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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Carmen Feliu.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Miquel Àngel Coll.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Catalina Soler substitueix Antoni Pastor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Passam ara, idò, a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui consistent en les proposicions no de llei
RGE núm. 6131, del Grup Parlamentari Popular; la 7083, del
Grup Parlamentari Popular també; i la 7712/09, del Grup
Parlamentari Mixt.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6131/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament d'un programa de foment de l'activitat
física i adquisició d'hàbits saludables entre els alumnes
d'educació secundària.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 6131/09,
sobre desenvolupament d’un programa de foment de l’activitat
física i adquisició d’hàbits saludables entre els alumnes
d’educació secundària intervé, pel Grup Parlamentari Popular,
l’Hble. Sra. Palau. Sra. Palau, té la paraula per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El problema del sobreprès
entre els infants i joves com a conseqüència d’una mala
alimentació i d’una manca d’activitat física és cada dia per
desgràcia més estès a la nostra comunitat, al nostre país i a la
resta del món desenvolupat.

Podem aportar moltes dades i xifres estadístiques, com que
cada any a Europa hi ha 400.000 nous casos d’obesitat en nens
i adolescents, i que es calcula que a Balears un 19,3% dels
infants pateixen excés de pes, un 35,7% sobrepès, i un 9,3% són
obesos. Certament són dades alarmants que ens permeten
pronosticar un problema de salut colAlectiva gravíssim en pocs
anys. 

Les pautes nutricionals dels joves són prou errònies. No
esmorzen o ho fan incorrectament, ingereixen un excés de
greixos no saludables, ingereixen un excés de sucres i també
abusen dels hidrats refinats; mengen poca fruita, verdures,
llegum, ignoren el peix, abusen de la sal, se salten menjades i
també és habitual que mengin davant el televisor o davant
l’ordinador. Si a aquests hàbits d’alimentació afegim una
mínima activitat física i esportiva i un oci molt sedentari, ja

tenim els ingredients per a un còctel explosiu per a la salut, que
tard o prest els ha de passar factura: possibilitat de desenvolupar
diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars, hipertensió, malalties
respiratòries i altres malalties cròniques. Els estudis demostren
que moltes d’aquestes malalties es deuen a estils de vida insans
que es comencen a adquirir durant la infància, és a dir, que hi ha
una relació directa entre el que fan nins i adolescents i la salut
que tendran d’adults. 

Per tant tot el que es faci per combatre aquest problema
redundarà en una millor salut present i futura dels adolescents
i una millor esperança de vida. Òbviament pensam que les
administracions públiques han d’intervenir immediatament en
aquesta qüestió. Aquí hi ha dos aspectes claus: el nutricional i
el foment de l’activitat física, i avui la nostra proposta se centra
en el foment de l’activitat física. 

Pensam que és necessari i urgent passar a l’acció, emprendre
iniciatives que aconsegueixin rompre aquesta dinàmica de
comportament entre nens i adolescents, iniciatives que
involucrin tota la comunitat educativa i que aconsegueixin que
moure’s i practicar esport sigui cada dia més accessible i més
atractiu per als joves. Es tracta de posar-los-hi fàcil, que sigui
gratificant per a ells, plantejant-los-hi com una diversió no com
una competició; no tots han de ser campions, però sí que la gran
majoria haurien de ser persones sanes. 

Les administracions públiques fa anys que van posar en
marxa un programa de foment de l’esport base, de
desenvolupament de l’esport en edat escolar. Aquest programa
està perfectament regulat, compta amb un finançament i cada
actor implicat sap perfectament quina és la seva funció. Però
aquest programa és insuficient ja que s’esgota en la categoria
cadet, i possiblement vagi excessivament enfocat a la
competició. Aleshores ens trobam que els nens a partir de 13
anys reben pocs estímuls per continuar fent activitat física de
forma regular, i els resulta més atractiu i còmode dedicar el seu
temps d’oci a activitats sedentàries.

Des del Grup Parlamentari Popular consideram que per
poder resoldre aquest gran problema social hi ha d’intervenir
tota la comunitat educativa, però és fonamental que
l’Administració educativa autonòmica hi tengui un paper
decisiu, perquè aquest problema es deriva d’una mancança del
sistema educatiu que ve agreujada, com hem vist, per uns nous
hàbits nutricionals, per uns nous hàbits d’ocupació del temps
d’oci i també per uns canvis en la configuració urbana de les
nostres ciutadans i en la mateixa organització familiar. 

Per tot això pensam que les petites iniciatives que han sorgit
fins ara, com és el pla pilot de la universitat anomenat Activós
són insuficients, i que la Conselleria d’Educació i Cultura, en
colAlaboració amb altres departaments del Govern, hauria de
presentar una programació generalitzada per a tots i cada un
dels centres d’educació secundària de Balears amb una oferta
esportiva variada i atractiva, que es podria desenvolupar amb la
colAlaboració dels diferents consells insulars i potser també amb
l’ajut dels ajuntaments de les Illes. Aquesta programació hauria
d’abastar fins als 18 anys, i les activitats haurien de ser
obligatòries a tots els centres, encara que voluntàries per als
alumnes, que podrien ser incentivats d’alguna manera; fer-se en
horari extraescolar durant tot el curs, i anirien complementades
amb xerrades informatives sobre nutrició, higiene i hàbits
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saludables. Pensam que també seria positiu cobrar un preu als
alumnes per participar-hi, un preu raonable, donat que així el
cost per a l’Administració seria inferior i també l’alumne
valoraria més l’activitat que feia i s’hi implicaria més
directament.

Per tot el que he exposat, proposam avui instar la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern balear a posar en
marxa el pròxim curs un programa de foment de l’activitat física
i d’adquisició d’hàbits de vida i d’alimentació saludables entre
els alumnes de tots els centres d’ensenyament secundari de
Balears, amb l’objectiu que puguin evitar el sobrepès i
esdevenir uns adults amb bona salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Passam ara al torn de fixació de
posicions, i en primer lloc pel Grup Parlamentari Mixt intervé
la Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Entenem i participam que la
nostra societat és formada per persones cada vegada més
sedentàries amb uns hàbits alimentaris poc adequats i amb un
estil de vida que no ajuden a fomentar l’equilibri personal ni la
salut en bona part de la nostra societat. Aquest fet resulta
especialment preocupant quan ens referim a les persones m és
joves. Per això és certament molt important que es duguin a
terme les accions que calguin per fomentar les activitats físiques
i els hàbits saludables entre els segments més joves de la
població i particularment entre els nostres alumnes de
l’ensenyament secundari obligatori.

Certament en aquests moments el Govern de les Illes
Balears ja du a terme diverses accions per fomentar l’activitat
física i per contribuir a generar hàbits saludables entre els
nostres estudiants. Tenim programes com ara “Com menjam”
destinat als alumnes de primària; també tenim programes com
“Els aliments de les Illes Balears”, que es posarà en marxa
durant el curs 2009-2010; també es troba en marxa així mateix
la promoció d’una xarxa d’escoles promotores de la salut i el
programa “Esport a escola”, que enguany s’ha duit a terme de
manera experimental a Palma i que de mica en mica s’anirà fent
extensiu a les escoles del conjunt de totes les Illes Balears. 

