més científic i per tant donaria aquest to de tecnicisme
que pens que hauria de tenir aquest registre.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Ara sí, com deia abans, en
absència d’Unió Mallorquina i del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, passaríem al Grup Socialista. Té la
paraula la seva portaveu per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors i senyores
diputats. Abans de finalitzar l’anterior període de sessions vam
tenir ocasió, com s’ha dit ja també aquí, de parlar sobre els
museus de les Illes Balears i els fons que custodiaven en
referència a aquelles peces, en general arqueològiques, que
formen part del patrimoni de les Illes però que es troben en
museus de fora de la nostra comunitat per múltiples causes, però
la majoria antigues i de difícil reversió.

En aquella ocasió el Partit Popular havia demanat la
presència de la consellera d’Educació i Cultura perquè
expliqués si havia fet gestions per al retorn d’aquest patrimoni.
Ara el diputat Simó Gornés demana portar a terme accions
concretes tendents al retorn del patrimoni històric. 

No és el moment de repetir arguments, que per altra banda
es troben recollits en el Diari de Sessions de dia 22 de maig
passat, encara que sí que m’agradaria fer incidència en algunes
qüestions concretes. En aquell moment aquesta diputada que els
parla ja va comentar dues coses: una, que potser era més
interessant per a la ciència i per a l’educació i més factible a curt
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termini reclamar aquells materials arqueològics procedents de
les Illes Balears i que es trobaven a les sales de reserva dels
grans museus; tal com diuen els professors Joan Santacana i
Xavier Hernández en el seu llibre Museología crítica, “un
museo puede carecer de un gran número de piezas y, no
obstante, desarrollar perfectamente su temática”; açò anava en
referència al fet que a vegades aquestes peces simbòliques, de
les quals vam tractar en aquella ocasió, no sempre tenen com a
resultat poder explicar millor el nostre museu i el nostre
missatge o el discurs del museu, sinó que a vegades són les
peces de caire quotidià les que sí ens fan reflexionar i aprendre
sobre una societat.

En segon lloc vaig comentar que el que realment era
preocupant per al nostre patrimoni històric de caràcter moble no
eren les peces, més o manco valuoses o simbòliques, que van
sortir de les Illes en un moment en què açò era perfectament
legal i que es troben ben custodiades a museus, encara que no
siguin de la nostra comunitat, perquè finalment hi ha facilitat
per a la seva contemplació i el seu estudis, estan ben
conservades i es poden solAlicitar en préstec per a estades
temporals que després poden ser més o manco llargues, o en
dipòsit d’un museu a l’altre, cosa tampoc massa difícil. El
trasllat de peces arqueològiques, tal com hem dit, va ser fruit
d’una època i d’una manera d’entendre el patrimoni dels pobles
que ara no compartim, però és així. El que és preocupant
actualment, el problema real del nostre patrimoni moble, és que
les peces arqueològiques continuen sortint ara que és
absolutament ilAlegal, que van a mercats opacs, que acaben a
colAleccions privades i que mai no podrem tenir-ne una llista ni
fer-ne un control i, per suposat, difícilment tornar al nostre
territori.

El diputat proposa amb aquesta iniciativa que estem
analitzar que, mentre es realitzen les millores als nostres museus
que han de permetre demanar amb garanties de conservació les
peces més simbòliques del nostre patrimoni i que es troben fora
del nostre territori, s’elabori una llista indicativa, un catàleg,
diria jo, pel que es diu a l’exposició de motius, d’aquest
patrimoni per avaluar la seva situació jurídica i patrimonial
abans de plantejar el retorn, o açò era el que s’havia entès de
l’exposició de motius que venia indicada. No tant de l’exposició
que després s’ha fet in voce.

