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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, en primer lloc vull
demanar disculpes per aquest petit retard a causa d’una visita.
Passam, en primer lloc, a demanar si es produeixen
substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bones tardes, presidenta. Francesc Dalmau substitueix Rosa
Maria Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, no hi ha més substitucions. 

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en les proposicions no de llei RGE núm. 4100/09, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, i 4103/09,
del Grup Parlamentari Mixt. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4100/09, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a visites escolars a les institucions.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 4100/09,
relativa a visites escolars a les institucions, intervé per part del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds el Sr.
Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, el motiu d’aquesta proposició no de llei és avançar en
una percepció d’una comunitat que és pluriinsular i que té una
necessitat d’articulació i que sobretot és molt sensible al fet que
algunes de les seves institucions d’autogovern se situen a l’illa
de Mallorca i que per tant, són més difícils de ser conegudes,
visitades i percebudes com a pròpies per als ciutadans de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

En aquest moment a més, és una demanda, diria que més
present des del nou sistema educatiu, des del nostre arrelament
d’aquests estudis on els centres escolars, les comunitats
educatives han de tenir molt present el nostre sistema
institucional. Per tant, aquesta proposició pretén que sigui més
fàcil per part dels centres escolars visitar les institucions
d’autogovern que es troben a l’illa de Mallorca. 

Al nostre grup, i supòs que a altres, han arribat solAlicituds
en aquest sentit, de facilitar-ho, i creim que les hauríem
d’atendre. De fet, els currículums escolars -com deia- fan
especial incidència en el coneixement de les institucions
democràtiques, figura a tots els llibres de text de primària,
especialment està referit al tercer cicle, i a ESO.

Ja es fan visites al Parlament de les Illes Balears, hi ha una
iniciativa que és Conèixer el Parlament, que es realitza
actualment, però la despesa de desplaçament -com saben- corre
a càrrec de les famílies dels alumnes i per tant, no és tan senzill,
no és tan fàcil fer-ho des de Menorca, des d’Eivissa i des de
Formentera com ho és des de Mallorca, no ho sufraguen tot,
però quasi la totalitat del cost del viatge i l’estada. Per aquest

motiu molts de centres educatius renuncien a conèixer
directament les institucions del nostre país. 

Som conscient que també hi ha altres iniciatives, no
estrictament institucionals, però sí de coneixement de les
distintes illes. Hi ha el programa Entre illes, que du a terme el
Govern i que és un recurs educatiu amb una activitat educativa
de desplaçar alumnes d’unes illes a les altres perquè siguin
conegudes, però a part que afecta molts pocs alumnes, no és un
nombre elevat, també al final també té un costos de
desplaçaments que hem d’intentar evitar.

També hi ha hagut programes similars que han desaparegut,
per exemple recordam el de Radiotelevisió Espanyola que feia
un programa televisiu Tribuna que ajudava també en aquesta
mateixa línia, però que no sabem, per diversos motius, no ha
tingut continuïtat. 

També el Parlament du a terme altres actes, adreçats a
escolars com els certàmens, hi ha Un Parlament per a tots o
Valors i Parlament, però tornen ser punts que creim que són
punts de partida, però que encara requereixen una major
empenta per part del Govern. No hi ha un pla específic adreçat
als alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera com a un recurs
educatiu per donar facilitats organitzatives i econòmiques per
visitar les nostres institucions. Creim que això és una fórmula
de cohesió i de coneixement del país i de la cohesió entre les
illes.  

Per últim, som conscients que hi ha una situació de crisi
econòmica, hi ha unes dificultats financeres i econòmiques per
part del Govern, de la conselleria, no tenim per tant a la
proposta una fórmula específica, concreta, sinó que és demanar
uns estudis. Creim que hi pot haver uns convenis amb
companyies aèries o marítimes, amb establiments hotelers, amb
albergs juvenils, amb fórmules imaginatives. En qualsevol cas,
segurament també tendran un cost econòmic per a les arques del
Govern, però no hem volgut precisar quin ha de ser, però sí que
hi hagi un acord d’aquest parlament que voldríem que fos
unànime, d’instar el Govern per estudiar l’aplicació de noves
fórmules per impulsar encara més maneres que els alumnes dels
centres educatius de Menorca, Eivissa i Formentera tenguin més
facilitat per conèixer directament les institucions d’autogovern
de la comunitat autònoma que estan residenciades a Mallorca.