Per tant la preocupació que se’ns presenta en aquesta moció
del Partit Popular és compartida, per tant, per aquest grup, per
Eivissa pel Canvi, i per descomptat entenem que també ho és
pel Govern de les Illes Balears, que ja s’esmerça a fomentar
hàbits saludables entre els nostres estudiants, entre els nostres
joves, amb la consciència que si ens en sortim en aquest camp
estalviarem molts diners a la sanitat pública i moltes hores de
baixa a les empreses de les nostres illes, per la qual cosa tendrà
el nostre suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, per apuntar que
també des del nostre grup donarem suport a aquesta iniciativa
i valoram la seva funció, tot i que creim que coincidirem també
amb la proponent que el tema dels hàbits alimentaris i els temes
d’educació física i de pràctica de l’esport personal van molt més
enllà d’aquesta responsabilitat que volem donar en tots els
caràcters de la vida al sistema educatiu. La veritat és que l’anam
carregant de moltíssimes responsabilitats i d’alguna manera a
vegades jo crec que se li dóna un excés de culpes d’allò que
realment no funciona a un nivell social. El que ens cal és que els
entorns, que l’educació familiar, que les possibilitats, també, de
compatibilitat de la vida professional i personal estiguin més
ben estructurades dins la nostra societat, dels valors que s’estan
introduint, de la responsabilitat personal, de la disciplina, i tot
això són elements que van molt més enllà del que pot establir
estrictament la comunitat educativa. 

Jo crec que coincidirem en això, i tot i així és evident que hi
ha una funció educativa fonamental d’uns hàbits que ha de
donar l’escola, però jo tenc la sensació que més enllà que estigui
fallant, ja ho està fent en la mesura del que pot. Si hi pot fer
més, que hi faci més; a més s’apunta que es faci en una edat per
ventura en què s’ha abandonat o no es té prou present. Nosaltres
li donarem suport, però és cert, com s’ha dit, que tant en temes
de nutrició..., ha apuntat la Sra. Marí alguns dels programes que
hi ha en marxa com aquest de “Com menjam”, de La Caixa, de
fa ja una sèrie d’anys, però també la promoció dels aliments de
les Illes Balears; es fan tallers de com elaborar, de com fer
alguns elements de cuina tradicional; es repara dins els
menjadors, es té present aquest tipus d’hàbits saludables. 

Allò que succeeix és que a vegades després dins el propi
entorn i dins el que és la vida moderna i el que és la mateixa
vida social, com l’hem estructurada, és difícil compaginar una
cosa amb l’altra, i aquí és on jo crec que hi ha més feina, perquè
no és tant una qüestió teòrica d’adoctrinar com després que allò
tengui sentit. Si hi ha un lloc on es fa educació física no hi ha
dubte que és a l’escola, on la gent practica esport és a l’escola,
però cada vegada veim més que la pràctica individual és més
difícil fora de l’escola; als carrers no importa discutir el que ha
passat aquests darrers 20 anys, on ha desaparegut la possibilitat
de circular-hi, i els equipaments esportius cada vegada més
estan enfocats cap a la competició o cap a la formació adreçada
a la competició, la qual cosa ha acabant monopolitzant tots
aquests espais amb la qual cosa tenen unes mancances de tot el
que són els equipaments públics municipals, d’oferta amateur
i de fer-ho fàcil, sensible i d’alguna manera de moda. 
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El que funciona, amb els elements tèrbols que pugui tenir
però que també té un element molt positiu, és el culte al cos i les
ganes d’estar sans, que és evident que basta també passejar-se
per veure tots aquests excessos de sobrepès com també tota
l’altra vessant de moltíssim d’interès per la pròpia figura i la
pròpia presència que també conviu amb aquest altre element que
avui destaca la proposició no de llei.

Per tant va molt més enllà d’això, i ja dic que crec que si
qualcú compleix uns estàndards de sensibilitat en aquesta
preocupació que apunta el Partit Popular és l’escola, i per tant
crec que feim un mal favor a l’escola d’alguna manera de
retreure-li un esforç que està fent, que està fent des de sempre
i que el fa en la mesura d’allò que pot. I la gran reflexió sobre
l’activitat física personal i la gran reflexió sobre els hàbits de
consum, crec que l’hem de fer a molts d’altres entorns, no?
Basta fer un repàs als menús actuals de qualsevol cosa o les
dificultats, també, per ventura, de menjadors escolars que hi
pugui haver a ESO o hi pugui haver a batxiller, o hi pugui haver
en altres possibilitats, per veure on és que s’han de practicar
aquestes bones praxis que avui se’ns proposen.

En tot cas la voluntat i la problemàtica que destaca aquesta
proposició no de llei són certes, sempre es poden fer algunes
coses addicionals sobretot en horari..., en oferta extraescolar
perquè l’horari escolar està realment ja farcit de continguts que
difícilment se li pot sostreure massa més, llevat de temes
transversals que d’una manera i de l’altra aportin aquests valors
que jo, ja dic, crec que l’escola ho fa, ho fa en bona mesura,
però no deixarem de donar suport a la possibilitat de qualque
programa addicional i de tenir-ho molt present. Ara, insistesc,
jo crec que la portaveu del Grup Popular coincidirà amb mi que
si no hi ha una reflexió molt més àmplia i fora de l’entorn
escolar, és evident que anam dient a la gent que faci una cosa
que després fora de l’escola resulta molt difícil de complir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la Sra. Morillas per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputadas y diputados, compartimos la exposición de motivos
de esta proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y la Sra. Palau porque pensamos desde
nuestro grupo que adquirir unos buenos hábitos alimenticios en
edad escolar es importantísimo para el resto de la vida.

En primaria estos hábitos están fomentados por toda la
comunidad educativa. Desde la Conselleria de Educación, como
muy bien se ha dicho anteriormente, existen programas para
prevenir el comportamiento alimenticio y la promoción de unos
hábitos y de un estilo de vida saludables entre la población
escolar de primaria como base de la prevención de trastornos de
la alimentación. En los centros de primaria desarrollan desde
hace tiempo programas específicos para este fin: el día de la
fruta, talleres específicos para conocer los alimentos y sus
propiedades, los comedores escolares que en sintonía con la
dinámica del centro ofrecen menús adecuados a los escolares

supervisados por las AMIPA y el centro. Y también pensamos
desde nuestro grupo y coincidimos con los anteriores
portavoces, que las actividades deportivas también están más
consolidadas en primaria que en secundaria, actividades
ofertadas por las diferentes administraciones públicas en
colaboración con los centros y las asociaciones de madres y
padres de alumnos y alumnas, promocionando el deporte base
y desarrollándose a lo largo de todo el curso escolar.

Estos buenos hábitos tienen un retroceso en secundaria.
Desde los centros no se hace tanto hincapié en el seguimiento
de estos programas, posiblemente por falta de tiempo o por una
desmotivación de los propios alumnos. Y también hay un
desfase entre primaria y secundaria al no existir un seguimiento
de estos temas en la medida que existe en primaria.

El deporte tiene que fomentarse de una forma atractiva. De
esta manera la participación está asegurada, fomentando el
desarrollo como deportistas y personas. Los programas de
deporte base que se siguen en primaria deberían continuar
desarrollándose en secundaria, sobre todo en los primeros
cursos, ya que todos los alumnos no pueden federarse en un
deporte de competición y la práctica de un deporte no debería
ser sólo la competición, como muy bien ha señalado la Sra.
Palau.