Hem de dir que aquesta iniciativa la trobam raonable. De fet
la consellera, en la seva compareixença del mes de maig, va
estar d’acord amb la iniciativa del Sr. Gornés sempre que
primer es pogués enllestir un pla d’inversions que dignifiqués
els nostres museus convertint-los en centres susceptibles
d’acollir els béns dels quals estam parlant. De fet la conselleria
ha elaborat un pla de modernització de centres culturals de les
Illes Balears i ara sembla, sobretot després de la visita a
Mallorca i a Eivissa del ministre Sr. César Antonio Molina, que
ja s’ha arribat a un acord amb el Ministeri de Cultura per
afrontar algunes de les inversions més urgents, i sense les quals
ni tan sols no ens podem plantejar tenir en condicions decents
les colAleccions que ara custodien els nostres museus; menys
encara demanar en préstec o dipòsit les peces que es troben a
altres museus de l’Estat o del món.

Igualment, tal com ha dit la Sra. Marí, també saber que els
tres museus gestionats per la Conselleria d’Educació i Cultura
que són de titularitat estatal ja tenen en marxa una llista dels
béns del patrimoni històric que es troba fora de les Illes, potser
no amb l’exhaustivitat i la profunditat catalogràfica que demana
el diputat. De tota manera, una volta sentit el Sr. Gornés també
hem comprès que el sentit de la seva iniciativa no era tan sols
parlar d’aquestes peces importants del nostre patrimoni més
simbòlic que es troben enfora de les nostres illes, sinó poder
reclamar en un moment en què existeixi aquesta possibilitat
aquelles peces que han sortit ilAlegalment i que d’alguna manera
s’ha pogut esbrinar i s’ha pogut fer aquest llistat.

Per tant consideram, estem a favor, per tant, d’aquesta
qüestió, i sobretot també de la transacció que ha proposat la Sra.
Marí de no dir llista indicativa, que és un terme més o manco
(...), sinó parlar d’inventari, perquè inventari és un terme que
existeix en el control, en els registres dels museus, i que li dóna
una oficialitat perquè després puguis demostrar realment que
aquest patrimoni és de les Illes Balears i que està controlat
d’alguna manera oficialment encara que es trobi ara fora.

I per una altra banda, per poder també aprovar aquesta
iniciativa, jo proposaria al Sr. Gornés afegir un altre punt, seria
una transacció in voce, que diria que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè juntament
amb els consells insulars i les Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat treballin en un pla de lluita contra l’espoli per tal d’evitar
la fugida, la descontextualització i fins i tot la destrucció del
patrimoni històric de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Gornés, vol fer ús de la paraula?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per agrair el vot
favorable de tots els grups, i també les aportacions en positiu a
la nostra iniciativa.

Estic totalment d’acord amb el que han dit les dues
portaveus anteriors, sobretot a la part tècnica que conté
inevitablement aquesta iniciativa, i per suposat crec que s’ha
tocat un dels problemes que de manera més sagnant afecta el
patrimoni històric de les nostres illes, com pugui ser el de
l’espoli. És cert que falta una coordinació entre les diferents
illes i el Govern de les Illes Balears, i també amb l’Estat, per tal
de lluitar d’una forma efectiva contra aquesta xacra. Tot i que
moltes vegades ocorre de forma silenciosa, és una activitat viva,
que està implantada per desgràcia a la nostra comunitat
autònoma, potser d’una forma no tan intensa com a altres
comunitats autònomes, emperò hi és i per tant crec del tot
oportú aquest segon punt que ha proposat la Sra. Rita.

Res més, gràcies. Ah!, i acceptaria el canvi de llista
indicativa per inventari.
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LA SRA. PRESIDENTA:

I, Sr. Gornés, es canviaria, doncs, també el títol de la
proposició.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta. El títol de la proposició podria quedar
alguna cosa així com..., no sé si incorporar ja la paraula registre
o deixar-ho..., o catàleg, o registre de patrimoni històric ubicat
fora de les Illes Balears, una cosa així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi estan d’acord els portaveus dels altres grups? D’acord.
Llavors es canviaria el títol de la proposició.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdó, i s’afegeix el segon punt, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, entenc, idò, que aquesta proposició es pot donar per
aprovada per assentiment de tots els grups, és així? Molt bé,
moltes gràcies.

