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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, Sra. Presidenta, Maria Torres substitueix Miquel Àngel
Coll.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

Compareixença RGE núm. 12749/09, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller d'Educació
i Cultura, per tal d'informar sobre les línies estratègiques
de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
consistent a l’escrit RGE núm. 12749/09, presentat pel Govern
de les Illes Balears, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença urgent del conseller d’Educació i Cultura, per tal
d’informar sobre les línies estratègiques de la Conselleria
d’Educació i Cultura.

Assisteix el conseller d’Educació i Cultura, Hble. Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, acompanyat de la Sra. Elvira Badia
Corbella, directora general de Planificació i Centres; Sr. Josep
Serra Colomar, director general d’Innovació i Formació del
Professorat; el Sr. Miquel Mestre Morey, director general de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent; Sr. Miquel
Coll Canyelles, director general de Personal Docent; la Sra.
Francesca García Gomila, directora general d’Universitat; la
Sra. Margalida Tous Ferrer, directora general de Política
Lingüística; el Sr. Pere Joan Martorell Castelló, director general
de Cultura; el Sr. Vicent Arnáiz, director de l’Institut de Primera
Infància; la Sra. Rafaela Sánchez Benítez, cap de Gabinet; el Sr.
Francesc Ramis i Oliver, assessor tècnic, i la Sra. Catalina
Morell González, secretària general.

Té la paraula l’Hble. Sr. Bartomeu Llinàs, conseller
d’Educació i Cultura, per tal d’informar sobre el tema objecte
de la compareixença. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades, senyores i senyors. Uns dies després del meu
nomenament com a conseller, ja vàrem planificar una
compareixença aquí, perquè crec que és el que habitualment
s’acostuma a fer i a més havíem de fer, hem tardat un parell de
dies, per ventura més del compte, però no és el mateix començar
amb un programa que està planificat prèviament a unes
eleccions a haver d’incorporar-se a una conselleria que ja du dos
anys de feina i per tant havíem de fer un aterrament ràpid.

En aquesta compareixença el que voldria seria deixar ben
clar quines són les línies fonamentals de treball que pensam fer
dins la conselleria aquests dos darrers anys de legislatura.
Volem fer constància del treball que s’ha fet i al mateix temps
recollir l’encomana que em va fer el president de les Illes
Balears quan em va demanar donar un nou impuls a la feina que
s’havia fet fins ara.

Mirau, crec que, com que molts de vosaltres dels membres
de la comissió, heu sentit intervencions de la meva antecessora
Bàrbara Galmés, teniu coneixement prou i suficient de segons
quins aspectes de línies generals de la conselleria, jo el que no
vull en aquest moment és repetir moltes dades, moltes xifres,
perquè realment seria confús. Centraré les línies de la meva
intervenció en quatre línies fonamentals.

Els eixos fonamentals de la conselleria en aquests moments
on tendrem impuls, són els següents: el tema d’infraestructures,
per una banda; el tema de primera infància; l’eix de lluita per
l’èxit escolar i l’eix per la modernització educativa, pel que fa
a educació, després ja passarem a política lingüística i a cultura,
i a Universitat, perdó.

Pel que respecte a infraestructures, podríem donar una sèrie
de centres que s’han fet i que es construeixen, dir-vos que fins
ara se n’han construït 12 de nous, 15 ampliacions i 12 reformes.
En aquest moment estan en construcció 9 centres, 19
ampliacions i 2 reformes, distribuïts per illes, que si qualcú ho
vol, després vos ho puc donar. I en tràmits per poder tirar
endavant un pla d’infraestructures, hi ha 4 centres nous, 8
ampliacions i 5 reformes. Independentment d’una llista grossa
important que va més enllà del 2011. Després en podríem parlar
també, si voleu.

Però jo vos donaré quins són els eixos per tenir en compte
de cara a les infraestructures. Primer, el que farem, o el que ja
fem, és analitzar la situació actual de cada una de les
infraestructures que es construeixen o planificades. Analitzar els
compromisos que ha pres la conselleria amb ajuntaments i altres
entitats, bàsicament amb ajuntaments per fer les construccions.
Veure la viabilitat d’aquests compromisos, perquè hi ha
compromisos que ens trobam que després hi ha entrebancs que
s’han de solucionar i per tant no sabem si podran estar o no
durant la legislatura.

 En el cas que hi hagués compromisos adquirits que, per
raons alienes a la conselleria, no es pogués construir, llavors
tornaríem agafar un llistat de prioritats, amb la gent que
efectivament ja s’ha parlat i es tenen prioritzacions, per tal
d’avançar o endarrerir algunes d’aquestes obres que estiguin
fetes. Sempre i tot conservant les inversions que ja estaven
pactades per illes, és a dir, si alguna construcció a l’illa de
Mallorca, a l’illa d’Eivissa o a l’illa de Menorca o a Formentera
que estava compromesa i no es pogués fer, el que faríem seria
prioritzar dins l’illa; és a dir que aquells doblers no anassin
d’Eivissa cap a Menorca o de Menorca cap a Eivissa o a
l’inrevés, sinó que es tengués en compte aquestes prioritats.
També podem dir que hi pot haver altres aspectes que facin que
se’n prioritzin unes i no unes altres que en aquest moment no
tenim, i llavors en aquest cas hauríem d’intervenir; ens podem
posar en casos que tenguem una escola que no funciona per una
qüestió determinada i haguéssim de tirar endavant.
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Quant a primera infància, que és l’altra eix que prioritzam,
com ja sabeu tots els que formau part de la comissió, és un pla
de primera infància que s’ha convertit en un referent nacional;
s’ha convertit en un referent nacional que, a més, el ministeri ha
anat assumint part de les teories i pràctica ja que nosaltres
teníem feta a les Illes Balears, per estendre-lo dins el que sigui
possible a tots aquests convenis que fa després amb la resta de
comunitats autònomes. Aquell primer punt de partida que eren
les 2.500 places, les mantenim, lluitarem per les 2.500 places de
0-3 anys, places públiques de 0-3 anys.

A més, com ja s’ha fet, hem elaborat un marc normatiu
destinat a regular la creació, normalització i sosteniment
d’aquesta xarxa d’escoletes, perquè, com sabeu, és un tram que
no havia estat regulat mai; que és una cosa totalment nova on
ens trobàvem amb professionals, entre cometes, que havien
adquirit la seva tasca com de professionals, de vegades com a
autodidactes; altres aspectes en el decret de mínims, les
instalAlacions no recollien exactament tot el positiu del que ha
de ser una instalAlació -no em surt la paraula, perdonau-,
l’adequades que haurien de ser. Per tant, s’ha fet feina en dos
nivells, en la creació d’aquestes places, i després en la part
normativa.

L’any passat es va aprovar, com vos deia, el Decret de
requisits mínims, el decret regulador de currículums d’educació
infantil de 0-6, el decret de xarxa pública i es va crear l’Institut.
A inicis de la legislatura ens vàrem trobar amb 1.800 places
públiques, en aquests moments en tenim 4.700 i esperam que en
acabar la legislatura en puguem tenir 7.500.

A més, hem romput, amb aquest pla i juntament amb la feina
que s’ha fet des de Formació Professional, un tema que encara
no s’havia experimentat a nivell de l’Estat. Fa quinze dies, el
ministre d’Educació va ser aquí, precisament per donar les
acreditacions a professionals que havien estat fent feina amb
escoletes i que se’ls havia fet, mitjançant un curs, una adaptació
de la seva tasca laboral i un reconeixement de les seves
habilitats professionals per tal de poder ser al front d’aquestes
escoletes. No tan sols en aquesta línia s’ha fet feina, sinó que
també en tenim una d’oberta amb el SOIB, per tal que es facin
cursos d’acord amb la Conselleria de Treball, el Consell de
Mallorca i la FELIB. Despús-ahir crec que va sortir al Butlletí
Oficial de les Illes Balears la convocatòria d’ajudes per a
escoles d’educació infantil, que pugen a 1.600.000 i busques
d’euros per a totes aquelles entitats que fan feina amb nosaltres
i per tant d’ajudar al sosteniment d’aquests centres.

Després tenim una altra àrea, una altra línia que volem
potenciar, que és la lluita per l’èxit escolar. La conselleria ha fet
i té en marxa molts programes, només els citaré: Pla d’acció per
impulsar les competències bàsiques; Pla de suport a la
lectoescriptura; Programa Recupera’t a l’estiu; programes de
suport i PROA (Programa de reforç d’orientació i suport); Pla
d’acollida, integració i reforç educatiu; Programa PISE/ALTER
i figura de policia tutor.

Jo diria que també en tenim un altre d’especial, que és el
Programa de qualificació professional inicial, per evitar
l’abandonament i la reinserció laboral. Això es fa, però crec que
hauríem també d’ajuntar esforços.

Quan parlam d’èxit escolar és perquè no volem dir fracàs
escolar, una cosa està lligada amb l’altra. Fracàs escolar sempre
tothom pensa que són els alumnes que fracassen, que són uns
alumnes que no aconsegueixen assolir el que han d’assolir de
coneixements i de destreses a un moment determinat de la seva
vida, bé sigui a primària, secundària o formació professional, i
l’alumne fracassa i per tant hi ha fracàs escolar. No, no,
l’alumne fracassa, però fracassa també la societat, fracassa el
centre, fracassa l’administració educativa, fracassen els pares,
fracassen els professors, vull dir que fracassam tots. Aquella
idea de fracàs escolar pensada només per a l’alumnat l’hem
d’eliminar totalment.

I tenint en compte això, aquí sí que entra un pacte per
l’educació, un pacte per l’educació que crec que molta gent hi
està d’acord, però que surt no perquè es vulgui fer un pacte, sinó
perquè la necessitat que hem experimentat des de la transició fa
que hi ha coses dins l’educació que no funcionen, i no són
només els alumnes, sinó que són també totes les coses que us he
anat comentat abans. És ver que s’ha canviat moltes vegades de
lleis orgàniques, és ver que hi ha instruccions que s’han hagut
d’adaptar a un moment i a un altre, i això desconcerta, però el
que sí està clar és que evidentment aquest pacte ha d’estar fet
amb colAlaboració del professorat, amb colAlaboració dels pares,
amb colAlaboració de l’administració i amb diàleg permanent
amb els agents socials, siguin els sindicats, associacions o
patronals. Per tant, si el pacte per l’educació surt, surt perquè
ens adonam que hi ha coses que no funcionen a l’educació, no
perquè el vulguem fer per solucionar coses en eteri, sinó en
temes concrets, com és el tema del fracàs escolar.