Hem parlat del Parlament, però també hi ha el Consolat,
també hi ha distintes conselleries. Hi hauria distints òrgans que
són de tot el país, són de totes les illes i, estant a Mallorca, són
molt menys conegudes.

Confiam que aquesta iniciativa sigui aprovada i que el
Govern trobi la manera d’impulsar els pròxims anys més
coneixement i més, per tant, cohesió de tot el país darrera
aquestes institucions d’autogovern. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de posicions.
En primer lloc intervindria el Grup Mixt, però a causa de
l’absència passaríem al Grup Parlamentari Socialista. Sr. Rita,
té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La proposició no de llei que
ens ocupa avui s’ha fet en base que la realitat geogràfica de la
nostra comunitat fa que sigui imprescindible que les institucions
facilitin als infants en edat escolar els coneixements de les illes
on no resideixen i entre els assumptes que han de conèixer
destaquen les institucions democràtiques com a un element de
formació precisament en aquests valors de la democràcia.

L’alumnat de totes les ciutats i pobles de la nostra comunitat
coneixen bé les institucions que els són més properes, és a dir,
els ajuntaments o els consells insulars, que ara precisament han
complert 30 anys d’existència -en els cas dels ajuntaments
d’existència democràtica hem vull referir-, però per a l’alumnat
de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera és complicat
visitar els institucions autonòmiques, entre aquestes aquest
parlament, pel cost afegit com s’ha dit aquí del desplaçament
que representa. També és així per als adults, però ara ens volem
centrar únicament a les tasques educatives.

Aquestes institucions -com hem dit- entre altres coses
vertebren també la nostra comunitat, expliquen la nostra
organització democràtica i ens uneixen en tasques comunes i
que haurien de servir com a elements també de cohesió social.
L’única manera de deixar de banda desconfiances, malentesos,
recels entre els humans és precisament el contacte de prop entre
les persones, conèixer-se, trobar-se en coses comunes,
reconèixer-se com a semblants, etc. A la nostra comunitat això
necessita de certa ajuda perquè la nostra realitat geogràfica com
hem dit no només no ho facilita, sinó que ho complica, fins i tot
les generacions anteriors a la nostra ni tan sols en molts de casos
havien viatjat d’una illa a l’altra. Ara, en un món globalitzat
aquest coneixement o reconeixement mutu hauria de ser la
normalitat de les relacions entre els habitants de les quatre illes.
Que aquest coneixement es faci des de petits facilita les coses,
com tants d’altres en el camp educatiu que si es fan de petits
queden més consolidades. 

I, quines coses són les que tenim comunes? Entre altres,
aquest parlament i també el Govern de les Illes Balears on es
treballa per al benestar i en favor de totes les illes. Ja sabem que
des de la Conselleria d’Educació i Cultura -com ha comentat el
diputat que m’ha precedit- i també des del Parlament es donen
passes en aquest sentit amb programes especialment dirigits als
escolars. Tenim el concurs de dibuix Un Parlament per a tots, el
concurs d’expressió escrita Valors i Parlament, que es fa
juntament amb la Conselleria d’Educació i Cultura, per rebre els
premis dels quals amb sort es desplaça, o no, el premiat o la
premiada, o les visites guiades Conèixer el Parlament de les
quals se n’aprofita únicament l’alumnat de Mallorca, però això
no representa cap experiència física que ajudi a fixar uns
coneixements teòrics. 