En secundaria los chicos y las chicas viven un gran cambio
en su vida con la llegada de la adolescencia, cambiando sus
hábitos de alimentación, hecho éste fomentado por la sociedad
actual en la que estamos. Quieren parecerse a sus personajes
favoritos y muchas veces dejan de comer alimentos necesarios
para su desarrollo y buscan otros alimentos que sólo les
perjudican. De ahí la necesidad de crear programas fomentando
en estas edades la alimentación sana, programas que impliquen
a toda la comunidad educativa, padres, madres, profesores... En
estas edades, 13, 14, 15, la delgadez también se convierte en un
icono de belleza, y dejan de comer, como he comentado
anteriormente, cosas que les benefician para su desarrollo,
comiendo otras cosas o cogiendo el hábito de otros alimentos
que les perjudican notablemente.

En marzo pasado se ha firmado un convenio entre la
Conselleria de Educación, el Ayuntamiento de Palma, la
Conselleria de Comercio, la Conselleria de Salud, la Cámara de
Comercio y los mayoristas de Mercapalma con los siguientes
objetivos: promover la salud, potenciar el consumo de frutas y
verduras entre la población escolar y prevenir la obesidad;
conocer los mercados municipales de Palma. También la
Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado
trabaja en proyecto sobre la creación de la red de escuelas
promotoras de salud, como muy bien ha comentado la Sra.
Marí.
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Para promover el deporte minoritario se ha desarrollado
también este curso un plan piloto que pensamos que se hará
extensivo a las demás islas poniéndose en práctica en ocho
centros. Ha sido organizado y gestionado por el Departamento
de Deportes y Promoción del Consell de Mallorca, teniendo este
programa como objeto promocionar los deportes minoritarios en
los municipios. 

Dada la importancia que tienen todas estas actuaciones en la
etapa de educación secundaria, daremos nuestro apoyo a esta
proposición no de ley que hoy estamos debatiendo. La
implicación de todas las administraciones públicas y de toda la
comunidad educativa és importantísima para conseguir que el
alumnado de secundaria no se olvide de los buenos hábitos
adquiridos en su etapa infantil.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morillas. Sra. Palau, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí gràcies, Sra. Presidenta. Per agrair el suport generalitzat
de tots els grups polítics de la cambra. La veritat és que
consideram que les argumentacions exposades també en el
mateix sentit de les que presentàvem nosaltres, també
complementen la informació i el context d’aquesta qüestió. I
certament que és un tema que pensam que mereix el consens i
l’acord de tots els grups.

Jo ja he dit que sí, que hi havia un seguit de programes que
estaven en marxa des de fa anys, sabem que se fan esforços en
aquest sentit, tant en informació nutricional, com en el
desenvolupament de programes esportius, sobretot a Primària,
però el que demanam no és que l’administració educativa es faci
càrrec de tota aquesta responsabilitat, sinó que d’alguna manera
porti la iniciativa, ja que el paper i l’oportunitat que té
l’administració educativa no es té des d’altres àmbits socials o
institucionals. A més, pensam que el que demanam és una cosa
bastant senzilla, perquè es tracta de ser impulsors d’unes
activitats i també de coordinar-les a tots els centres, fins i tot és
un tema que pot sortir per un cost mínim a la Conselleria
d’Educació, veig que ningú ha fet cap retret a la proposta de què
es cobressin aquestes classes extraescolars als alumnes, perquè
pensam que allò que és gratis de vegades no es valora com
s’hauria de valorar.

De tota manera agraïm aquest consens i pensam que entre
tots els que tenim responsabilitats polítiques i l’administració
hem de treballar dia a dia durant el present per millorar el futur
dels que vénen. I un dels temes molt importants dels nostres
infants i joves és ara mateix la seva salut, des de la qüestió
alimentària i des de la qüestió de l’activitat física. Pensam que
es fan coses, però el que es fa encara és insuficient. Per això
hem fet aquesta proposta i voldríem que es fessin passes en
aquest sentit perquè encara manca conscienciació social i
institucional, i aquests plans pilot que s’han posat en marxa
enguany des de la Universitat, en colAlaboració amb el Govern,
són molt interessants, però clar, aquest curs ha estat a tres
colAlegis de l’illa de Mallorca i uns 150 nins. Per tant, això és
una primera passa, però una primera passa tímida. S’ha de ser

més ambiciós i s’ha d’anar a buscar una oferta que arribi, si pot
ser, al cent per cent dels infants i joves d’aquestes illes, perquè
la problemàtica pot ser molt grossa. 

A mi m’ agradaria comentar que tothom ara està espantat,
està mobilitzat pel tema de la nova grip, per la grip A, i en canvi
una qüestió com aquesta pareix que no se li presta atenció. En
canvi, les dades i les estadístiques que hi ha ens mostren que en
pocs anys se pot convertir en un problema molt més greu i amb
conseqüències catastròfiques en comparació amb aquest tema
de la nova grip que s’està tractant i pareix que ara de sobte tot
el món s’ha mobilitzat per aquesta qüestió. És important que
tots facem esforços, en especial l’administració educativa, però
també tots els àmbits socials perquè aquest tema no es
converteixi en una autèntica pandèmia i una falta de salut que
durà molts problemes si no se li posa solució d’aquí pocs anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Senyors portaveus, puc entendre que se
pot aprovar aquesta proposició per assentiment?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6121/09.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7083/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions a les
escoles de música.

Passam ara a la Proposició no de llei RGE núm. 7083/09,
sobre subvencions a les escoles de música. A la qual s’hi ha
presentat una esmena. En primer lloc i per defensar la
proposició intervé per part del Grup Parlamentari Popular la
Sra. Soler per un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després del passat dia 30 d’abril,
quan la consellera va comparèixer en aquest parlament per
respondre unes preguntes i va fer referència a les escoles de
música, pensàvem que no tenia ja massa sentit presentar aquesta
proposició no de llei. Però avui quan hem sabut que el Partit
Socialista ha presentat aquesta esmena de substitució, entenem
que vàrem fer molt bé de no retirar la proposició no de llei. 

Parlam d’un colAlectiu, els alumnes de les escoles de música,
de més de 6.000 alumnes i al voltant de 400 professors arreu
dels diferents municipis de les Illes Balears. Per tant, és un clar
indicador de la incidència i la importància d’aquests estudis dins
la nostra societat i aquest fet ha propiciat que la pràctica totalitat
de municipis ofereixin actualment aquests estudis.
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Davant d’aquest fet i després de dos anys consecutius en què
la conselleria no treia l’ordre de subvencions per ajudar als
municipis al manteniment d’aquestes escoles de música, la qual
cosa va en perjudici dels mateixos municipis i a la vegada, de
les economies familiars perquè suposa que augmenten les
quotes als alumnes dels diferents municipis, vàrem presentar
aquesta proposició no de llei.

La consellera ens va dir el passat dia 30 d’abril que la
subvenció de l’any 2007 “mirarà d’arreglar-la” -paraules
textuals de la consellera. Però la del 2008 ja està en marxa, i
aquest estiu estarà a punt de presentar-la. És cert, tal com va dir,
que les subvencions del 2008 per al manteniment de les escoles
de música encara no s’han convocat, estan en procés de
convocatòria, comenta un lamentable error que va succeir. I
acaba dient a la seva intervenció: “vol dir que no varen deixar
doblers en el pressupost del 2007, per això no es va pagar la del
2007, però la del 2008 es paga ara, amb el mateix marge de
temps. Jo pagaré la subvenció del 2008". Evidentment aquest
“jo pagaré” jo entenc que no serà de la seva butxaca, serà de la
butxaca de tots els ciutadans, però bé. La del 2009, del 2010 i la
del 2007 “intentaré arreglar-la de qualque manera, malgrat
l’haurien d’haver resolt vostès si tant estimaven el tema”.