Evidentment que nosaltres farem feina, que ja s’havia
començat a fer feina en aquest sentit; aprofundirem en aquesta
feina i sobretot vos puc assegurar que el que farem no serà
perdre trens en estudis; estudis n’hi ha molts, tenim instituts
d’avaluació que ja han fet feina, tenim la Inspecció que hi ha fet
feina, tenim molts elements dins el sistema educatiu que fan que
tenguem una idea més o manco clara del que passa dins
l’educació. Són complets? No, s’han de completar, però hi ha
molta feina feta que perfectament podrà donar imatge d’aquesta
foto fixa de l’educació que jo voldria que tenguéssim a les Illes
Balears. Perquè tots els de les Illes Balears sabem que dins el
tram educatiu els problemes són a un lloc determinat, millor dit
emergeixen a un lloc determinat, a ESO, però emergeixen a
ESO perquè qualque cosa també passa a primària.

I llavors, si a nivell transversal tenim el plantejament clar,
també hem de saber on hi ha aquests problemes, perquè l’escola
no fracassa tant; alguns trams educatius fracassen, però no tota
l’escola, a primària bàsicament no hi ha fracàs escolar i després
ens trobam, a batxillerat tampoc, després ens trobam que aquest
fracàs escolar s’ubica geogràficament a llocs determinats. De tal
manera que a segons quins pobles del centre de les illes no
passa o a segons quines illes passa més a uns que els altres; el
cinturó que dóna la volta a Palma és on s’ubica més; és a dir,
totes aquestes coses que tots sabem però que les hem de fixar i
per tant aquí haurem de fer una feina específica per detectar
quins són els centres que tenen aquest fracàs escolar i on el



528 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 39 / 15 d'octubre del 2009 

 

tenen. Perquè si no podem en cap moment dir on es produeix,
en cap moment podrem solucionar el problema.

Llavors, quina seria una meta d’aquesta conselleria? Seria
poder classificar les mancances on són i després poder fer feina
sobre aquestes mancances amb una normativa que en aquests
moments és genèrica per a tothom, a partir d’aquest moment fer
normativa específica per a les peculiaritats de cada centre. Ja
sabem que tenim molts de centres i no podem fer feina per a tots
un a un, però sí agrupar-los segons necessitats; en això hauríem
d’entrar en el tema de plantilles, parlar amb els sindicats, veure
exactament com es pot donar suport, perquè hi ha centres que
tenen tantes unitats i els toquen tants mestres; tant de no sé...,
no, aniríem a fer feina per veure les necessitats; en base a les
necessitats donaríem els suports que hagin de menester,
personals i econòmics.

Un dels factors que no he parlat també aquí, però que també
es feien dins els programes anteriors, però com que no era un
programa m’ho havia deixat, era el tema del pacte per a
l’estabilitat dels equips docents. Hi ha una cosa clara, allà on hi
ha plantilles més o manco estables els resultats són millors que
allà on hi ha plantilles on el professorat canvia contínuament.
Per tant, ja s’ha fet feina en aquest sentit fent les oposicions a
les diferents illes, per tal de fixar el professorat una sèrie d’anys;
seguirem fent feina en aquest sentit, igual que en el que vos
havia dit abans de la normativa que s’hagi d’aplicar.

I després, tenir en compte una altra cosa: entendre que,
fixades i coneguda aquesta foto fixa, puguem fer una altra feina
que m’agradaria també fer i és fer molts projectes educatius, que
els centres demanassin el seu projecte específic de cara a
solucionar els seus problemes específics. I aquí dins hi entraria
el que es pot dir una certa autonomia de centre, però que
bàsicament vendria donada per les necessitats detectades per la
comunitat educativa del centre i d’aquesta manera, amb centres
pilots o sense centres pilots, si s’agrupassin per necessitats,
poder fer actuacions sobre aquests.

La modernització educativa, és l’altre punt a tenir en
compte. Avui de matí, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
es publica un decret del president, en el qual la Direcció General
d’Universitat ha estat modificada en nom i continguts i es diu
Universitat i Modernització Educativa, amb competències sobre
els temes de les tecnologies, de la informació i de la
comunicació. Ha estat una mesura que es va prendre tot d’una,
en el sentit que hi havia dins la conselleria competències molt
disperses a diferents direccions generals que, evidentment,
dificultaven la feina a l’hora de plantejar-se objectius
determinats i fer el seu seguiment. Per aquesta raó hem estat
aquests dies que han passat des que vaig prendre possessió
parlant-ne i veient com podríem unificar les actuacions dins la
conselleria.

D’aquesta manera, la Direcció General d’Universitat el que
farà serà agafar aquesta competència, a partir d’avui que ja ha
sortit en el butlletí oficial, i aquests 27 milions d’euros que
vénen a les Illes Balears gràcies a les inversions estatutàries,
serà la direcció general encarregada de fer efectius tota una sèrie
de plantejaments sobre la introducció de les noves tecnologies
de la informació i comunicació, que aquests doblers sí que no
tenen retallada possible -dic possible, perquè encara no he anat
a la reunió del Consell de Govern de demà i per tant no sé
exactament com acabarà el tema de pressuposts-, però aquests
sí que tenc la seguretat que no tenen retallada i per tant els hem
d’aprofitar totalment.

Aquí dins s’ha de dir que tenim un altre projecte que ja
funciona que és l’Escola 2.0, que és el conveni amb el ministeri
per tal de posar pissarres digitals i el compromís d’un ordinador
per alumne a 5è que tiram endavant, i tirarem endavant, a més
d’aquests 27 milions que s’hauran de gastar en plans de
formació per als professors, perquè evidentment no podem
posar pissarres digitals i sistemes nous als centres si els
professors no han tengut una formació específica; per tant, aquí
hi haurà d’haver una feina per part de la conselleria dels
sistemes que té de formació en colAlaboració amb altres entitats
i organismes per tirar-ho endavant. Una campanya, per tant, de
formació per al professorat específica; un pla d’instalAlacions i
de connectivitat, wifi en xarxa; pissarres digitals i ordinadors
generalitzats; ordinadors per als alumnes i ordinadors per als
professors dins l’aula.

Tenim a la casa que també funciona, en aquest cas dins una
altra direcció general que és la de Personal, el gestIB que,
encara que no sigui específic per a l’alumnat, agilita tota la feina
dins la conselleria de cara als centres. D’aquesta manera
s’elimina paper, s’eliminen cues, s’eliminen trasllats, s’eliminen
moltes coses per modernitzar, a més dels centres,
l’administració educativa. D’educació eren aquestes línies.

D’Universitat tenim tres línies. A Universitat tenim, bé,
primer s’ha de dir que en el que es dedica la Universitat, el que
s’ha fet, per part del Govern, ha estat deixar que la Universitat
pel seu compte i amb tota confiança per part del Govern i de la
direcció general, és que fes la tasca que li corresponia de cara a
l’integració al Pla Bolonya. El 2008 ja es va fer un disseny del
treball tècnic; el 2009, avançant-nos un any, s’han canviat els
estudis de 27 graus, 33 màsters i 26 doctorats, i ara ens queda ja,
per al 2010, acabar d’enllestir les 4 enginyeries pendents,
enginyeria agrícola, industrial, telemàtica i informàtica i després
ens quedarien alguns aspectes d’altres graus que encara no estan
tancats, tres o quatre graus, no en quedarien més. Per tant, el
treball de cara a Bolonya està fet, esperem poder-ho acabar i
esperem que doni fruït el més aviat possible.

Quant a infraestructures, a la Universitat tenim previst, dins
el campus universitari, fer l’ampliació del Centre de
Tecnologies de la Informació. El mes d’abril d’enguany es va
signar un conveni entre Educació i Cultura i la Universitat de les
Illes Balears per al finançament d’aquest centre, han començat
els tràmits i s’han començat a rebre informes de cara a posar-lo
en funcionament i està previst que les dependències es puguin
inaugurar l’estiu del 2010. 
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Ca n’Oleo és un altre tema que du molt de temps en obres,
crec que es va explicar ja en un altre moment, que el fet de tenir
un projecte i després en el moment de fer les obres trobar-se
amb elements arquitectònics nous ha endarrerit perquè s’han
trobat arcs, s’han trobat aspectes arquitectònics que estaven
tapats i, per tant, s’han descobert i s’han hagut d’arreglar i això
ha endarrerit fer un altre projecte de cara a poder-los rehabilitar.
La reforma de Ca n’Oleo serà d’uns 4 milions i mig d’euros, i
esperam i desitjam que es pugui inaugurar el primer semestre de
l’any que ve. 

Després tenim l’edifici interdepartamental de Ciències de la
Salut, Infermeria i Fisioteràpia, s’acaba de redactar i està a la
segona part del Pla d’infraestructures del 2009, estam pendents
de la cessió de crèdit per part de la Conselleria d’Economia i
Hisenda per executar-lo. 

La tercera línia dins Universitat aniria dedicada a l’alumnat.
Són moments difícils i en els moments difícils hem de tenir més
sensibilitat de cara a les persones i no retallarem aspectes
d’ajudes de cara a l’alumnat sinó que les mantindrem. Parl de
desplaçaments fora de les Illes, entre illes i de l’illa de Mallorca
o la de Menorca o la d’Eivissa per cursar estudis quan aquests
no es troben a la Universitat de les Illes Balears, i també una
mobilitat internacional que és complementària als Comenius, al
Leonardo, a tots aquests programes europeus que no són
incompatibles, sinó que és una ajuda que s’afegeix a aquesta
que es dóna a través d’Europa, potenciant actuacions dins
l’espai europeu i també dins l’espai de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània.

Quant a política lingüística, els eixos que tenim plantejats
són els següents: la formació i l’avaluació de la llengua
catalana, la normalització de la llengua pròpia de les Illes
Balears i el foment de l’ús social de la llengua catalana. El
primer cerca potenciar l’aprenentatge de la llengua catalana fora
de l’educació reglada i està destinat a tota la població. S’ha de
dir que anam endarrerits en un tema que és l’elaboració del
decret per a l’adaptació dels certificats de català al marc comú
europeu de referència per a les llengües. És una cosa que ja
tenen feta la majoria de comunitats autònomes i és un tema
pendent que hem de fer. Tirarem endavant amb el decret que
prevegi les equivalències amb els nous nivells, convenis amb
universitats i amb institucions per a la investigació i la recerca.