De tot açò, en vàrem tenir constància els diputats
menorquins a partir d’un fet ocorregut aquest hivern que ens ha

fet reflexionar sobre aquesta qüestió. Tots els diputats
menorquins varen rebre unes cartes d’alumnes de l’escola d’Es
Mercadal que havien rebut la carpeta del concurs de dibuix Un
Parlament per a tots, però els costava participar perquè sabien
ben poca cosa del Parlament, no en tenien cap referència ni
imatge física ni d’espai, però desplaçar-se a conèixer de primera
mà aquesta casa per poder després fer un dibuix era massa car
per a les famílies, sobretot per a aquelles que procedien també
de la immigració de països no comunitaris, que a més per
qüestió legal no poden gaudir del descompte de transport entre
illes. En el cas d’aquests fillets i filletes això fins i tot és més
necessari perquè pot ser que ni tan sols hagin sentit a casa seva
parlar dels mallorquins, dels eivissencs, és a dir no tenen cap
reforç familiar que els faci ser conscients que hi ha més illes
amb els seus habitants i que complementi d’aquesta manera la
formació escolar. 

Les cartes acabaven amb aquesta frase: “No es just que els
fillets i les filletes de Mallorca el puguin visitar sense gairebé
despeses i a nosaltres ens costi tant. El Parlament és de tots,
no?” .

Amb el compromís adquirit per nosaltres de fer alguna cosa
la mateixa diputada que els parla, per tal de fer evident aquesta
problemàtica davant la Conselleria d’Educació i Cultura, va
presentar una pregunta al Ple dia 10 de març sobre el programa
que s’ha esmentat abans, que té la Conselleria d’Educació i
Cultura i que es diu Entre illes i que està dirigit principalment
per a la integració de l’alumnat immigrant. Una de les activitats
d’aquest programa és la visita al Parlament per aquell alumnat
que no resideix a Mallorca, malgrat que, principalment, va
dirigit que es coneguin els trets particulars, paisatgístics,
culturals, lingüístics de totes les illes. En aquest programa es
paguen les despeses d’allotjament, manutenció, les activitats,
l’assegurança i es compensa la diferència de preu del vaixell de
l’alumnat que no disposa de descompte de resident.

Els diputats socialistes varen enviar aquesta informació a
l’escola d’Es Mercadal perquè com era un programa nou no
totes els escoles s’havien assabentat de tot. Aquest programa,
suposam que s’anirà fiançant i que arribarà la dotació
pressupostària cada vegada a més grups. 

Una altra de les iniciatives dels diputats menorquins és
precisament la presentació d’aquesta proposició no de llei per
part del diputat del PSM-Verds que ha, brillantment, exposat el
Sr. Alorda i que va dirigida concretament que l’alumnat conegui
les institucions democràtiques de la nostra comunitat autònoma
que són comunes a totes les illes. 

El nostre grup no podria estar més a favor d’aquesta
iniciativa entre altres coses perquè som membres d’aquestes
institucions i volem que es compleixi allò que diu l’Estatut
d’Autonomia i és que “el Parlament representa el poble de les
Illes Balears” i el poble de les Illes Balears s’ha de sentir
representat. Per tant, l’ha de conèixer també físicament,
principalment els fillets i les filletes que -com he dit abans- es
mereixen tenir una experiència física des de la qual poder
treballar els valors de la democràcia i això únicament és
possible si es disminueix el cost del transport entre illes per als
escolars. 
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Per açò, ja anunciam el vot favorable del nostre grup.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi ha moltes maneres de fer país,
de donar a conèixer la nostra comunitat autònoma i la iniciativa
que presenta el BLOC ens sembla una fórmula interessant.
Estam d’acord que tot el que sigui llimar arestes d’aquesta
insularitat que caracteritza el nostre país és bo i s’hi ha
continuar fent feina.

És cert que moltes vegades la imatge que pugui tenir la gent,
els escolars del Parlament és una sala on diverses persones
discuteixen més o manco de manera airejada sobre arguments
de més o manco pes. És cert que és aquesta la imatge que
moltes vegades, sovint transmeten els mitjans de comunicació
i tot i que no sigui falsa del tot sí que tots sabem, tots els que
duim un cert temps a aquesta institució sabem que no és del tot
així. Sabem que el Parlament, les institucions de la comunitat
autònoma són molt més que això, que aquesta imatge que es
pugui donar. 