I curiosament avui el PSOE ens presenta una esmena de
substitució on ens demana que instem la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears a donar el suport
necessari per tal de garantir de forma conjunta, amb els
ajuntaments i consells insulars, el bon funcionament de les
escoles municipals de música; però no insta la conselleria, tal i
com insta la nostra proposició no de llei, que treguin la
convocatòria per al curs escolar d’enguany ara. Com quedam?
Que la consellera ja ens va enganyar en el seu moment o el
Partit Socialista no és del mateix partit que la consellera i no ens
demana que instem perquè es pagui enguany? És al Diari de
Sessions de dia 30 d’abril.

Per tant, nosaltres no podem acceptar mai l’esmena de
substitució. Podem acceptar l’esmena d’addició, podem donar
tot el suport necessari a les escoles municipals de música. Un
tema a part del que també podríem parlar és aquest gran
incorporació que té el Partit Socialista, incorporar els consells
insulars al funcionament de les escoles de música. És veritat que
amb l’Estatut d’Autonomia, que vàrem aprovar per unanimitat
tots els partits polítics, el tema de les escoles de música és una
futura competència a transferir als consells insulars. Però, per
exemple, el tema de caça, curiosament, són colAlectius que reben
subvencions dels consells i del Govern, curiosament. El tema de
les escoles de música quasi no en reben ni del Govern. I ara hi
volem ficar els consells insulars pel mig. Ja veurem com
acabarà aquest tema, ho podrem estudiar en el seu moment.

Ara bé, voler substituir la nostra proposició no de llei, on
instam la conselleria que en el curs escolar d’enguany tregui la
convocatòria de subvencions per a les escoles de música del
2008, haurà de ser, perquè va dir que serà per any vençut i ens
ho voleu fer tornar enrera, no. O en aquests moments ens
atenem al que va dir la consellera, fins i tot nosaltres pensàvem
en la possibilitat de retirar aquesta proposició no de llei perquè
l’enteníem contestada mitjançant la pregunta. I la nostra gran
sorpresa ha estat aquesta presentació de l’esmena.

Per tant, mantenim la nostra proposició no de llei. Entenem
que és urgent que el Govern s’impliqui en el manteniment de les
escoles de música, per un tema d’economia municipal, per un
tema d’economia familiar perquè és un colAlectiu prou
important, 6.000 alumnes que estudien, que entenem que tots
tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions tant si
estudien a un conservatori o a una escola de música, i per tant,
instam perquè ens donin suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Rita per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei podríem dir que té dues parts molt
diferents, una és l’expressada en el títol i a l’exposició de
motius, que parla de la necessitat d’ajuts a les escoles
municipals de música; i una altra la de la proposta pròpiament
dita, que parla de donar suport als estudis de música, dansa, art
dramàtic i estudis superiors de disseny. 

Si ens guiem per la proposta, sembla que fa menció dels
estudis superiors de disseny i sembla que ens estam referint a
estudis reglats i regulats per capítol 4 de la LOE, articles 45 i
següents, que diuen que són els que tenen per finalitat
proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i
garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, la
dansa, l’art dramàtic, les arts plàstiques i el disseny. Aquests
estudis que es denominen de règim especial -per resumir un
poc- tenen els seus graus elementals, mitjans i superiors i són
competència de l’administració educativa, per suposat.

Si ens hem de referir a les escoles municipals de música, a
les Illes Balears tenim una casuística molt variada. Tenim
aquells ajuntaments, associacions sense ànim de lucre i de
també associacions de titularitat privada que tenen escoles de
música i de dansa reglades i no reglades. Totes regulades pel
Decret 37/1999, de 9 d’abril, i autoritzades i reconegudes per la
Conselleria d’Educació i Cultura. I que funcionen en una xarxa
d’escoles elementals de música. La finalitat de les quals era en
el seu moment descongestionar els conservatoris. I tenim també
aquells altres ajuntaments que tenen escoles de música, com
també de pintura, ceràmica, etcètera, destinades a aquell públic
que no té interès en l’obtenció d’una titulació amb validesa
acadèmica o professional, sinó que simplement estan destinades
a cobrir un interès particular o una afició musical. Però que
també donen servei a aquells infants que tenen entre 4 i 8 anys
i que encara no poden entrar a les escoles de la xarxa i ja
decidiran en el seu moment si volen o no continuar estudis en el
conservatori, o aquells majors de 13 anys i persones adultes que
no podrien entrar en el conservatori si no és fent una prova
d’accés que demana haver fet quatre anys de solfeig, o també
per cobrir altres especialitats musicals que no sigui la clàssica,
parlam de la música moderna, rock, jazz, etc., que no apareixen
en el decret reglat.
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És a dir, jo crec que el primer que hauríem d’aclarir és el
sentit de la proposició no de llei, perquè les problemàtiques són
diferents i, per tant, la solució també hauria de ser diferent. Si
ens referim a la situació d’aquestes darreres setmanes, hem
pogut veure pels mitjans de comunicació la problemàtica
suscitada pel retard de les convocatòries d’ajuts a les escoles
municipals de música de la xarxa, de la qual cosa el Partit
Popular s’ha fet ressò, cosa que no critic perquè aquesta és la
seva feina, quan veuen que alguna cosa no funciona bé en el
Govern, si ens referim a aquestes concretament, no fa massa,
com ha explicat la diputada Sra. Soler, concretament dia 30
d’abril, vàrem tenir ocasió de sentir en aquesta comissió la
pregunta formulada per aquesta mateixa diputada sobre aquesta
qüestió i també vàrem sentir la resposta de la Sra. Consellera
que es comprometia a treure aquest any aquesta subvenció de
l’any 2000. 

També ens va explicar el problema que va ocasionar, una
vegada més, les promeses dels anteriors governants d’aquesta
comunitat autònoma, promeses, compromisos que no quedaven
reflectits en els pressuposts. I d’açò a Menorca tenim altres
exemples, com la Fundació de l’Òpera, el Bàsquet Menorca, etc.
Els mateixos arguments, supòs, que haurem de sentir en la
compareixença que tenen demanada de la consellera que vàrem
firmar dia 16 de març. Com d’altres temes, tenim la pregunta,
tenim la compareixença, tenim la proposició no de llei, crec que
ara els mancaria en aquest aspecte una interpelAlació i una moció
sobre les escoles municipals de música, tal vegada arribarà
prest.

La consellera ja va comentar el problema pressupostari,
efectivament, que es va trobar l’any 2007. L’any 2006 -ho
repetiré- els doblers que s’havien destinat a aquesta
convocatòria es varen dedicar a cobrir les despeses de la
Fundació de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i per absorbir
part del pagament de la Fundació Pública per la Música de les
Illes Balears, per la qual cosa, es va haver de fer una
convocatòria dia 28 de desembre del 2006, avalada amb un
anticipat de despesa del 2007. Per tant, l’any 2007 no es va
poder pagar, ja que els doblers ja estaven gastats.

L’any 2008 el que es patirà és un endarreriment, com ja va
explicar la consellera, a causa d’un error de tramitació derivat
de la modificació de la Llei de subvencions, que es corregirà en
pocs dies. Però ella es va comprometre a fer-ho abans de final
de curs. Per tant, no té sentit posar aquest afegitó cronològic.