Quant al segon punt volem que la llengua catalana sigui per
defecte la llengua d’ús en la relació de les institucions, tant
públiques com privades, amb els ciutadans. Hem d’avaluar i
planificar l’ús social del català a l’administració del Govern de
les Illes Balears. Després la tercera línia, foment de l’ús social
de la llengua catalana, fa referència a l’ús de la llengua catalana
en els sectors d’activitats econòmiques, socials, de lleure, etc.,
de les Illes Balears i per això farem una altra vegada, que no
s’ha fet des de l’any 2003, una enquesta sociolingüística amb
l’objectiu de conèixer l’estat de la llengua catalana a les nostres
illes.

Cultura. Dins Cultura tenim, també, tres eixos. El primer,
potenciar l’índex de la lectura de la població general i també de
l’escolar, però bàsicament de la general; la promoció dels
nostres creadors entre les Illes i l’exterior; i l’augment i la
modernització de les infraestructures: biblioteques, museus,
arxius, etc. 

El primer pla integral per al foment de la lectura es fa en
colAlaboració amb altres institucions culturals i té com a objectiu
potenciar l’hàbit lector de la població i millorar els índexs de
lectura, crear consciència sobre la importància de la lectura,
impulsar accions de promoció en els diferents àmbits i potenciar
els nostres autors. Tenim algunes activitats, com és l’escriptor
de l’any que enguany és Baltasar Porcel i l’any que ve encara
està en estudi.

En el Pla de biblioteques escolars a les Illes Balears d’aquí
a pocs dies es celebraran les primeres jornades de biblioteques
escolars a les Illes Balears, es crearà un portal web interactiu de
lectura i de biblioteques escolars i es farà, també, una
convocatòria per a tots aquells centres que vulguin participar en
aquest pla i s’hi puguin acollir. Per una altra banda farem feina
en la formació del professorat per tal que pugui donar resposta
a les necessitats que aquestes biblioteques escolars es facin als
centres.

Quant al segon punt, que era promoció dels nostres creadors
entre les Illes i l’exterior, tenim el circuit de les Arts Escèniques
i Música de les Illes Balears que ha estat possible gràcies al
treball que s’ha fet, també, en combinació amb els consells
insulars. S’han potenciat la producció teatral i la producció
musical i s’ha facilitat que grups i companyies de les Balears
puguin actuar a la resta d’illes. En el 2010 està previst continuar
amb l’ampliació de continguts i serveis de la pàgina web que
també s’ha obert i que es diu web Teatre IB. 

Quant a l’arts plàstiques està previst augmentar les
actuacions promocionals que ja existeixen i afavorir la projecció
exterior. Enguany, la persona o l’artista, en aquest cas,
seleccionat ha estat Joan Costa i l’any que ve es preveu que
sigui Maria Carbonero. 

El nou projecte Praxis, també és una altra actuació que feim,
ha reunit en aquesta primera edició l’obra de disset estudiants,
residents a les Illes Balears, que han cursat el darrer cicle de
Belles Arts, que es va fer l’exposició a l’espai cultural Ramon
Llull coincidint amb la Nit de l’Art. Està previst que aquesta
exposició tengui promoció exterior, tant a nivell d’Estat
espanyol com a fora. La colAlaboració amb altres entitats i
institucions com pot ser la Generalitat de Catalunya o l’Espai
Octubre a València, on vaig assistir fa poc a celebrar la seva
posada en funcionament o aterratge de les Illes Balears.

Quant a augment i modernització de les estructures o
infraestructures de biblioteques i museus, s’ha de dir que tenim
una sèrie d’actuacions començades i que s’han de potenciar, el
Museu del Puig des Molins, que continua en obres i que està
previst la seva inauguració per al 2010; les obres de
rehabilitació de la Necròpolis del Puig des Molins que calculam
que duraran dotze mesos i es va fer el contracte crec que era per
juny; l’Arxiu del Regne de Mallorca, que les obres de
modificació o de condicionament de l’Arxiu del Regne de
Mallorca crec que s’han de fer ja el mes que ve i que això
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implica un trasllat de material i de tots els documents dipositats
a l’Arxiu del Regne de Mallorca a un lloc segur, hi ha hagut
contactes amb els militars i ens deixaran els magatzems de Son
Tous i Son Toells per traslladar part d’aquest museu.

Tenim el Museu de Mallorca on es fan tota una sèrie
d’actuacions, electrificacions, aire condicionat, ... Em
comentava el director general que, a més, hem descobert que hi
ha problemes de formiga blanca i també s’ha de fer una actuació
per part del ministeri. En definitiva, hi ha una intervenció per
part del ministeri molt gran en el Museu de Mallorca perquè
s’ha de dir que el Museu de Mallorca fa molts d’anys que era
museu i de Mallorca, però que la inversió ha estat relativament
poca i en aquests moments el ministeri fa un esforç per poder
actualitzar les seves dependències. El Museu de Menorca,
aprovació per part del ministeri de la realització d’unes obres de
climatització del Museu de Menorca dins un projecte global de
restauració. 

Crec que no em queden moltes més coses, de moment.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts. Demanaria als
portaveus si podem continuar o si volen la suspensió. 

Podem continuar. Molt bé. En nom del Grup Parlamentari
Mixt intervé la Sra. Esperança Marí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
En primer lloc, em pertoca agrair-vos aquesta compareixença
davant aquesta comissió i de tots els càrrecs que vos
acompanyen avui. També voldria aprofitar l’avinentesa per
desitjar-vos el bo i el millor en l’exercici del vostre càrrec que
deu ser, per la vostra experiència professional, com aquell que
diu una mena de retorn als orígens, que Bartomeu Llinàs estigui
al capdavant d’Educació a les Balears no ha de sonar estrany a
ningú que sigui del ram. 

En primer lloc, pens que ha estat interessant el repàs que heu
fet d’aquests punts fonamentals de tots els projectes que teniu
en aquests dos, escassament, dos anys que ens queden de
legislatura; per tant, entenc que es tracta d’acabar projectes i de
deixar embastats també tots aquells que es puguin per anar
acabant en pròximes legislatures. 

En primer lloc, dir-vos que per a qualsevol govern
progressista l’educació ha de constituir una prioritat, i així crec
que ha estat expressat moltes vegades per tots aquells que estam
avui aquí que formen el Govern o que donam suport al Govern,
començant pel president de les Illes Balears. Les prioritats en
política es mesuren, fonamentalment, per un tema que són els
diners, les inversions que es fan o que es dediquen a aquest
tema. Som conscient que estam en una situació molt difícil i que
estam a les portes de discutir els pressuposts del 2010 i que la
situació -repetesc- per a la comunitat autònoma de les Illes

Balears és complicada i és difícil.  Només voldria expressar a
aquesta comissió el desig que les reduccions que previsiblement
poden afectar o afectaran moltes àrees d’aquest govern no
afectin Educació, és un desig, però pens que seria la manera més
visible de mostrar que el Govern posa l’educació al capdavant
de les seves prioritats, que no són promeses sinó que són fets.

D’altra banda i parlant també de prioritats -n’heu parlat- jo
voldria insistir, ho he fet moltes vegades també en aquesta
comissió, en la necessitat de millorar, de millorar possiblement
no, però d’ampliar, de donar impuls sempre els estudis de
Formació Professional. Crec que a vegades en parlam molt, però
que l’impuls una mica, no ho sé, més seriós no s’acaba de fer
present. Pens que s’haurien d’estendre noves especialitats, que
s’haurien d’adaptar, sempre ho deim, a les realitats, a les noves
realitats, que tenen les Illes Balears i que marca el mercat
laboral. Ho dic en aquest sentit, per tant, que ofertes formatives
que fan falta de què se n’ha parlat també, i en aquest cas
concretaria a l’illa d’Eivissa, són tots aquells estudis vinculats
amb els estudis de Nàutica. 

També s’ha parlat i ha quedat com una mica aturat convertir
el Centre de Nàutica de Palma en un centre de formació
integral, i això em duria no només a parlar dels estudis de
Nàutica a Eivissa o de Ciències de la Mar, depèn del títol que li
vulguem posar, també de com està aquest centre o el projecte,
si hi ha possibilitats de donar un nou impuls a aquest centre
integral de l’Escola de Nàutica de Palma i també com estava
aquell projecte que a vegades havíem parlat dels centres
integrats d’FP a les Illes Balears.

Així mateix hi ha un altre tema que s’hi relaciona, encara
que ja sé que són temes diferents, però sí que hi ha un cert nexe
de relació. Són aquests tres centres que fa poc s’han aprovat a
les diferents illes. Ja sé que tampoc no són possiblement
competència directa vostra, però sí que hi ha una certa
implicació de la Conselleria d’Educació, els tres centres de
referència a les Illes Balears, aquests centres de formadors amb
diferents especialitats, que dos precisament són d’aquesta
especialitat de nàutica, un a Mallorca i un a Menorca, juntament
amb un altre que hi ha també a Mallorca, que és el de turisme.
Clar, la pregunta és quina valoració feis del fet que no se n’hagi
fet cap a Eivissa, i no és allò que...; vull dir que sorprèn una
mica o ens ha sorprès una mica des d’Eivissa, i per tant si es
pensa corregir en un futur aquest desequilibri manifest, com a
mínim mirat des de l’illa d’Eivissa i també l’illa de Formentera.

Heu parlat, com un dels eixos fonamentals, de les
infraestructures. N’heu parlat, ho heu explicat, però una de les
meves preocupacions, ja que estat un dels temes que durant dos
anys hem treballat i hi hem insistit moltíssimes vegades, és, amb
aquelles infraestructures que s’havien anat comprometent o que
s’havien anat adoptant els compromisos perquè les havíem
prioritzat, teníem els compromisos, però que per raons moltes
vegades al marge de la mateixa conselleria d’Educació no els
hem pogut dur a terme. Per tant m’agradaria saber quines
garanties hi ha que es facin, és a dir, que no caiguin en l’oblit i
que hàgim de tornar-les recuperar, perquè heu dit que es
mirarien els compromisos adquirits, es tornaria a parlar, es
tornaria a mirar quines prioritats, etc., i a mi em fa por que això
no sigui tornar a iniciar el procés. Vull dir que totes aquelles que
havíem ja aconseguit els compromisos perquè eren necessàries,
perquè ja s’havien prioritzat, i coneixent sobretot en aquest cas
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les mancances d’Eivissa, a veure com a mínim quines garanties
tendríem que no es perdin pel camí.

I ara deixau-me que abusi una mica de la concreció, i com
està la licitació de la segona fase del colAlegi Es Vedrà de Sant
Josep. Ja sabeu que és un municipi que té una gran preocupació
per aquest tema i que hi ha tota la comunitat de pares, la
comunitat educativa està a l’expectativa; crec que és un
d’aquests fets que està aixecant bastant expectativa dins el
municipi i per tant varen dir “per favor, demana al conseller
com està en aquest punt la licitació de la segona fase de l’escola
Es Vedrà”.