En conseqüència queda aprovada aquesta proposició RGE
núm. 4569/08.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6555/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a realització de
polítiques incloents per aconseguir la inserció dins el
sistema educatiu romaní de les Illes Balears.

A continuació passam al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a la proposició no de llei RGE núm. 6555/08,
del Grup Parlamentari Mixt, sobre realització de polítiques
incloents per aconseguir la inserció dins el sistema educatiu
romaní..., dins el sistema educatiu romaní de les Illes Balears.
Crec que hi ha una equivocació en aquest títol. Si de cas la
portaveu a la seva intervenció ens ho aclarirà.

I per defensar aquesta proposició no de llei donaríem la
paraula al Sra. Marí, portaveu del Grup Mixt, que, aplicant
l’acord sobre l’organització i el funcionament en aquesta setena
legislatura del Grup Mixt, que diu que el diputat que presenti
una proposició no de llei, una interpelAlació o una moció, podrà
esgotar el temps reglamentari per a la seva intervenció, té la
paraula per un temps de deu minuts, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El títol és “Realització de
polítiques incloents per aconseguir la inserció dins el sistema
educatiu de la població romaní de les Illes Balears”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

La proposició no de llei que avui presentam pretén assegurar
la igualtat d’oportunitats per als membres de la comunitat
romaní que viuen a la nostra comunitat autònoma. De tothom és
ben sabut que un dels problemes més importants per a la plena
inserció de la població romaní té a veure amb les dificultats
d’adaptació al sistema educatiu i amb l’elevat fracàs escolar que
presenta aquesta població. 

Si els percentatges de fracàs escolar ja no són per tirar coets
quan parlam d’un alumnat que no és d’aquestes minories, quan
parlam de la població romaní encara són sensiblement pitjors,
i no es tracta només d’un problema específic d’aquest colAlectiu
a les Illes Balears, sinó que la qüestió ha interessat a nivell
europeu. Tant és així que la Unió Europea, a petició de
l’Agència de la Unió Europea dels Drets Fonamentals, va
encarregar un informe sobre la població romaní a l’educació
pública. Així l’any 2006 es va fer públic aquest informe:
Romanís i transeünts en l’educació pública. En el cas dels
romanís hem de tenir present que es tracta d’un poble dispersat
per molts estats de dins i fora de la Unió Europea; no ens
trobam davant un poble amb un estat, amb unes característiques
semblants a altres pobles d’Europa, sinó d’un poble amb una
cultura ben específica i concreta dispers per tot arreu. 

El poble romaní té unes característiques culturals molt
marcades i molt especials que al llarg de la història l’han
distingit clarament entre els diferents pobles que avui en dia,
arreu de la Unió Europea, es troben plenament reconeguts com
a identitat romaní diferenciada. Aquesta especificitat cultural
també té a veure amb les dificultats d’integració que tenen en el
sistema educatiu, però en qualsevol cas s’han de superar les
dificultats de cara a aconseguir la plena igualtat d’oportunitats,
i així tenim que la directora de l’equip que va elaborar aquest
informe esmentat, la Sra. Winkel, afirma en les seves
conclusions que el romà o romaní tendeix a deixar el sistema
educatiu abans d’hora, cosa que els impedeix tenir les
titulacions que els facilitarien l’accés al mercat laboral. Així
mateix afirma que necessitam acció sobre el terreny,
especialment a nivell local, per tal de poder prendre les mesures
més eficients per acabar amb aquests dèficits.

L’informe afirma que la situació a molts països d’Europa pel
que fa a la inserció del poble romaní en els diversos sistemes
educatius és crítica, i s’hi diu que una educació deficient es
relaciona directament amb condicions de vida precàries, nivells
alts d’atur, males condicions pel que fa a l’habitatge i un accés
deficient als serveis de salut. Per tant com a conclusió en el
mateix informe es diu: “Necessitam una implementació més
vigorosa i unes polítiques ben fonamentades perquè els romanís
puguin arribar a gaudir d’igualtat d’oportunitats a Europa”. La
intenció, per tant, d’aquesta proposició no de llei és traslladar
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aquesta mateixa preocupació que es dóna en el si de la Unió
Europea aquí a les Illes Balears. 