Però ara sembla que les escoles municipals de música no
podrien viure si no és amb l’ajut de la Conselleria d’Educació
i Cultura. Però açò no és cert, l’ajuda que donava la conselleria
està qualificada, per escoles amb les quals jo m’he posat en
contacte, d’almoina i que no compensava les exigències que
havien de complir. Algunes, per tant, ni tan sols s’hi varen
adherir, com és la de Maó; i perquè en definitiva tampoc no
donen cap solució acadèmica, fins i tot he hagut de sentir que es
basaven en un model arcaic d’ensenyament musical
academitista. En tot cas feien un favor a la conselleria perquè
podien acollir ampliacions del Conservatori, és a dir,
solucionaven problemes d’espai.

El que demanen ara les escoles de música no és recuperar la
situació anterior, no. El que demanen és que la conselleria es
faci càrrec d’un 33% del cost de l’escola per, d’aquesta manera,
poder pagar un sou digne als seus professors i professores i que
sigui més d’acord amb el que cobren els professors del
Conservatori. També aquesta és una manera que els pares no
s’hagin de fer càrrec, com ja hem dit, d’un cost que per a
algunes famílies pot suposar que els seus fills no tenguin accés
igualitari a uns ensenyaments que avui en dia no podem negar
que són necessaris per al desenvolupament personal. Per açò
que la Conselleria d’Educació i Cultura es faci càrrec del 33%
del cost ja és més complicat actualment i supòs que s’ha
d’estudiar prou bé quan parlam d’un ensenyament que no és
obligatori i quan tantes necessitats hi ha.

En definitiva, atès que el fons de la proposició no de llei, no
la proposta que surt reflectida, és tractar de solucionar la
problemàtica de les escoles municipals de música, nosaltres
proposam una esmena que vagi més en relació amb l’exposició
de motius i que abraci de manera més àmplia els ensenyaments
musicals de les escoles municipals, i que no es presti a confusió
en diverses matèries, com surt actualment la proposta, i en
diversos graus d’ensenyament, com per exemple, el superior de
disseny que assenyalen, sinó que parlin dels ensenyaments de
música tant dels que són reglats com dels que no ho són, però
dels quals també crec que ens n’hem d’ocupar per l’esforç que
representa per als ajuntaments i per a l’alumnat, però sempre
diferenciant els estudis que promocionen les escoles municipals
d’altres que podrien ser de titularitat privada i que no es veu
reflectit tampoc en la proposta que ha fet el Grup Popular.

Hem volgut incloure també a la proposta unes altres
administracions públiques de les Illes Balears com són els
consells insulars, que tenen competències a més d’administració
local, a més de les autonòmiques que els atorga l’Estatut. Per
tant, han de colAlaborar amb els ajuntaments, i així ho fan.
Almanco el Consell Insular de Menorca ho fa, també amb les
escoles d’ensenyaments artístics municipals. És per aquest
motiu que la proposta queda redactada de la següent manera:
“El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a donar el
suport necessari per tal de garantir de forma conjunta amb els
ajuntaments i els consells insulars, el bon funcionament de les
escoles municipals de música”.

En resum, hem presentat aquesta esmena perquè la proposta
que presentava la proposició no de llei era confusa quant que no
es refereix a les escoles municipals, no diu res d’escoles
municipals, tampoc no es refereix a la problemàtica que tenen
les escoles, concretament les escoles de música, sinó que confon
una altra vegada escoles de música, dansa, arts dramàtics,
disseny, etc., que tenen problemàtiques diferents. Per tant,
pensam que aquesta proposició no de llei és confusa i fins i tot
errònia en alguns plantejaments, i per açò hem volgut presentar
aquesta modificació.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació de
posicions, en primer lloc té la paraula la Sra. Esperança Marí
del Grup Mixt per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, per a la formació dels nostres joves, per a una òptima
ocupació del temps de lleure i per al foment de les pròpies
aficions i vocacions està clar que és molt important la tasca que
duen a terme les escoles municipals de música. Crec que, en
això, tots hi coincidiríem, en la importància que tenen aquestes
escoles. Es tracta per tant d’una iniciativa important que té no
només un pes per allò que fa a la formació dels joves, sinó que
compta també amb una clara dimensió social i que a vegades és
aquesta dimensió social que tenen aquestes escoles municipals
allò que fa que siguin tan importants dins el que seria el teixit
municipal de les nostres illes.

Estic, per tant, d’acord amb el que han expressat en aquest
sentit -en aquest sentit de la dimensió social, de la importància
que tenen- els dos portaveus que m’han precedit. Certament hi
ha hagut -i també és cert- un retard en tot allò que són les
subvencions i l’organització d’aquestes subvencions i que s’han
hagut d’esmenar una sèrie de deficiències, però és allò que deim
que val més que els ajuts i els suports de les escoles municipals
de música arribin tard, que aquests arribin ben estructurats, ben
clarificats i que, si a més impliquin una millora per a aquests
centres, més val que arribin tard i que no es perdin.

És important també, però -i aquí entenem una mica el
problema d’aquesta proposició- no confondre aquests ajuts que
són tan important i dels quals parlam amb allò que són les
beques individuals, tots els altres ajuts per estudis de règim
especial per estudis com ara Art Dramàtic, Dansa, Disseny, etc.,
i que també atorga mitjançant les seves convocatòries la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears. 

Per tant, donarem suport, tenint en compte tots aquests
elements i per tal de no confondre tot allò que són els
organismes implicats, especialment ajuntaments, etc., en aquest
sentit de clarificació donaríem suport a l’esmena que ens ha
presentat el Partit Socialista. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Afegirem poc als arguments que ja
s’han aportat, crec que des del nostre grup no hem vist les
bubotes que ha apuntat la Sra. Soler a l’esmena que ha presentat
el Grup Socialista, sinó que havíem també reparat amb una certa
incongruència entre el que era l’exposició de motius que
semblava clarament que anaven, com ella mateixa ha apuntat a
la seva exposició respecte dels elements que ja vàrem veure
desplegats en aquelles preguntes de dia 30 d’abril, en aquella
sessió a la qual s’ha referit la Sra. Soler respecte de les
dificultats que compartim i que és bo fer constatar respecte del
retard en la convocatòria dels ajuts als municipis o..., sobretot
als municipis, però en qualsevol cas en general a les escoles de
música i dansa de les Illes Balears. 

Després és cert que dins la proposta que se’ns apunta si
mesclen els temes d’Art Dramàtic, estudis superiors de
Dissenys que sembla que tenen poca congruència amb allò que
és estrictament... o té una referència més al que és acadèmic i
competència estrictament de l’autoritat educativa que no aquella
altra tasca de desplegament que en part dins l’educació d’adults
i en part dins l’homologació general cap a un suport a allò
acadèmic, a allò que són les escoles elementals de música i fins
i tot, conservatori de grau elemental i conservatori de grau
mitjà, que s’han anat consolidant a partir de l’esforç municipal.

No sé per què ha provocat la hilaritat del punt com s’ha dit
que l’ajuda del Govern és petita, perquè crec que tothom que
hagi tengut algun contacte amb escoles de música reconeixerà
que si al principi era miserable al final ha anat creant-se un
suport, que té una importància, que és agraït perquè els
ajuntaments i en general les escoles van tan justes que qualsevol
ajut ajuda a quadrar, però que evidentment està molt enfora del
que han demanat sempre els ajuntaments i dels que han demanat
en realitat els usuaris, que com s’apunta fa anys que es debat o
que s’intenta aquest repartiment per terços entre l’ajuntament,
l’autoritat educativa, sigui Govern sigui consell, però en
qualsevol és un suport extern a l’ajuntament, i l’altre terç, la
matrícula i l’aportació de la part privada.