Bé, una qüestió ja ben diferent i que pens que seria
interessant que en parlàssim, perquè durant aquests dos darrers
anys pens que n’hem parlat molt poc i possiblement, quan ja
hem passat una mica l’equador d’aquesta legislatura, potser
tocaria mirar una mica, i és si us heu plantejat algun tipus de
mesura de reforç de cara a l’ensenyament en llengua catalana.
Clar, segons la legislació vigent -ho sabem tots- el 50% de
l’activitat educativa s’hauria de vehicular com a mínim en
llengua catalana, però és quan repassam l’informe del Consell
Escolar de les Illes Balears 2007-2008 hi ha la sorpresa que hi
ha prou centres, molts centres -sé que són dades que encara
s’han d’acabar d’estudiar, s’han d’acabar de revisar- que no
arriben ni al 50% de l’ensenyament en català. Per tant d’aquí ve
la preocupació de si no ens hauríem de buscar algun tipus de
mesures per reforçar aquest tema, atenent que el decret que
regulava això ja ha complert 12 anys; per tant en 12 anys
entenem que els centres ja han tengut més que temps suficient
per implementar i tenir aquests problemes. I trec això també
perquè moltes vegades en aquesta comissió o en el plenari el
Grup Popular ens ha presentat l’ensenyament del català com si
fos absolut i que es fes per a tots els nivell en un cent per cent,
amb unes xifres que a vegades presenten apocalíptiques, com si
aquí no fos possible l’aprenentatge d’altres llengües, com pot
ser òbviament l’altra llengua oficial que és el castellà. Per tant,
clar, tu agafes les xifres reals i veus que no s’arriba ni a aquest
50%. Per tant una mica per posar les xifres al seu lloc i la
realitat al seu lloc senzillament és això, demanar una mica a
veure si us heu plantejat aquest problema.

Dins el punt d’universitats, una de les preocupacions que es
manté, i a més també des d’Eivissa, és -i n’heu parlat- la política
de beques. Ens preocupa que quan es parla tant de crisi, tant de
crisi, que no afectàs també la política de beques. Per tant jo
entenc que ens heu explicat que no afectaria a aquesta política
de beques i que continuaria, que no hi hauria aquesta
problemàtica. Per tant jo pens que és el vostre compromís, i
senzillament això, entenem que s’ha de fer un esforç per
aconseguir que siguin les pròpies capacitats de les persones i no
òbviament la situació socioeconòmica allò que posi límits o no
límits dins el sistema educatiu.

Pel que fa -vaig acabant- pel que fa a altres temes, dins
l’àrea de cultura hi ha una pregunta d’aquelles una mica
retòriques, però que l’anam fent, jo crec que es deu fer des de fa
12 anys, i és la de sempre: com està la biblioteca?, com està el
Museu del Puig dels Molins? Sé que s’ha avançat bastant en
aquests dos anys i sé que el Museu del Puig dels Molins està a
punt, ja a punt, però així i tot també ens agradaria que ens
poguéssiu informar de com està el tema.

Quant a política lingüística, ens felicitam pel Pla de
normalització lingüística...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, el temps s’ha acomplert. Vagi acabant.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, just dos minuts. Bé, ens felicitàvem del Pla de
normalització lingüística que es va impulsar des del Consell
Social de la Llengua, i que es fa en colAlaboració amb els
ajuntaments i que també es basa en allò que són els plans de
normalització lingüística de Mallorca i de Menorca, dels
consells insulars, que sí que els tenen fets. Només vull remarcar
aquesta mancança que tenim des d’Eivissa, que partíem d’un
retrocés i que per tant podria haver-hi aquest impuls per al Pla
de normalització lingüística del Consell Insular d’Eivissa que
també estàvem treballant.

I res més. Són molts de temes, en som conscients, però
senzillament ja sabeu que és un dels temes importants de la
societat de les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon capvespre a tots,
senyors diputats i senyores diputades. En primer lloc voldria
també jo agrair molt sincerament al conseller que hagi demanat
ell mateix aquesta compareixença per explicar les línies
estratègiques del seu departament, i també agrair a tot l’equip
que l’ha acompanyat i donar també la benvinguda a les noves
persones que s’han incorporat a aquest equip directiu, i sobretot
que hagi vingut també, o que hagin vingut tots, quan fa poc
temps que han pres possessió del seu càrrec, que està, com si
diguéssim, encara aterrant.

De tota manera, Sr. Llinàs, sabem que a vostè no li vénen de
nous aquests temes, ben igual que tampoc no l’hi venien a la
Sra. Galmés, que el va precedir en el càrrec, però vénen
professionalment d’aquest camp. Jo record el Sr. Llinàs quan
participava de la gestió de l’antiga direcció provincial
d’Educació amb el Sr. Crespí, la seva diligència a resoldre
problemes de regidors com aquesta que els parla amb les
escoles dels municipis de les Illes.
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Consideram que -per entrar en matèria- que la gestió en
matèria educativa no ha de ser mai rupturista, tampoc amb les
etapes anteriors, més bé hauria de ser o ha de ser el contrari, i el
que es necessita és que les millors persones puguin donar els
impulsos que corresponen en cada moment polític, o en cada
tempo històric. És per açò que pensam que la Sra. Galmés va
posar unes bases a la gestió educativa i cultural de les Illes
Balears, i esperam que ara vostè continuï i impulsi el que trobi
que s’ha de fer en aquest nou moment.

Entrant ara a comentar la seva exposició veim que s’està
treballant a bon ritme les inversions en infraestructures
educatives que patien una endarreriment diríem que patològic
a les nostres illes. Li record que al municipi de Maó, per
exemple, no s’havia fet cap escola nova en 25 anys, açò amb
l’augment de població que hi ha hagut en aquests darrers anys
a les nostres illes; a Menorca també hi ha hagut aquest augment,
per tant la situació avui en dia és bastant precària.

Comprenem també la dificultat d’engegar inversions quan
les fórmules passen per posar d’acord diferents administracions
en els tempos, en la cronologia, que a cada administració poden
ser diferents. Per exemple sabem que han funcionat molt bé i
estan funcionant molt bé les ampliacions d’edificis existents,
però que forçosament..., o les iniciatives pròpies de la
conselleria, però forçosament ha de ser més lenta la construcció
d’aquelles noves escoles que requereixen pressupostàriament de
cessions dels solars, de cessions de crèdit i de cessions de solars
per part dels ajuntaments. Tot açò, les fórmules aquestes de
cessió de crèdit, requereixen per tant també la participació
d’altres administracions que les han de licitar i que s’han de fer
càrrec d’una part important d’aquesta gestió. 

No estam d’acord, per tant, amb les peticions que a vegades
s’han fet des d’altres partits, del Partit Popular, per exemple,
peticions aquí en aquesta mateixa comissió, en què s’ha
solAlicitat que els solars fossin adquirits directament per la
conselleria. Açò pensam que és un greuge comparatiu amb
aquells ajuntaments que han fet els deures, que han fet una bona
gestió del sòl que els ha fet propietaris d’un important patrimoni
i que ara tenen sòl a disposició de fer escoles però també de fer
hospitals o de fer habitatges de protecció oficial, etc. Altres
ajuntaments, mentrestant, sabem que s’han dedicat a especular
amb aquest sòl i ara tenim els resultats.

Quant a les aules modulars, de les quals s’ha parlat diverses
vegades en els plenaris, també en aquesta comissió, i que crec
que han de sortir també avui, li assegur, Sr. Conseller, que, a
aquesta diputada, li preocupen molt més aquelles escoles que
han quedat sense biblioteca, que s’han quedat sense aula
d’informàtica i altres espais comuns, que aquelles escoles que
tenen aules modulars, a més com són les aules modulars
actualment, que són aules que estan ben construïdes i que
permeten fer classes en condicions. Hi ha moltes maneres de fer
les coses, també amb les aules modulars. De tota manera crec
que és una bona notícia la que va donar vostè l’altre dia en el
ple, que, encara que no és una situació òptima, almanco
actualment hi ha menys aules prefabricades o que s’han reduït
en aquest curs en comparació amb les que es va trobar aquest
govern l’any 2007-2008, que crec que hi havia -són dades
seves- 75 aules prefabricades i ara n’hi ha 65; açò són bones
notícies que crec que s’han de destacar.

També vull fer alguns comentaris sobre l’educació infantil,
un dels eixos prioritaris que té la seva conselleria, perquè
consider que ha estat el tema estrella, efectivament, en matèria
educativa a la nostra comunitat, i en compliment d’aquestes
línies estratègiques que en aquesta matèria tenia ja el Partit
Socialista a nivell nacional i també a nivell de les Illes Balears.
Que la LOE digui que de 0 a 3 anys és una etapa educativa i no
assistencial jo crec que ha permès donar tot un tomb a aquesta
gestió, i encara que es compti amb la xarxa d’escoletes
municipals ara ha de ser l’administració que té les competències
en matèria educativa la que s’ha d’implicar i s’ha implicat en
aquesta gestió. Per tant d’aquesta manera s’ha fet la comunitat
autònoma amb una xarxa d’escoletes públiques, la creació
d’aquesta xarxa d’escoletes públiques, i que com vostè molt bé
ha dit ha servit d’exemple a la resta de l’Estat espanyol. Per tant
únicament diré en aquest aspecte que es continuï per aquest
camí ja traçat des del començament d’aquesta legislatura.

Quant a la lluita per l’èxit escolar, que vostè llargament ha
explicar, li volíem dir que ha de ser ferm en aquesta qüestió i no
defallir, perquè l’estadística del Ministeri d’Educació que he
consultat darrerament diu que l’any 2007 el volum de la
població insular de més de 18 anys que no havien completat la
segona etapa de secundària i que no seguia després cap formació
pujava a un 42,2%, una cosa per tant molt preocupant. Per tant
miram amb molts d’interès els diversos programes, dels quals
vull destacar aquí el programa “Recupera’t a l’estiu”, del qual
hem pogut veure ja a premsa els seus resultats en els exàmens
de setembre, que hi ha hagut un 80% d’alumnat que ha pogut
promocionar aquest curs pel setembre, i en el cas de Menorca ha
estat d’un 82%. 