Estam totalment d’acord en aquesta iniciativa, ja ho hem dit
abans, la votarem a favor, però pensam que aquestes visites, que
està bé que es facin, que els escolars de les illes d’Eivissa, de
Mallorca i de Formentera coneguin les nostres institucions, però
que s’hi hauria de donar un poc més de contingut.
Independentment de la feina que a nivell educatiu puguin rebre
els escolars a les seves escoles per part dels seus mestres, crec
que seria interessant introduir algun tipus d’afegitó, de fórmula
per tal de donar un contingut més educatiu, no només
aparentment turístic, sé que no ho és aquesta la intenció de la
iniciativa, tots coincidim en això, però com molt bé ha dit la
diputada Cristina Rita poder vincular una visita física a un lloc
és important i si li podem donar un poc més de contingut,
aquesta vinculació física, aquesta imatge física de la institució
que es pugui unir d’alguna manera a conceptes concrets del què
és la democràcia, del què és el Parlament, del què és un govern,
idò crec que reforçaria la qualitat d’aquesta visita, no?

Per tant, no hi dubte que la visita impacta, però torn a insistir
crec que seria important ja sigui de manera prèvia o al llarg de
la mateixa visita que el Govern Balear pogués donar un
contingut més incisiu sobre el significat de les nostres
institucions. Ara, se m’ha ocorregut d’alguna manera un poc...
al transcurs del debat, que tal vegada podrien aplicar un afegitó
al text de la iniciativa, en forma d’esmena in voce, que digués
“tot aplicant el corresponent programa educatiu”, per acabar el
text o..., estic obert a qualsevol altra fórmula que els altres
portaveus puguin proposar per tal de incidir en aquesta idea que
he intentat exposar més malament que bé. 

Evidentment donam suport a aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Vol fer ús de la paraula el Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament com a fórmula de
cortesia, és per agrair a tots els grups que sé cert que sabíem
d’antuvi que tothom tendria aquesta sensibilitat. 

El gran problema que tenim -i tots ho sabem- és a vegades
dedicar-hi els recursos del que comporta aquest caràcter
arxipelàgic del país des del moment en què tenim molt poc
suport d’aquesta despesa que constitucionalment correspon a
l’Estat assumir tots els costos que representa aquesta insularitat.
Evidentment no podem estar esperant que els assumeixi, ens hi
jugam massa des de la pròpia cohesió i creim que és molt bo
tenir molt present que per estimar una cosa l’has de conèixer i
l’has d’apreciar i te n’has de sentir part. Per tant, aquesta mena
de contactes i d’intercanvis són imprescindibles. 

Respecte de l’apunt que em feia el Sr. Gornés, només hi tenc
un escrúpol que és la improvisació ara del text perquè, per allò
altre, hi estam completament d’acord. Senzillament, crec que el
mateix està contextualitzat dins una activitat educativa, on ja hi
ha a més com ens consta a tots unitats didàctiques que tenen
molt present l’explicació del què és el Parlament del què és el
Govern, del què són les institucions democràtiques. Crec que és
molt bo de fer incardinar-ho dins aquesta tasca, no ens sap greu
posar-hi ara cap mena de frase, però crec que ara també haver-la
d’improvisar quan queda tan clarament..., crec que s’indueix del
que diu el text, gairebé idò..., crec que quasi resultaria sobrera.

Per altra banda, fins i tot que no estigui una activitat tancada,
que segur que si ve aquí una aula i entren a la tribuna hi haurà
algun tipus de debat o hi haurà alguna mena d’explicació del
que representa, més si després van al Consolat i fins i tot,
malgrat el Consell de Mallorca o Cort surtin d’aquesta idea com
a coses no autonòmiques, però per la proximitat de no haver
d’anar a altres bandes, segur que hi haurà aquest tipus
d’explicacions que calguin i, si hi ha un temps plaent per als
escolars, doncs també anirà bé per anar desactivant alguna mena
de prevencions que s’han tengut a vegades respecte del
centralisme de Mallorca, moltes vegades guanyat a pols
històricament i totes aquestes institucions que amb bona mesura
alguna que deriva de la diputació i d’altres espais de no gaire
grat record per a les illes, per a fora de Mallorca, seria bo que
també almanco per als escolars hagués resultat satisfactori poder
tornar a casa seva i dir amb alegria que han estat a Mallorca. Per
tant, qualsevol cosa que els faci plaer a la visita també crec que
tendrà un efecte positiu dins la intenció que pretén la iniciativa.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 32 / 21 de maig del 2009 441