Això, ja dic que no estàvem aquí el dia que es va perdre la
convocatòria, ni molt menys, i tothom sap com és que han
nascut, amb quina voluntarietat i amb quin suport varen néixer
totes aquestes escoles municipals. Alguna per ventura més ben
apadrinada, d’altres..., conec bé el cas d’Inca, cada u coneix el
que més ha viscut, doncs amb un suport zero i tirant a negatiu
respecte a les autoritats que hi havia en aquell moment.

En qualsevol cas el que és massa clar d’entendre és que fos
poc o fos molt, zero és menys. Per tant, és evident que hem de
donar suport a aquesta convocatòria, ha estat un error o ha estat
una circumstància desgraciada que és explicable tant per les
penúries econòmiques que pateix tant la conselleria, el Govern,
com pel moment polític en què vivim, però que efectivament si
hi ha doblers per ajudar a comprar cotxes és evident que hi ha
d’haver doblers per mantenir una activitat d’un servei tan
important com són les escoles elementals de música del país. 
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Per tant, en aquest sentit donaríem tot el suport a aquesta
iniciativa. Creim que és incongruent -ja dic- com està
plantejada, crec que el Grup Socialista l’ha enfocada més
correctament. La consellera s’hi ha compromès. Confiam
plenament que complirà la seva paraula, però en qualsevol cas
si hi ha d’haver un acord d’aquest parlament en què l’insti d’una
manera formal, que ho faci, no hi tendrem cap inconvenient,
però la veritat és que en la literalitat de la redacció tal i com la
plantejada el Grup Popular no hi estam d’acord.

Per altra banda, ens sorprèn -i ho deim- que la consciència
del Grup Popular respecte de la situació de tots aquests elements
de servei no consoni amb les iniciatives que apunta de rebaixar
els pressuposts de tota la comunitat autònoma per incongruència
entre les previsions d’ingressos i els que hi ha, que en part pot
ser que siguin certes perquè el moment econòmic és realment
delicat, i tot el que representa de... minva d’ingressos per a la
part fiscal, etc. Cada vegada menys ingressos, cada vegada més
despesa. Som molt conscients que és molt difícil que el Govern
provoqui la quadratura del cercle, però és que la que no ho
hauria de patir -i en això estarem amb el Grup Popular i en
qualsevol que ho proposi- és l’educació elemental de les escoles
de música.

Per tant, tot i que per ventura no podrem fer cap gran
miracle dins aquesta legislatura el que no podem fer és cap
passa enrere. Per tant, aquí ens trobaran, però ja dic aquesta
proposta no hi és. Els animaria a fer una aprovació per
unanimitat en el benentès que crec que hem expressat tots els
portaveus en la iniciativa, en l’esmena que presentava el Grup
Socialista. Si vostès prefereixen mantenir la literalitat de la seva
proposició no de llei, doncs, tem que no serà aprovada. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol fer ús de la paraula la Sra. Soler?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sap greu que la literalitat de la
proposició no de llei no pugui ser aprovada per unanimitat.
M’hauria agradat molt que el Sr. Alorda i la Sra. Rita haguessin
anat a veure els seus companys de partit, a Felanitx o a Calvià
mateix, on aquesta proposició no de llei literalment calcada va
ser aprovada per unanimitat per tots els partits polítics.
Curiosament, el que passa és una realitat diferent, que als
municipis saludam a la gent de tu a tu i al Parlament els tenim
molt enfora, els ciutadans, per explicar-los que és més fàcil
donar 500 euros perquè tenim compromís amb Zapatero que no
donar 12.000 o 24.000 euros a una escola de música per ajudar
a abaratir els costos d’aquella escola de música.

Els portaveus dels seus partits als municipis que els he dit -i
a molts d’altres també- varen donar suport a aquesta proposició
no de llei literalment copiada a la que avui hem duit aquí.
Evidentment em sap greu, Sra. Portaveu del Grup Socialista que
digui que quan nosaltres governam donam misèria, de zero a
donar misèria, preferesc donar misèria. Ho preferesc. Fa dos
anys que estam a zero. Realment, els municipis estan a zero,
zero, zero. No han rebut absolutament res. De zero a misèria,
m’estim més un poquet de misèria. 

Ens agradaria moltíssim que es poguessin augmentar les
ajudes a les escoles de música i ens trobarà al costat per fer-ho,
de fet al nostre temps ja hi havia una comissió creada per aquest
tema, per intentar aconseguir que el 33% el posàs l’ajuntament,
el 33% el posàs el Govern i el 33% vengués de les mateixes
escoles de música, dels seus recursos. Per tant, si fan aquesta
comissió i ho aconsegueixen, ens trobaran al costat, no ho dubti.
Ara bé, facin-ho. El que no poden fer és deixar-ho a zero com
hem tengut fins ara.

Li diré una cosa al Sr. Alorda. Ens parla que si nosaltres per
un costat instam a donar més doblers, a donar més subvencions
i per un altre l’instam com a Partit Popular a baixar el
pressupost de la CAIB, els vàrem donar la solució: comencin a
reduir conselleries, comencin a reduir alts càrrecs, comencin a
fer les coses així com cal i probablement sortiran doblers per
donar a les escoles de música. No ho dubti ni un moment.
Parlam de 6.000 alumnes i 400 professors. 

Si la literalitat de la proposició no de llei no els permet votar
a favor és perquè creuen cegament en les proves de la
consellera, els temps ens donarà o ens llevarà la raó, però a
aquests 6.000 alumnes els podrem dir amb la veu ben forta que
el Parlament de les Illes Balears no ha volgut instar el Govern
que dins enguany es tregui la convocatòria tal com ens va
prometre la consellera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Entenc que no admet l’esmena. Per tant,
passam a votació.

Vots a favor de la proposició no de llei? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7083/09. 
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3) Proposició no de llei RGE núm. 7712/09, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla d'integració
sociolingüística a les presons.

Finalment, per defensar la Proposició no de llei RGE núm.
7712/09, sobre pla d’integració sociolingüística a les presons,
intervé pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Marí per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, a les Illes Balears hi ha en aquests moments una
població de reclusos, segons dades del mes de febrer d’enguany,
del 2009, de 2.032 persones distribuïdes entre les presons de
Palma i d’Eivissa. Aquestes persones tenen en general un accés
molt escàs o totalment nul a les possibilitats d’aprendre la
llengua catalana. Des de l’any 2000 s’ha produït un augment
d’un 35% d’interns a les presons de les Balears i d’aquests n’hi
ha un 56% que són reincidents. 

Existeixen cursos de català, però es troben totalment
descontextualitzats i s’hi apunten poquíssimes persones
d’aquesta població penitenciària.  A més, en aquests moments
també som a les portes de posar en marxa un nou centre
penitenciari o centre d’integració social a l’illa de Menorca.
Malgrat l’oficialitat de la llengua catalana les presons de les
Illes Balears funcionen pràcticament de manera exclusiva en
castellà i aquest fet, per començar, entra en contradicció amb la
doble oficialitat lingüística existent a les nostres illes. Entre les
persones que es troben internades a les presons de les Illes
Balears el català resulta una llengua completament exòtica. En
dades de cursos de català, d’una població de 1.528 persones
només s’havien apuntat en principi als cursos de formació en
llengua catalana, a més cursos de llengua catalana -diríem- de
nivell A o molt bàsic, però la majoria d’elles no és més que una
llengua estrangera. Dels interns de les presons de les Balears
n’hi ha més, prop de la meitat o més segons les estadístiques,
que són nats fora d’Europa majoritàriament d’origen d’Amèrica
llatina o d’Àfrica. 