Per una altra banda estem d’acord amb el conseller en la
necessitat d’aquest pacte per l’educació, ja ho va exposar l’altre
dia en el ple, i el nostre grup ho ha estat reclamant ja en diverses
ocasions. Del que no parlaré ara, per falta de temps, és ni de...,
o hi passarem per damunt, de la modernització tecnològica,
perquè a més, com ens ha dit aquí el Sr. Conseller, el dimarts jo
crec que té també una pregunta sobre aquest sentit del nostre
mateix grup en el plenari. Tampoc no m’estendré a parlar
d’educació universitària; sí donaré l’enhorabona per aquesta
iniciativa de juntar les direccions d’Universitats i Modernització
Educativa, em sembla molt encertat. A més no m’estendré
perquè també dimarts tenim una interpelAlació per part del Grup
Popular sobre aquest tema i ja tindrem prou ocasió de parlar-ne
en aquest debat.

De política lingüística tampoc no m’estendré, perquè ja ho
ha fet la meva companya diputada Sra. Marí, encara que estic
ansiosa per veure els resultats d’aquesta enquesta
sociolingüística, perquè jo també consider que hem de veure
resultats, els nombres, o sigui, no ens basta el que se sent
normalment i que ens repeteix en els infinits debats que hem
tingut sobre aquesta qüestió de política lingüística en aquest
parlament, tant en el ple com a la comissió, i que no hem tret
nosaltres sinó precisament el Grup Popular, i jo crec que les
dades s’han de veure, les dades reals, per poder debatre en
conseqüència sobre aquest tema.
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En el que sí em vull estendre un poc més és en l’apartat de
la línia de cultura, malgrat que és cert que les transferències en
aquesta matèria als consells insulars són pràcticament totals. No
obstant això hi ha alguns programes que consideram que tenen
un interès especial i que tenen també una incidència especial en
la població. Alguns són el que ha explicat de les biblioteques
escolars i aquest programa, fonamentalment, perquè té com a
objectius...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ha d’anar resumint.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...millorar l’àmbit lector, el sector formació i l’aprenentatge
de l’alumnat. 

El que no vull deixar de dir -i em perdonarà la Sra.
Presidenta- és que hi ha uns temes que ens preocupen molt, com
són els que impliquen els museus, els arxius i les biblioteques
de titularitat estatal. La seva situació actual sabem que és molt
difícil tant pel que fa al personal com a les instalAlacions, molt
difícil sobretot perquè el que custodien és un material molt
sensible i delicat que exigeix bons professionals i instalAlacions
adequades. Mirin, per fer una carretera o un edifici tothom té
clar que s’ha de comptar amb professionals i que aquests han
d’estar ben pagats perquè tot surti bé; en el cas dels museus i
dels arxius, etc., sembla que bastin auxiliars administratius i
subalterns, perquè açò és, amb algunes excepcions temporals,
l’únic que s’està contractant en aquests centres des dels anys
vuitanta. És per aquest motiu, Sr. Conseller, que li demanam un
esforç en aquest sentit o, en el cas contrari, que siguin transferits
ja als consells insulars el més prest possible, en condicions, per
suposat, i tal com s’ha aprovat en diverses ocasions en aquest
mateix parlament.

Volem que també pensi el Sr. Conseller en els conservatoris
de música o en les escoles d’art municipals, i també que, la crisi,
no la viu únicament el Govern, sinó també els ajuntaments, i
que si abans podíem fer una inversió ics en manteniment
d’escoles, per posar un exemple, fins al punt que a vegades
qüestions que es podien definir com a inversions passaven com
a manteniment, ara és al contrari i els ajuntaments hauran de
deixar de fer forçosament les coses que no són de la seva
competència.

És per totes aquestes qüestions, Sr. Conseller, que el volem
encoratjar en la seva tasca i també li volíem fer un parell...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, se li ha acabat el temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...de preguntes, dues preguntes -sí-, una, que es detallin les
inversions escolars que s’han fet a Menorca en aquest darrer
any, més extensament, i també que ens comentés en major detall
les inversions en el museu de Menorca que ha anunciat, a part
de la climatització que ja coneixíem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula per un temps de deu minuts el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyores
diputats, estimat conseller i permeti’m que li digui estimat
perquè, malgrat el meu respecte i la meva estima per la seva
capacitat i la seva persona, la meva tasca aquí és fer fiscalització
i seguiment de la política d’un govern. Per tant, en principi li
vull agrair la seva compareixença, a vostè i als seus
colAlaboradors, i com no pot ser d’altra manera no crec que avui
sigui un dia de fer un debat acurat i molt concret respecte al que
és i al que serà per una qüestió de fair play, fa poc temps que ha
arribat i per tant, tendrem temps de debatre sobre totes les coses
que ha anunciat. 

Si bé vull dir -vostè ho ha dit molt encertadament- que...

(S'escolten veus de fons)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Llinàs, digui.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Disculpi, Sra. Presidenta. Demanava si tenia el micròfon
pitjat perquè no se sent d’aquí darrere.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té el micròfon pitjat.

LA SRA. LLINÀS I WARTHAMNN:

Disculpi, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Potser s’hagi de canviar de lloc perquè el micròfon del
portaveu està...
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EL SR. MUNAR I CARDELL:

Segurament és una qüestió d’intimisme, no pretenia fer un
abordatge vocal ni d’intensitat, simplement vull dir com he dit
fins ara que el fair play que crec que és adequat no pot ser
contemplat des del punt de vista que això sigui un inici de
legislatura i vostè ho ha dit molt bé. Això és un -per a nosaltres-
fracàs d’una gestió passada, per a vostès és un nou impuls, però
la realitat objectiva és que han passat dos anys en el quals s’han
deixat de fer moltes coses, que hi ha moltes coses que es diu que
es fan, però que no es fan i hi ha un munt de coses que diuen
que es fan amb una vella tàctica política que tots coneixem molt
bé, que és allò de dir “bé, idò farem la fotografia del president
i la consellera donant un ordinador” i ahir mateix deien “Balears
és la comunitat amb menys ordinadors que hi ha a l’Estat
espanyol”. 

Per tant, crec que els quatre eixos que vostè ha plantejat amb
molta intelAligència -infraestructures, primera infància, èxit
escolar i modernització-, bé, en infraestructures... legislatura
passada, 52 centres. A dia d’avui ha passat més de la meitat de
la legislatura i no hi ha cap centre del qual vostès hagin
començat amb el projecte, licitació i execució. Els que formen
part del seu govern, que m’han precedit en la paraula -que
formen part del seu govern- tenen seriosos dubtes que es licitin
i que es puguin fer coses que s’han promès en diversos debats,
en diverses presentacions i en diverses estratègies de cobertura
política.

Per tant, també voldríem fer palès la nostra sorpresa
d’aquesta immensa abraçada que hi ha en aquests moments
d’efervescència de... del que serà el futur pacte per l’educació
que sembla que el partit socialista ara abraça. Recordaré que
vàreu votar no quan el Partit Popular vós ho va demanar i
recordaré que en l’estat de la comunitat el que va demanar el
Pacte per l’educació va ser el Partit Popular. Si aconseguim en
aquesta compareixença d’avui que ens digui si efectivament hi
està d’acord i si efectivament el convocarà i quan, crec que la
compareixença ja serà suficient, perquè coincidim plenament
amb vostè que és absolutament imprescindible fer una
fotografia fixa de l’educació. Això, els que en sabeu ho teniu
clar i els que no en sabem el sentit comú ens ho ensenya.

La realitat objectiva és que aquesta comunitat és dismòrfica,
és complicada, té problemes de discontinuïtat geogràfica, té
particularitats importants i a més, té un índex de nouvinguts
molt precisament heterogeni, dismòrfic, amb intensitats
totalment distintes d’un lloc a l’altre. 

Per tant, creim que això és un problema que està clar que és
complicat, però si aquesta fotografia fixa ens permet fer un
diagnòstic i ens permet fer un tractament, encara que sigui per
les legislatures que vendran després, crec que amb això hem
d’intentar defugir de la demagògia. És a dir, som conscient, qui
li parla és conscient almanco que no es pot fer tot, però sí que
m’agradaria tenir una fotografia fixa i m’agradaria pactar què és
el que s’ha de fer en els deu anys que vénen o en els quinze anys
que vénen per no tornar caure en la vergonya que sent com a
ciutadà i com a pare i com a habitant d’aquest petit país de
veure que estam en condicions lamentables en molts d’aspectes
tant en infraestructures com en projectes.

Els projectes, Sr. Conseller,... no crec que sigui necessari fer
un projecte, si aquest projecte és un projecte d’avui feim el
projecte i no hi ha una avaluació permanent i a més aquest
projecte no s’universalitza, que crec que és una de les errades
que tenim els polítics a vegades, posam un projecte en marxa i
ens n’oblidam, d’aquell projecte, i aquell projecte per ventura
ha estat un èxit en un lloc determinat, però si aquest projecte té
èxit i no s’universalitza a tota la comunitat, no podem dir que
som capdavanters en res. Serem capdavanters quan aquests
projectes que plantegen com a capdavanters s’hagin
universalitzat a tota la nostra comunitat, mentrestant no passen
de ser un assaig o un embrió de futur èxit. En el moment actual
no representa absolutament res més que això.

Quant al tema de la lluita contra el fracàs escolar, no li he de
dir res que no sàpiga, però sí que és un problema que crec que
necessita una especificitat que, en el meu parer vostè ho ha
apuntat i li ho agraesc perquè crec que ha encertat totalment
quan ha dit que s’ha de fer primer l’anàlisi de quines són les
realitats perquè probablement l’estructura estàndard no és
suficient per resoldre el problema; per tant, ens alegram que ho
vegi d’aquesta manera.

En el tema de la universitat, a la compareixença o a la
interpelAlació del proper dimarts tendrem temps suficient, però
sí que em preocupa que debuti dient que el tema de Bolonya
està fet. Perdoni, si l’exercit de pilotes que té la rectora i
l’exercit de pilotes que tenen tots els consellers, vostès, els que
varen ser nostres, etc., vos donen aquesta imatge, malament
anam. El tema de Bolonya en aquesta universitat en concret és
molt preocupant. Tenc aquí moltíssims de correus de professors
i d’alumnat amb el qual he contactat perquè em donin el seu
parer i para nada, per res es pot dir que el tema de Bolonya està
acabat, està fet. Per tant, en parlarem dimarts.

En el tema de la lingüística sí que li vull dir Chomsky,
Chomsky, Chomsky, la imposició no du absolutament enlloc.
Per ventura l’estratègia, concretament del Partit Socialista, seria
més adequada si no tinguéssiu les pressions del vostre pacte que
dóna una importància capital, que em sembla respectable, que
és necessari, els factors de corrupció sempre són importants,
però les minories no s’han d’imposar a les majories i
efectivament, la llengua funcionarà el dia que entenguem que no
s’ha d’imposar. 