Per tant també després, en el congrés celebrat a BrusselAles
de la Federació Internacional del Poble Romaní el novembre del
2006, també va establir com a àmbit prioritari d’acció l’àmbit
educatiu. Per tant, per tal d’avançar en l’assoliment de la
igualtat d’oportunitats de la població romaní arreu d’Europa, hi
ha alguns països que s’han ja espavilats i que estan molt
avançats en aquest tema, com podria ser Hongria, que ha
establert programes específics per a la inserció del poble romaní
en el seu sistema educatiu, però també en el RomNews Network,
el web que fa referència a tots els afers que afecten el poble
romaní d’arreu d’Europa, també s’expliquen exactament quines
són les polítiques realitzades dins el sistema educatiu per
atendre aquesta minoria.

També voldria esmentar tots els programes vinculats amb el
món educatiu de la Unió Europea que tenen programes
específics i que tenen en compte les necessitats del poble
romaní, i s’aborda particularment la manera que hi ha d’acostar-
s’hi, d’inserir-lo en el sistema educatiu. Els programes més
destacats i que tenen partides pressupostàries específiques són
tant el programa Comenius, com el Grunvig d’educació de
persones adultes, el programa Leonardo Da Vinci i el programa
de suport a les llengües regionals i minoritàries.

Per tant, entenem que a les Illes Balears la població romaní
té la necessitat de desenvolupar unes eines d’integració
sociolaboral per a la igualtat d’oportunitats dels seus membres
i que aquestes eines hauria d’adoptar-les el Govern de les Illes
Balears, responsable òbviament de la política educativa
d’aquestes illes. Pensam que d’aquesta manera se superarien, no
a curt termini però sí a llarg termini, situacions que a vegades no
són de desitjar i que s’han produït a llocs com la ciutat de Palma
o la ciutat d’Eivissa.

Per tant, en aquest sentit feim aquesta proposició no de llei,
on instam el Govern de les Illes Balears a realitzar aquests plans
de polítiques incloents, orientades a la població romaní de les
nostres illes, per tal d’aconseguir-ne una millor inserció dins el
sistema educatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina..., és absent. El mateix per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Per tant, té la
paraula per un temps de deu minuts la portaveu del Grup
Socialista Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, presidenta. El text de la proposició no de llei que
ens presenta la diputada Sra. Marí, en referència a realitzar un
pla de polítiques dirigides a la inserció del poble romaní dins el
sistema educatiu a les nostres illes, significaria el mateix que si
digués que pensa que s’ha de fer un pla de polítiques d’inserció
del poble romaní, sense especificar dins el sistema educatiu. Dic
açò perquè per al nostre grup parlar d’inserció social és parlar
en primer lloc d’educació. 

La problemàtica del poble romaní o del poble gitano a
l’Estat espanyol no només no és nova, sinó que ve de ben antic.
Es diu que l’arribada de les primeres persones d’aquesta ètnia
a la Península Ibèrica data del segle XV i que dels 10 milions de
romanís d’Europa, més de la meitat, entre 500.000 i 800.000,
segons algunes fonts, són al nostre país. Ja seria ben hora que
s’haguessin integrat els gitanos i els paios, però no és així. I
arribats al segle XXI hem de continuar fent passes, no per a una
assimilació perquè aquesta ètnia, com totes, té tot el dret que es
respecti la seva cultura i les seves diferències, sinó per a una
integració o una convivència no traumàtica basada en el
respecte a la diferència. Si no som capaços d’estar integrats amb
una part de la població, amb la qual convivim des de fa 600
anys, com hem de fer passes per integrar els nouvinguts recents?