Per tant, tot plegat demostra una correlació o podria
demostrar-se una correlació existent entre el desarrelament
lingüístic, desarrelament social i possibilitat de reclusió
penitenciària. El coneixement de la llengua catalana constitueix
una eina molt poderosa d’arrelament social a la qual els interns
de les presons de les Illes Balears -com ja hem apuntat- no hi
solen tenir accés. 

Observam per tant una doble mancança en el nostre sistema
penitenciari. D’una banda, el funcionament a les presons per
part del funcionariat del ram no (...) la doble oficialitat
lingüística com correspondria a un segment de la funció pública
dins la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’una altra, ens
trobam que la població reclusa té molt poques possibilitats de
poder adoptar aquest element d’integració a la nostra societat.
Es tracta idò de treballar perquè es compleixi aquest doble
objectiu, que el funcionament administratiu de les presons
contempli la doble oficialitat lingüística a les nostres illes i que
la població reclusa pugui tenir un accés fluid i fàcil al
coneixement de la llengua catalana. Aquest objectiu és
perfectament compatible amb la resta d’objectius
d’aprenentatge de l’ensenyament reglat.

Així mateix, tenim l’ocasió de començar un centre
penitenciari, el de Menorca, sense les velles rutines amb una
incorporació regular i normal de la llengua catalana. En altres
llocs ja s’han portat a terme projectes d’arrelament lingüístic i
cultural, no serem pioners per tant si ens hi decidim a les Illes
Balears. L’arrelament lingüístic i cultural dels interns a les
presons constitueix un element poderós de reinserció a la
societat. Per això, s’hi ha treballat a programes que s’han portat
a terme a llocs tan distants i amb unes diferències tan grans
entre ells com puguin ser la ciutat de Barcelona a Catalunya, un
estudi a la presó model de l’any 2002, i també a la ciutat de
Nova York. Hi ha hagut resultats de molt d’èxit -de molt d’èxit-
tant pel que fa a la reinserció social dels reclusos com pel que
fa a la millora de la "governança" dels mateixos centres
penitenciaris.

Certament l’administració de les presons encara es troba en
mans de l’Estat, però el personal educatiu és gestionat per la
comunitat autònoma. Així mateix, els programes
d’alfabetització i d’ensenyament per a les presons depenen de
la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, fet
que també ens deixa una escletxa possible i ben clara per a
l’avanç de l’ús de la llengua catalana en aquest àmbit mentre
esperam tranquilAlament que algun dia arribin les competències
també en aquesta matèria. 

Per tot plegat present aquesta proposició no de llei perquè es
dugui a terme un projecte de dinamització lingüística i cultural
en coneixement de la cultura de les Illes Balears a les presons
d’Eivissa, de Palma i també, en un futur, de Menorca amb la
finalitat de fer-hi avançar l’ús de la llengua catalana, però
sobretot amb la finalitat que aquest projecte ajudi a la millor
reinserció social dels presos i a preparar-los per tant, per al
retorn en les millors condicions a la llibertat i a la plena
autonomia individual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Marí. El nostre grup
dóna ple suport a aquesta iniciativa, la felicitam per haver-la
proposada a aquest parlament. Creim que és convenient i
necessari donar un impuls a l’ús i al coneixement, a la formació
en llengua catalana dins les presons de les Illes Balears i a la
població reclusa. 

Certament com s’ha apuntat el gran objectiu que s’ha de
plantejar més allà del punitiu és el de la reinserció social i no hi
pot haver inserció real dins la nostra societat sense el
coneixement de les dues llengües oficials. Per ser realment
ciutadans a la nostra comunitat el coneixement de les dues
llengües oficials obri uns nivells d’integració que no es poden
canviar absolutament per cap altre paràmetre. Per tant, aquest
element el dóna i, com s’ha apuntat, les experiències que hi ha
hagut arreu han tengut sempre èxit en un sentit de reivindicació
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de la ciutadania, de convidar i ser acceptats i a una reinserció
real dins la societat.

Dit això, no sé si podem esperar amb tranquilAlitat la
transferència perquè certament el gran protagonista i qui té el
màxim de ressorts per dur a terme aquesta tasca no hi ha dubte
que és el competent i el que realment gestiona les presons, si no
hi creu el responsable és difícil des de fora, des d’una altra
institució més enllà d’aportar crosses, elements, bagatge, una
carpeta d’activitats, recursos... És molt important que sigui el
propi disseny i la pròpia voluntat, el pla lingüístic del centre el
que així ho assumeixi.

Certament, l’Estat amb aquelles competències que manté a
les Illes Balears no és especialment receptiu a la doble
oficialitat, no ho és en pràcticament cap dels cossos, dels
elements que s’ha reservat dins la competència exclusiva. En
aquest cas, les presons en són una mostra més,  per ventura una
de les àlgides, respecte de com no és tractada amb el caràcter
d’oficialitat la llengua catalana en el país. Aquí hi ha un element
important -és evident- de..., que l’Estat s’involucri i admeti una
norma jurídica de plena aplicació com és l’oficialitat de la
llengua i ho tengui present. 

Recordaran que a aquest mateix parlament hem instat el
Govern de l’Estat que catalogui totes les places de funcionaris
quant als requisits lingüístics, no ho ha fet, no du camí -sembla-
d’arribar a fer-ho almanco en tots els ordres. És clar, és la
mateixa administració que -tornam a estar en un debat conegut
a aquesta casa- no està ni tan sols dotada, ella mateixa, per
exercir-la i per tant, el nivell d’implicació que hi té és
relativament (...).

Això no obstant, des del Govern s’han fet coses com s’ha
apuntat, aquests cursos des de la Direcció General de Política
Lingüística en el 2008 amb tots els inscrits que s’han apuntat,
s’han fet exàmens d’A, en aquest sentit de nivell A dins la
presó, s’hi ha desplaçat el tribunal i sembla que s’ha consolidat
que hi hagi d’haver aquesta oferta, ara, naturalment això és
absolutament insuficient i el que ens planteja el to i l’esperit de
la iniciativa és un tomb important respecte de la situació que en
aquest moment vivim.

Nosaltres li donarem suport i confiam que hi hagi dins
aquesta nova activitat i, fins i tot, dins la nova fluïdesa que s’ha
d’aportar entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat en tota la negociació de la transferència, hi hagi ja alguns
elements amb els quals entrem en la gestió i en la filosofia que
hi ha d’haver a les presons. Evidentment, això és només un
aspecte, n’hi ha molts d’altres que haurem de debatre, però
aquest és un element que té més rellevància del que en un
primer terme de formació podria semblar. És un tema per al
nostre grup fonamental per garantir aquesta inserció i aquesta
convidada a la ciutadania de tota la població reclusa. Per tant,
és cabdal i confiem que amb aquesta proposició i aquesta
instància que facem des d’aquest parlament al Govern de les
Illes Balears, i jo diré especialment al Govern de l’Estat, hi hagi
un canvi notori a partir d’aquest punt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la Sra. Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, però em sembla
interessant tractar temes referents a les presons de les Illes
Balears, que no és un tema freqüent a aquest parlament, sobretot
quan és d’un tema social per als interns i en referència a la seva
integració dins la societat. És més, no hi ha masses notícies
relatives a les presons, en tot cas es refereixen sempre o en la
majoria, si la població que envolta o ha d’envoltar les presons
està a favor o en contra, generalment en contra, de la seva
ubicació territorial. Ja ho sabem, els interns de les presons, com
tot allò que no ens agrada de la nostra societat, com més enfora
millor.