Dit això, no em trobaran mai en el tema de la lluita que...,
estic convençut que en aquesta comunitat els nostres alumnes
han d’acabar els seus estudis coneixent perfectament les dues
llengües i aquí li afegesc, un tema que també tenc aquí damunt,
li agrairia que analitzàs amb cura l’estat de la llengua
estrangera. A molts dels seus colAlaboradors els preocupa la
llengua catalana, a mi em preocupa la llengua catalana i la
llengua estrangera. El nivell dels alumnes d’aquesta comunitat
en anglès és patètic, però patètic. Aquesta comunitat és una
comunitat que ho necessita, però és que els nostres alumnes, els
nostres fills, aquesta historieta trivial de Mallorca i el flabiolet
ja s’ha acabat, nosaltres formam part d’una sociologia on totes
les famílies tenim fills, germans o parents que estudien o viuen
a fora. Per tant, la llengua estrangera té una importància cabdal
no només en tecnologia, no només en investigació i no només
en economia, sinó simplement en sociologia en estat pur. 
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Per tant, entengui que amb aquest allau de projectes -que
estic segur que els voldria impulsar, no tenc cap classe de dubte
que en la seva honradesa està capacitat per dur-los endavant- em
preocupi profundament el tema que els pressupostos -n’estic
convençut- no el deixaran realitzar moltes de les promeses que
s’han fet.

Per tant, li demanaria que prioritzàs amb la intelAligència que
Déu li ha donat, no li farem demagògia en temes secundaris o
almanco qui li parla no la hi farà, però si que prioritzin aquelles
coses que són imprescindibles perquè els doblers seran pocs,
però almanco que estiguin ben utilitzats. 

Per acabar, una de les persones que m’ha precedit li ha fet
una anàlisi, quasi, quasi més dura del que jo li podria fer sobre
la situació a Eivissa i la situació a Menorca, concretament
d’Eivissa, no vull entrar en detalls petits perquè en tendrem
temps, però si ens pogués dir com està el tema de les
transferències de tot el que són museus, etc., de l’Estat als
consells insulars. Si ho sap, en quina situació està?

Després, també m’agradaria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Munar, també li he de dir que se li acaba el temps.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Acab. Després, li vull demanar si coneix, sé que ho coneix,
però si pensa abordar-lo, el tema de les pitiüses, és a dir, l’estat
-i ja no parlem de la ciutat d’Eivissa- de les seves
infraestructures són infinitament ridícules, no s’hi han fet
inversions en vint anys, tots haurem d’assumir les nostres
responsabilitats, però parlam de futur, per favor, un
plantejament específic per a les pitiüses.

Moltes gràcies i perdó per l’extensió. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar als diferents portaveus.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta, però he de dir la veritat per respecte
a les persones que em parlen he tengut poc temps de veure els
documents que m’han arribat, faré tot el possible.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

No, no, contestaré. Contestaré a nivell general a tots, a la
Sra. Marí, a la Sra. Rita i a vostè, Sr. Munar, per ventura si
m’apura per temes genèrics i després passam a temes concrets.

Sí, el que passa és que tenc dos ulls i no...

Tanta sort que la taula és grossa.

Miri, parlant de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, si vol podem fer un recés..., per organitzar els
seus papers i parlar amb els seus colAlaboradors. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Jo li demanaria dos o tres minuts per poder arreglar un poc
aquests documents, si no, em tiraré... com sigui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò faríem un recés de dos minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Molt bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, recomençarem la
sessió, i per tant té la paraula el Sr. Llinàs pel temps que
consideri oportú per contestar els diversos portaveus.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, com havia
comentat abans aniré contestant les preguntes. Per tant no em
dirigesc a cada un de vostès, però evidentment quan la
respongui sabran a qui va. Esper que la segona vegada que faci
això..., vaig tenir una professora que es deia Carmen Eyaralar,
molt famosa en el seu temps, quan jo estudiava de mestre, i que
ens deia que “dibujando se aprende a dibujar”. Jo avui aquí he
fet el meu primer dibuix i esper que la segona vegada, quan
acabi, em sortirà millor.

Mirin, el tema del pacte, el tema del pacte per l’educació no
vull entrar en discussions, però crec que el Partit Socialista ha
estat obert a un pacte. L’altre dia en el plenari sé que hi va haver
unes afirmacions d’un grup i un altre, concretament amb el
president, i jo sé que el president, pel que a mi em constava,
també ja l’havia ofert en un moment determinat, el pacte, però
bé, no vull entrar en si sí o si no, jo el que crec és que hi ha
d’haver un pacte, això sí que ho tenc clar. De fet el pacte hi ha
una bona feina feta, un treball que ja s’ha fet a la conselleria de
contactes amb els sindicats i de veure quina estructura es podia
donar a un possible pacte. Tot canvia, tot es mou, era, diríem, un
pacte no tan ampli, però crec que a nivell de metodologia i a
nivell de feina feta ens serveix com a punt de partida per arribar
a aglutinar més gent que es vulgui incorporar a aquest pacte, no
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tan sols els sindicats sinó també els partits polítics, la societat en
general, els pares... Per tant ha de ser un pacte el més ampli
possible.

Jo també vull dir una cosa, i és que estic llegint molt el que
està passant a nivell estatal, perquè vull saber exactament el
caire que prendrà a nivell estatal. Esper que en qualque moment
el ministre convoqui tots els consellers de les comunitats
autònomes per donar una informació a la reunió de consellers.
Però independentment del que faci el ministre o del que pugui
fer el ministre, jo li puc assegurar que la meva intenció és fer un
pacte per l’educació, per fer un pacte per l’educació a les Illes
Balears amb el màxim d’aportació de totes les forces polítiques
i socials que hi hagi. Com ho aconseguirem? Fent feina i
sobretot ajuntant totes aquelles coses que ens són comunes i
llimant més aquelles coses que ens diferencien. Partint d’aquí
crec que podem arribar a acords per a aquest pacte. Quan pugui
reprendrem les converses que vàrem tenir prèviament amb els
agents socials, i en el moment en què tengui un document base
de feina ja faríem una convocatòria més àmplia, no entraré en
detalls per fer una convocatòria més àmplia per posar-lo damunt
la taula.

El tema de l’anglès, miri, el tema de l’anglès em preocupa
perquè una de les coses que vaig fer l’altra legislatura va ser
estar dins formació professional, que va ser una àrea que em va
enamorar, i me’n vaig adonar quan per primera vegada a les
Illes vàrem fer sortir alumnes a l’estranger de formació
professional, perquè sortien els de la Universitat, a fer
pràctiques a empreses allà a Finlàndia, me’n record, i no sé si
anaren a Anglaterra, els problemes que varen tenir, més que de
coneixements de formació professional eren de coneixements de
comunicació. Per tant estic d’acord amb vostè que potenciar
l’anglès és fonamental com a tercera llengua. Però també li he
de dir, per una altra banda, que ja s’ha posat l’anglès..., hi ha un
decret que regula l’anglès ja des dels 5 anys. Per tant hem fet
feina, per una banda.

El model d’escoles trilingües que s’havia fet, tenim les
seccions europees. Per tant també estam fent en temes d’anglès,
bàsicament en anglès; sé que hi ha alguns llocs que fan alguna
cosa en francès, però bàsicament en anglès, i s’ha potenciat. Jo
en aquest moment, sé que ho vaig repassar i ho vaig mirar, no
li puc dir la quantitat, però si vol li ho diré, fora del Parlament
o dins el Parlament, li diré exactament la situació com es troben
les seccions europees que estan en marxa a moltíssims centres
i que cada vegada van en augment.

Dins la Universitat també parlàvem l’altre dia que es
potenciarà el tema del coneixement de la llengua anglesa perquè
és una necessitat brutal i total que ens trobam a Espanya, a altres
països més i a altres països manco. Tenen l’avantatge tots els
països nòrdics, d’influència més anglosaxona, que per a ells la
seva segona llengua és aqueixa i ho tenen amb més facilitat,
però hi ha un pla específic dins la universitat per tirar endavant
el tema de l’anglès.

Quant al tema dels centres integrals, els centres integrals és
una negociació que s’ha fet a través de la Conselleria de Treball
i Formació i ambdues, és a dir, la Direcció General de Formació
i la direcció general nostra, vàrem fer la presentació, però
bàsicament les negociacions que jo sàpiga es feren a Madrid a
través de la Conselleria de Formació, a pesar que n’estàvem
assabentats, i s’ha de dir una cosa, i és que això no són centres
on van els alumnes, són centres on es planifica, són centres
d’estudi, són centres d’experimentació i que creim que
efectivament n’hi podria haver un a Eivissa, és clar que sí, és
clar que sí. De nàutica?, jo crec que ja de nàutica no, per ventura
podria ser d’una altra cosa, exceptuant si els eivissencs el volen,
però això són centres de referència a nivell estatal. Per tant
hauríem de mirar quin sigui. També el director general avui crec
que era a Eivissa i una de les coses de què vàrem estar parlant
la setmana passada era com fer unes actuacions concretes de
cara a poder introduir cicles formatius de nàutica a Eivissa, que
això és una cosa de la qual ja es va parlar fa devers 15 dies i el
director general ja tenia l’encomana, i no he pogut parlar amb
ell de les gestions que havia fet però sé que estava en marxa
aquest tema. 

Tenim també el tema de l’altre centre de referència, que és
el de turisme, que jo també he de dir aquí en el Parlament que
m’agradaria que d’una vegada aquest centre de turisme també
deixàs a dins l’ensenyança més reglada, és a dir, que els cicles
formatius de grau superior que existeixen a tot l’Estat espanyol
també existissin dins l’Escola de Turisme, perquè té una
titulació pròpia i té tota una sèrie de característiques especials
que crec que es podria aprofitar l’avinentesa per poder fer
confluir els tres sistemes dins turisme.