Evidentment, el primer pas ha de ser promoure polítiques
relatives al dret de l’educació, que és la base de la relació i
posterior comprensió mútua entre els fillets que són diferents.
Però també és la base per a la millora de les oportunitats de
vida, tant per a la població infantil com adulta. Ja s’ha dit, i el
nostre president de Govern ho ha remarcat com una prioritat
d’aquesta legislatura, que la formació i l’educació són bàsiques
per a la promoció personal i social, per a l’accés a les
condicions de vida laboral. En el cas de la població gitana
també significa majors nivells d’igualtat respecte de la població
majoritària. Però el cas és que aquesta minoria, pel fet de ser-ho,
ja té una situació de desavantatge que ha de ser substituïda a
partir de polítiques d’acció positives. I donaré unes dades
perquè es vegi fins on arriba el desavantatge.

Un 80% de joves d’ètnia gitana comença l’ESO, però no
aconsegueix finalitzar-la. Açò vol dir que actualment s’ha
aconseguit que l’accés a l’escola s’hagi normalitzat, però no la
permanència. Per altra banda, davant del 58% de la població
paia que aprova totes les assignatures, únicament ho fan un 32%
de gitanos. A més, un 68% estan desfasats dos anys. El
problema s’agreuja quan no totes les escoles accepten fillets
d’aquesta ètnia, encara que sibilAlinament i sempre del sector
privat o concertat. Així mateix, es pot observar com l’escola
tradicional no recull entre els seus plans d’estudi elements de la
seva cultura o estructura social. 

Què és el que es fa a Balears, on la situació pens que no és
la mateixa a cadascuna de les illes? A totes les escoles sí que hi
ha una pla d’atenció a la diversitat, on s’inclou l’alumnat d’ètnia
romaní que necessita atenció educativa específica. I és a
Mallorca on la població romaní és més nombrosa, a més
existeix el problema d’un barri específic com és Son Banya, allà
on hi ha convenis entre la conselleria, l’Ajuntament de Palma i
l’Alberg de Son Riera. 
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Però no tot açò ha posat solució a aquesta problemàtica, és
per aquest motiu que anunciam el vot favorable del nostre grup
a la proposició no de llei presentada pel Grup Mixt, perquè
també nosaltres pensam en la necessitat de realitzar accions
positives per a la inserció educativa, la permanència a l’escola
i la superació de l’etapa secundària dels fillets d’ètnia gitana.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc anunciar el
nostre vot favorable, el nostre suport a aquesta proposició. Si un
es llegeix la Llei Orgànica d’educació, la Llei 2/2006, de 3 de
maig, llegint un dels seus articles, per exemple el capítol 2,
article 4, quan parlam de l’ensenyança bàsica, el punt 3 deixa
clar que: “sense perjudici que al llarg de l’ensenyança bàsica es
garanteixi una educació comuna per als alumnes, s’adoptarà
l’atenció a la diversitat com a principi fonamental. Quan la
diversitat ho requereixi, s’adoptaran les mesures organitzatives
i curriculars pertinents, segons el que es disposa a la pertinent
llei”.

Per tant, nosaltres estam totalment d’acord, hem de pensar
que és un problema que tenim ja fa molta estona i totes aquelles
passes que siguin per a la integració i per donar facilitats
educatives perquè puguin acabar tot el procés escolar i que
després tenguin una millor integració dins la pròpia societat,
pensam que són mesures que s’han de prendre. També és veritat
que la part educativa és la més important.

Aleshores el Grup Parlamentari Popular votarà a favor
d’aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Vol fer ús de la paraula la Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Molt breument, senzillament per agrair
el suport de tots els grups presents avui aquí a la sala a aquesta
proposició no de llei. Aquest tipus de proposició no de llei són
d’aquelles que fan pensar que la democràcia sempre pot ser
millorada en qualitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Entenc, segons les intervencions dels diferents portaveus,
que aquesta proposició pot ser aprovada per assentiment de tots
els grups. És així, senyors portaveus?

Per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei RGE
núm. 6555/08.

Moltes gràcies. I una vegada esgotat l’ordre del dia, s’aixeca
la sessió.
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