És per això que hem estudiat amb interès aquesta proposició
no de llei del Grup Mixt que tracta d’un tema molt concret i
parcial, també, dins el món de la integració social dels interns
com és la integració sociolingüística i que també fa referència
no només als interns sinó també al funcionariat. És cert que les
presons formen part de l’Administració Perifèrica de l’Estat,
com ja s’ha dit, i que la Llei 3/1986, de normalització
lingüística, diu a la disposició addicional primera que “el
Govern balear ha de promoure, d’acord amb els òrgans
competents, la normalització de l’ús de la llengua catalana a
l’Administració Perifèrica de l’Estat”. Tenim entès que així
també ho fa la Conselleria d’Educació i Cultura, ja s’ha dit aquí,
també en qüestions educatives diferents, i a través de la Direcció
General de Política Lingüística es fan únicament al centre
penitenciari de Palma cursos de català elemental i que a partir
de juny del 2008 també s’han fet proves de nivell A de català en
el mateix centre.

De vegades veim que les estades a presons han estat
aprofitades per algunes persones per avançar en la seva
formació, cosa que com a ciutadans crec que hem d’aplaudir.
No obstant això consideram pertinent aquesta proposició no de
llei que inclou també el funcionariat i no només parla de la
presó de Palma sinó també de la d’Eivissa i en futur la de
Menorca. Atès tot açò votarem favorablement aquesta
proposició no de llei

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé el Sr. Serra per un temps de deu minuts.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Francament, per part del Partit Popular entenem, quan llegim
aquesta proposta específica, que està dotada d’una certa
inconcreció a causa que avui plantejar que es faci un pla
d’integració sociolingüística crec que requereix d’una definició
que en la proposta no s’especifica, entre d’altres coses perquè
entenem que hi ha dos grans àmbits: una qüestió és el tracte
concret en tot allò referent a accions adreçades als interns i
l’altra qüestió seria les qüestions adreçades als funcionaris. 

Entenem que totes aquelles qüestions adreçades als interns
a nosaltres, particularment, ens hauria agradat que haguéssim
tengut l’oportunitat de veure-les a la Comissió d’Assumptes
Socials no només acompanyada d’accions relacionades amb
l’àmbit de la llengua sinó en moltes altres qüestions que, avui
per avui, també són necessàries dins les presons i amb la
voluntat que l’afinitat de les presons, que és una voluntat
recuperadora de les persones i de l’activitat normalitzada entesa
com a l’activitat que pot portar qualsevol de nosaltres dins
l’àmbit de la societat, doncs es pugui restablir.

Estic convençut, i ho dic com a exvoluntari de les presons,
exvoluntari d’activitats dins la presó i també com a responsable
de l’àmbit de serveis socials que, precisament, tenim conveni
amb la presó des de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, que tot el que anava orientat a la identificació
d’habilitats per tal de potenciar les capacitats d’aquestes
persones una vegada que sortissin de la presó, tot el que anava
orientat a buscar opcions d’oci, però també d’ocupació una
vegada que sortissin de la presó per evitar l’àmbit específic en
el qual estava inclosa aquella persona, ja sigui àmbit de
drogodependència o de delinqüència en general, i també la
promoció de l’autonomia social una vegada que hagin sortit de
la presó, són qüestions que avui per avui també tenen moltes
mancances i que estic convençut que tots els presents estarien
d’acord que requeriria d’una atenció molt més àmplia entre les
quals, fins i tot, estarien convençuts que també es podria
incloure la qüestió de la llengua com un element més que pot
ajudar a les persones que una vegada surtin d’aquesta passa per
a aquesta rehabilitació social doncs puguin relacionar-se amb el
seu àmbit amb una formació més àmplia i per què no també dins
l’àmbit de la llengua.

Això pel que fa a l’àmbit dels interns. Pel que fa referència
a l’àmbit dels funcionaris crec que parlam d’una altra qüestió,
parlam d’unes competències professionals, concretament en
l’àmbit lingüístic, que en tot cas estan regulades en molts de
sentits que estalviaré esmentar en aquest moment, però que
també requeriria d’una major concreció per part d’aquesta
proposta. No sabem si parlam d’un accés voluntari a aquesta
formació específica, no sabem si parlam de l’obligatorietat en
aquest cas l’arribada dels funcionaris a les nostres illes doncs
perquè fos regulat específicament així, no sé si parlam que això
suposàs un mèrit o suposàs aquesta obligació que dèiem abans
i moltes altres qüestions que sense cap dubte s’haurien de
definir específicament perquè pogués rebre el suport concret del
Partit Popular i pogués comptar, sense cap dubte, amb la nostra
voluntat d’impulsar tantes mesures positives com siguin
necessàries de cara a aquest colAlectiu.

En aquest sentit dir dues grans conclusions: primera, crec
que una proposta d’aquestes característiques pateix de manca de
concreció, necessita d’una visió més ampla, i no vull parlar de
prioritats, però crec que els resultats que coneixem de les
accions que s’han portat a terme en aquest sentit no han gaudit
del suport ni dels interns ni dels funcionaris que algun cas,
potser, fins i tot seria desitjable, però no ha rebut l’acollida que
faria notar que això fos un tema prioritari. Per altra banda,
necessitaríem conèixer amb més deteniment tot el que fa
referència als funcionaris i a la regulació dels seus mèrits, les
seves capacitats i les seves obligacions, que desconeixem en
aquesta proposta que -ja dic- fa impossible que puguem donar
un suport explícit amb un sí clar a aquesta proposta, si bé també
és veritat que no donam un no específic i concret perquè
entenem que pot haver-hi qüestions que es puguin desenvolupar
i que puguin ser positives i en aquest cas ens quedaríem en una
abstenció que deixi la porta oberta a parlar-ne, a concretar i a
especificar tot allò que pugui ser positiu per a aquest colAlectiu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. Molt breument, al portaveu del Partit Popular en
principi, clar que és una proposició no de llei molt específica en
un tema molt determinat, ara de la manera que s’han de
desenvolupar aquests plans no crec que correspongui a aquesta
comissió detallar-ho, per a això hi ha la feina del Govern, crec
que d’aquí ha de sortir una concreció, una planificació i que
això ho ha de dur a terme, pens, des de la Conselleria
d’Educació, especialment des de Política Lingüística, juntament
amb allò que seria la Direcció General de Justícia. Pens que
això és la seva feina. En principi des del Parlament senzillament
se’ls fa aquesta solAlicitud que esperam la puguin dur endavant.

Quant al funcionariat pens que és molt clar, senzillament
s’ha de complir la Llei de normalització lingüística. No hi ha res
més, la legislació hi és i per tant qualsevol funcionari té unes
obligacions, té uns drets i unes obligacions, i crec que estan més
que clars i més que fets. Això sí, d’alguna manera pens i aquí he
d’agrair a tots els partits, també al Grup Popular, perquè sí crec
que s’ha entès l’esperit d’aquesta proposició no de llei que en
definitiva l’únic que pretén és que no tan sols per raons de
normalitat cultural, no tan sols pel compliment d’una
determinada normativa sinó, sobretot, per no afegir nous
elements de marginalitat a una població penitenciària que ben
segur pensam que ja pateix prou.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam doncs a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7712/09. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8. Vots en contra, cap. Abstencions, 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7712/09. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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