Cultura. La director general de Belles Arts, a la visita que va
fer a Eivissa fa poc va manifestar l’interès a potenciar les
infraestructures de les Illes, i per tant esperam que les gestions
que feim la direcció general i jo mateix sobre aquest tema
puguem fer un seguiment i per tant poder aconseguir que es
facin les inversions. El tema d’inversions, que crec que ho han
dit el Sr. Munar i vostè mateix, a Eivissa, les mancances
d’infraestructura a Eivissa són històriques, són històriques, i
quan deim històriques -i el Sr. Munar ho ha dit- molta gent hi té
a veure, però és que eren històriques quan jo vaig ser director
provincial d’Educació. A Eivissa el tema de les infraestructures
és un tema que, comparat amb Menorca, no té punt de vista;
comparat amb Mallorca s’apropa més, però realment entre
Menorca i Eivissa les infraestructures i el tema del sistema
educatiu... Només li diré una cosa: en el seu moment quan es va
aplicar la LOGSE es va posar a nivell experimental a nivell
d’estat pràcticament a Menorca. Això vol dir que tenia les
infraestructures, el professorat, la formació i tal, i, del tema
d’infraestructures a Eivissa, en som conscients i per això abans
ja he comentat que el fet que hi hagués entrebancs en qualque
centre a construir, que no es passassin els doblers d’una illa a
l’altra precisament pensant en Eivissa.

El tema de museus, actualment en el pressupost hi ha mig
milió d’euros per potenciar la dotació de personal. És vera que
els museus estan mal dotats quant a personal, però, l’esforç, ja
l’estam fent, i estam en procés de traspassar les competències al
Consell de Menorca i després als consells de Mallorca i
d’Eivissa.
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Quant a un altre tema, que era el tema que havia sortit al
diari ahir i avui, no ho sé, amb la fotografia famosa que ha
comentat el Sr. Munar, aquella actuació era una actuació que es
feia de prova, no era una generalització de tot el sistema. Per
tant jo el que li puc assegurar, no sé exactament en quin data es
tendran posats, però m’imagín que dins el primer trimestre del
2010 tendrem en marxa tot el Pla 2.0 perquè evidentment l’hem
tenir ja en marxa. I del tema de wifi a tots els centres, a final de
curs estarà implantat per tot.

El tema de les pissarres sí que efectivament hem de ser un
poc realistes, i el tema de les pissarres -i permetin-me que
distengui una mica, a pesar que no hi ha hagut tensió- és que
posar i penjar una pissarra dins un lloc i després els que l’han
d’utilitzar no en saben, haurem de tenir l’altra de guix a devora
perquè si no, no ens aclarirem. Per tant quan els he dit que en el
tema de les tecnologies de la informació i la comunicació era
bàsic un programa de formació, és que haurem de fer una
formació molt específica i molt acurada en el tema del
professorat, que l’ha d’aprendre a manejar. Jo avui horabaixa
per qüestions personals he parlat amb una professora,
concretament, i em deia “estic a tal centre -i em deia Son Oliva-
perquè estan fent un curs de com manejar les pissarres
electròniques”, perquè són senzilles però també n’ha
d’aprendre.

En tema d’Es Vedrà de Sant Josep..., em sembla que
m’havia comentat cosa, no? No, el tema no està licitat. Jo vaig
anar a veure les obres a Eivissa, va ser la primera visita que vaig
fer fora de l’illa de Mallorca, només n’he fetes dues, una a
Eivissa i l’altra a València, i la d’Eivissa va ser precisament
anar a veure les obres d’Es Vedrà. Després vaig tenir una
reunió, que després he anat seguint, per veure quines
possibilitats i de quina manera fer-ho per no... Hi ha una bona
disposició per part de l’ajuntament, però tampoc no hem de
gravar l’ajuntament, que el que s’ha de fer és mirar quines són
les possibilitats. Quan parlàvem de solars i de centres que s’han
de construir repetesc el que abans vos havia comentat, és a dir,
hi ha unes prioritats que respectam, no tenim amnèsia política
en aquest cas, sinó que s’ha de fer el que s’ha respectat amb els
ajuntaments que correspongui, però també vos vull dir una cosa,
i ja ho vaig repetir un moment i ho he anat repetint a diferents
reunions: s’ha de fer tot el possible, però si hi ha una
construcció d’un centre que per entrebancs de tipus legal, de
solars, de plans d’urbanització, de no sé què, no es pot fer en
aquesta legislatura, aquest centre es farà allà on es pugui fer
dins la mateixa illa, perquè el que no podem fer és..., jo no puc,
perquè no puc i no hi ha manera de resoldre-ho, i no es farà a
una altra banda. Per tant aquí sí que haurem de fer una
priorització nova de cara a poder utilitzar tots aquests doblers
que tenguem assignats.

En tema de política lingüística, miri, jo li puc assegurar que
el tema dels centres..., amb la directora general, que avui no és
aquí perquè és a Santander a la reunió preparatòria de la reunió
de consellers amb el ministre, vàrem estar parlant de resultats.
Hi ha uns resultats que s’ha fet una avaluació per part de
l’Institut d’Avaluació i de Diagnòstic, i que tots els centres
rebran mitjançant els sistemes informàtics, on sabran els seus
resultats i sabran els resultats de les diferents matèries que s’han
avaluat des la mitjana dels centres de les Illes Balears. El que no
volem des de la conselleria, a pesar que si feim una foto fixa vés
a saber què ens surt i ens haurà d’agradar o no ens agradarà, és

fer rànquings de centres. Llavors, en lloc de donar als centres la
informació de tot el que està en els altres centres per saber el
lloc on es troben, el que els donam és, a cada un dels centres se
li donarà el resultat de l’avaluació que s’ha fet, entre elles la
llengua catalana i la llengua castellana, evidentment, les dues,
i sabran la mitjana a nivell de comunitat autònoma per ells
poder-se situar o no situar en un rànquing ells mateixos, però;
el que no establirem serà “en aquest centre el resultat és tal, en
aquest altre és tal”, perquè aquí hi ha una altra condició que no
surt a les enquestes, que després sí que es publica, i és que no és
el mateix un tipus d’alumnat que un altre tipus d’alumnat, uns
resultats a un centre amb un 6 poden ser menys que a un altre
amb un resultat amb un 7, a causa del tipus d’alumnat que tenen
i les dificultats que puguin tenir els professors i la comunitat
educativa per dur la seva feina. Per tant, com que les xifres són
perilloses, aquestes xifres s’han de donar i s’han d’explicar.

Ara, els resultats de llengua catalana i llengua castellana,
miri, jo no he tengut mai cap problema en tot el temps que he
estat dins el món educatiu en tema de llengües, mai, i a mi m’ha
sorprès l’altre dia, quan vaig venir a la primera reunió de...,
perdó, al plenari, una intervenció de la meva..., en aquest cas la
diputada Llinàs, com jo, que va intervenir en el tema de llengua.
Jo no havia sentit feia temps que hi hagués un problema en tema
de llengua a les Illes Balears, i jo crec que tots dins aquest pacte
o dins el que sigui hem d’intentar que aquí no hi hagi un
problema, tots estam convençuts que tots hem de saber castellà
i català, i jo estic convençut. Ara, el que està clar és que la
llengua més desfavorida durant moltíssim i moltíssim de temps
ha estat el català, i en aquest moment els resultats que es treuen
a nivell d’enquestes està encara, si no en igualtat de condicions,
en inferioritat. Per tant puc assegurar que no hi ha cap interès
per part de la conselleria a millorar una o millorar l’altra, el que
sí hem de fer és que les dues estiguin igual, i si n’hi ha una que
s’ha de millorar més, es millora més, i l’altra es deixa de
millorar, sobretot tenint en compte que hi ha una tercera línia.
Però no ha estat mai cap problema en aqueixa comunitat
autònoma el tema de la llengua, i em sabria greu que un tema tal
delicat com és el llengua fos un element de divisió entre la gent.

Jo vaig ser l’altre dia a València. M’hagués agradat poder
saludar la consellera d’Educació i Cultura; no vull entrar, no
vull jutjar ni el Govern valencià ni les persones que em varen
convidar, però a mi m’hagués agradat saludar-la perquè hagués
estat un símptoma de bona relació en el tema de la llengua. Pos
com a exemple a no seguir el tema de València quant a
enfrontament. Per tant jo no crec que la llengua hagi de ser mai
motiu d’enfrontament sinó motiu d’unió, i jo li puc assegurar a
nivell personal que pas d’una llengua a l’altra, i al francès quan
puc, perquè també el xampurrej bastant, i a l’anglès, impossible,
i que per part d’aquesta conselleria no hi haurà en cap moment
una discriminació per llengua. El que sí hem de fer és potenciar
la llengua que en aquest cas ha estat desfavorida, i que és la
llengua de tots els que parlam a les Illes Balears i que l’hem
d’anar potenciant. 
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Per tant jo no crec que això creï cap problema, sobretot amb
els resultats d’avaluació que jo he vist. Una altra història són les
campanyes que es fan per potenciar la llengua catalana dins el
món que no és el món escolar, que a vegades..., jo ho vaig veure
a la Generalitat de Catalunya, hi ha exemples, que el que varen
fer va ser mal, crec jo, feien mal perquè... Però bé, ja surt del
tema i no era per alAlusió, diputada Llinàs, sinó perquè em va
sorprendre un poc com a primer dia que m’asseia, aquest tema,
que em va preocupar.

Agraesc a tots els que heu manifestat el suport perquè no es
redueixi el pressupost d’educació. Vos puc assegurar que passar
d’un 16% d’augment a un 5% d’augment, jo firmaria el 2%
d’augment, en aquest moment, i que la tasca és més bona de fer
si tens mitjans que si no tens mitjans, però hem de reconèixer
que hi ha una realitat i que esper i desitj i estic convençut que
les àrees que afectin a Salut, a Educació i a Serveis Socials
seran les que menys pateixin aquesta restricció.

En tema d’infraestructures sí que és cert que hi ha unes
infraestructures, uns resultats d’infraestructures de la legislatura
anterior, però jo també li vull dir una cosa, i amb el mateix to
que m’ho han dit tots els que han participat aquí avui horabaixa,
moltes infraestructures que es varen tancar la legislatura passada
jo durant dos anys vaig ser dins Educació, vaig fer feina amb el
conseller Pons i sé perfectament que eren infraestructures que
havia fet el conseller Pons i que vostès varen guanyar les
eleccions i llavors les varen tancar. Em sembla normal que les
tanquin com nosaltres n’hem tancades de l’anterior legislatura.

És evident que s’ha de potenciar i s’ha d’agilitar el tema de
les infraestructures, i jo ho he dit aquí clarament, així com amb
les aules no he volgut comparar les aules d’un centre amb les
d’un altre, legislatura a legislatura després veurem qui, al final,
n’ha fet més o n’ha fet manco, o si després s’han fetes moltes i
s’havien de fer manco. En el document que m’han passat hi ha
una llista impressionant per fer infraestructures que,
evidentment, s’han de prioritzar.