 

Bé, no sé si ho he aclarit, si el Sr. Gornés insisteix en
l’esmena in voce en ares al consens i que crec que tots acceptam
que ha de tenir un contingut, no hi posarem inconvenient, ara
que quasi el convidaria a retirar-la perquè la percepció que entra
dins un entorn de continguts educatius i ara no improvisar un
text que quedi com un renou dins la redacció doncs quasi
preferiria que es votés tal i com està. Si ell m’insisteix demanaré
un minut per provocar una redacció de consens.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, per fer un parell d’aclariments. El Sr. Alorda en la seva
intervenció ha reforçat l’esperit que nosaltres volem que
impregni aquesta iniciativa i ha quedat ben clar, doncs quedaria
talment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passaríem a la votació tal i com està registrada
aquesta proposició no de llei, i de les intervencions dels
diferents portaveus entenc que es pot aprovar per assentiment.
És així? Per tant, queda aprovada aquesta proposició RGE núm.
4100/09. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 4103/09, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures contra el
ciberassetjament escolar (Cyberbullying).

Tot seguit passaríem a la discussió de la Proposició no de
llei RGE núm. 4103/09, del Grup Parlamentari Mixt, sobre
mesures contra el ciberassetjament escolar, però atesa l’absència
del Grup Mixt, per la qual cosa ningú, en principi, no defensaria
aquesta proposició no de llei, la Mesa entén que decau.

No és així, Sr. Lletrat? Per tant...

Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. És per una qüestió d’ordre, si em
permet. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui.

EL SR. PASTOR I CABRER:

És per fer una reflexió. Ara fa uns moments hem debatut una
iniciativa crec que molt interessant sobre el coneixement del
funcionament d’aquest parlament. A mi em sembla una llàstima
perquè a més si els ciutadans de les Illes Balears sabessin el que
ha costat aquesta comissió, que hagin hagut de venir diputats
d’Eivissa i de Menorca, el cost que ha tengut per discutir
precisament aquesta proposició no de llei, que no li vull llevar
importància, crec que qualque cosa ens dirien pel carrer. A més,
jo havia rebut amb molt d’interès aquesta proposició no de llei
perquè em semblava molt interessant, crec que és un tema que
si en aquest cas decau i el grup proposant no la vol tornar a
presentar, nosaltres ens la podríem fer nostra, la podríem
presentar, perquè crec que és un tema interessant de debat. La
veritat és que, i ho dic amb tota cordialitat, el funcionament
d’aquest parlament últimament jo, la veritat, és que no ho puc
entendre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Si em permet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li agrairia que se cenyís a la qüestió d’ordre.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, és que és una qüestió d’ordre, és aquesta qüestió
d’ordre. És a dir, la veritat és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

No es dispersi amb altres qüestions.

EL SR. PASTOR I CABRER:

La veritat és que el nostre grup vol fer una protesta, és a dir,
per la deixadesa que hi hagut en aquesta qüestió. El diputat que
l’havia de dur fa deu minuts que baixava aquesta costa d’aquí
devora i no ens sembla seriós doncs que d’aquesta manera es
convoquin aquestes comissions. Els demanaria, en aquest cas,
una mica més de seriositat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sra. Presidenta. També per una qüestió d’ordre.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Rita?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Li vull recordar que no és la primera vegada que passa això.
Avui al matí a una Comissió de Turisme s’ha hagut de retirar la
compareixença solAlicitada pel Partit Popular, quan el conseller
era aquí i el grup proposant també, la persona que l’havia
firmada també era aquí i s’ha hagut...

(S'escolta una veu de fons que diu: no era el mateix)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats, no entrarem en
discussions, si hi ha protestes a fer es poden passar a la Mesa
per escrit i es tramitaran com correspon, però en aquests
moments crec que correspon, com corrobora també el lletrat,
que decaigui aquesta proposició no de llei.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Gràcies.
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