Després, per ventura, hi havia coses més concretes de la
diputada Rita, temes de Menorca, jo li puc dir que duc la relació
i en aquests moments cercar si són dos centres o més li puc
donar la informació perquè la tenc a disposició, però podria
equivocar-me, sincerament, perquè hi ha uns llistats i per treure
els llistats de com està el tema de les infraestructures. 

Tornaré a repassar si m’he deixat qualque cosa que pugui
contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

En el torn de contrarèplica també tendrà oportunitat de
contestar.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla passarem als torns de rèplica. En primer lloc
té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Com deia
Chomsky, cada llengua constitueix un dipòsit d’una forma
concreta de riquesa i de varietat cultural; i era en aquest sentit
que he fet la meva primera intervenció. Quant a les excepcions
europees sí que és cert que voldria felicitar la conselleria perquè
tenc entès que s’ha més que triplicat en aquests dos anys i, per
tant, pens que ha estat una manera d’introduir l’anglès dins les
aules dels centres de secundària que dóna molts bons resultats
i que, a més, ha afavorit la participació dels centres. Vull dir, en
cap moment no s’ha hagut de recórrer a cap decret llei per a la
instauració d’aquests centres i, per tant, felicitacions i que
continuïn gaudint d’aquesta bona acollida que tenen fins ara.

També he de dir-vos que sempre hem defensat el pacte per
a una educació i que sempre hem estat a favor, en cap moment
no he tengut la sensació que s’hagués dit el contrari, vull dir,
des de totes les comissions d’Educació, des de tots els plenaris
sempre han estat favorables a aquest pacte per a l’educació, tots,
tots el membres que en formam part i senzillament dir que
aquest pacte per a l’educació ens ha de servir perquè en temes
com possiblement, a vegades, les infraestructures educatives no
són o no es duen a terme, no per una causa concreta d’una
conselleria d’Educació, que la Conselleria d’Educació vulgui o
no vulgui, moltes vegades és per falta, diríem, de sensibilitat cap
al món de l’educació, de la seva importància, que ens podem
trobar a molts de municipis de les Illes Balears. Per tant, és
treballar tots junts perquè un pacte per a l’educació afavoreixi,
òbviament, que tots els municipis, siguin del color que siguin,
tenguin aquesta sensibilitat a l’hora de cedir terrenys i a l’hora
d’acollir-se a les fórmules que es proposen des de la conselleria.
Crec que tots estaríem contents de treballar en aquest sentit.

Vull acabar amb una reflexió perquè hi ha un tema que a
vegades hem parlat, però que deixam i que té una certa
importància, però ja és una mica puntual i només el deix com a
reflexió, ja en parlarem en altres comissions, és quan parlam del
decret d’admissió d’alumnes, sé que és tema una mica
complicat, però que també a vegades és complicat perquè no
pensam que les Illes som un territori una mica diferent, una
mica complicat, amb diferents problemàtiques segons les Illes.
És a dir, fins a quin punt no es podria planificar a nivell insular,
fins a quin punt no podríem introduir modificacions a àmbit
insular que afavoreixin, per exemple, l’illa d’Eivissa, que són
unes determinades, o, per exemple, Menorca, diferents de
Mallorca que té una realitat diferent en aquest tema?
Senzillament l’apunt com a tema de reflexió per a posteriors
compareixences. 

Moltes gràcies i bona nit.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 39 / 15 d'octubre del 2009 539

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair, en primer lloc, al
conseller que fes incidència en el desig de fer una realitat el
pacte per a l’educació perquè semblava en el debat que els
socialistes ens havíem negat o estàvem en contra d’aquest pacte
quan el president del Govern, el president Antich, des del
primer dia, en el seu primer discurs, ja va fer palès el seu desig.
Una altra cosa és que en altres tipus de debat i fora de context,
haguéssim pogut dir que no a alguna resolució que donava a
entendre que ni s’havia fet res ni ningú no havia parlat abans
d’aquest pacte.

Per una altra banda quant a les infraestructures educatives he
escoltat atentament el que ha dit sobre la diferència que hi ha
entre unes illes i unes altres i realment record els temps que
Menorca va ser pionera en la implantació de la LOGSE, era
l’any 93 crec recordar, i de l’any 93 fins ara ha plogut molt.
Amb aquesta idea que Menorca està bé, Menorca està bé, doncs
ha arribat una situació que Menorca no està bé en
infraestructures, els temps han canviat i s’ha fet més en altres
illes, no ho sé, això no ho sé, però que a Menorca hi fan falta
infraestructures educatives, ara, és una realitat, si bé tenc en el
cap xifres d’aules prefabricades, sé que a Mallorca n’hi ha 31 i
a Menorca 23. Vull dir, hi ha una diferència grossa. A Eivissa
11. 

Que l’educació a Menorca estigui bé significa que hi ha una
comunitat educativa molt implicada, tota la comunitat, des del
punt de vista de professors, de pares i d’alumnes, que fa que,
possiblement, els resultats estiguin bé o, a vegades, un poc per
damunt que les altres illes, però quant a infraestructures no, açò
li puc dir, ara haurà de fer una volta per cada una de les Illes.

Per finalitzar, vull animar-lo, una altra vegada, en la seva
tasca i sobretot en un any on els pressuposts seran molt difícils
d’aplicar, com he dit, però estam convençuts, tal i com ha dit
també el president del Govern, que els pressuposts d’Educació,
de Salut i de Serveis Socials, com vostè ha dit també, seran els
que tenguin una baixada més petita amb relació a les altres
conselleries. Aquests darrers anys eren les que havien tengut
una pujada més grossa i d’aquesta manera a veure si amb
l’esforç de tothom es podrà continuar amb el gruix de tots
aquests programes que ha presentat i de totes les inversions
iniciades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Munar, té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Seguirem les indicacions del conseller de no fer més
trull sobre el pacte, però és que l’evidència és la que és, el
president ha dit molt bé, s’ha constituït el pacte? Duis dos anys
de legislatura. No. Actes del Parlament de les Illes Balears, PNL
del PP, creació del pacte per a l’educació, vot en contra de tots,
per favor!, però és igual, d’acord. Podem dir, a partir d’avui
,que el conseller es compromet a convocar el pacte per a
l’educació i si escau el president convocar els portaveus dels
grups parlamentaris i, almanco, donar-los el sus? Això hem de
fer perquè a mi el que deis em sembla molt bé. Dos anys de
legislatura, el president no ha convocat a ningú i la consellera
anterior tampoc. Per tant, heu d’intentar reflexionar sobre el fet
que governau, encara duis el xip de l’oposició i feis oposició a
l’oposició. No, vostès governen, no em venguin amb ximpleses,
fa dos anys que governau i no heu fet res pel pacte per a
l’educació. És l’evidència i de l’evidència ve la transcendència.
La transcendència és que això s’ha de fer, al conseller, li agraïm
que diu que sí, però voldríem que ho fes explícit.

Dos temes que no s’han tocat, música i arts escèniques, no
cal que em digui res, en parlarem durant un any i mig perquè
crec que necessita mà de metge. Després un tema que sé que a
vós us preocupa, i a mi em preocupa com a professional del meu
sector, l’índex de Burn-Out, l’índex de depressions en el
professorat, és dels més elevats que en qualsevol altra professió,
fins i tot, per sobre del de salut. Crec que es necessiten
abordatges específics per intentar palAliar, si més no, aquest
tema.

Per acabar, també m’agradaria saber que pensau de la
possibilitat en un temps, el que vós decidiu, o simplement que
digueu que no de l’homologació del professorat dels centres
concertats amb els públics.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Sr. Conseller, té la paraula en torn de
contrarèplica i per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Seré molt breu. El decret d’admissió d’alumnes que havíem
comentat és un tema que tenim damunt la taula, l’hem
d’analitzar, l’hem de veure, hem de veure si aquest decret és un
decret de total aplicació a les Illes o ja aplicam altres sistemes
correctors. No ho sé. Es un tema que tenim damunt la taula. 

Amb el tema de Menorca, d’Eivissa i de Mallorca en
infraestructures posaré un exemple, l’any ics vaig anar a veure
el centre d’Alaior, l’havien acabat d’inaugurar, el centre
d’Alaior de primària, al cap de cinc anys hi vaig tornar, aquell
centre no era el centre que havíem inaugurat, era un centre
extraordinari, hi havia de tot, tant en material musical que no hi
havia enviat el ministeri en aquells moments, estava net, estava
arreglat, tenia tota una sèrie de coses; vaig anar a una altra
banda a veure un centre del mateix temps que el d’Alaior, no
diré el lloc evidentment, feia pena. Amb això li vull dir que la
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societat menorquina no només l’Administració pública té la
seva culpa, és a dir, jo no vull dir que no, però que la societat en
general menorquina està molt sensibilitzada pel tema de
l’educació, els ajuntaments estan sensibilitzats, l’administració
per mor que estiraven els ajuntaments, o no, també s’hi ha tirat.
Per tant, hi ha unes diferències que fan que, per ventura s’han de
corregir ara, però que efectivament era diferent.

El pacte, li vull dir Sr. Munar, que sí farem feina amb el
pacte, don la meva paraula que dins el que jo pugui fer, per tant,
la convocatòria dels partits polítics supòs que no l’he de fer jo,
supòs que l’ha d’articular el president i si l’he de fer jo la faré
jo, però també reprendrem la feina que està feta. Una cosa és
que no hi hagi arribat a nivell de partits, però li puc assegurar
que hi ha un dossier fet que, a més, em vaig comprometre a
traduir perquè l’havien fet en català, evidentment. Li vaig dir al
ministre, li traduirem i li enviarem, no, jo l’entenc, em va dir,
dic, tu sí, però qui l’ha d’emprar no. Per tant, el traduirem i te
l’enviarem. Li vaig dir perquè hi havia hagut una feina feta.

Quant a vostè em deia de malalties de professionals és
veritablement insuficient un sol metge, en aquest moment, dins
la conselleria. N’hi ha un. Amb això què vull dir? No vull dir
que els metges hagin de perseguir els malalts, ni molt manco,
sinó que també així com s’ha de fer un estudi de les malalties,
s’ha de fer aquest estudi de malalties, per una banda, els
professors han de saber on és que hi ha més professors que
tenen depressions, estrès, no sé que, i que possiblement ens
coincidiria, possiblement, amb aquells trams educatius que jo li
he comentat i amb aquelles zones geogràfiques que també li he
comentat. Per tant, aquí hi ha d’haver un suport evidentment al
professorat quan tenguem diagnosticat aquest tema.

Homologació. Hi va haver un procés d’homologació fa un
any, crec. Hem de ser sincers, mateixa feina, mateix sou i amb
això crec que tots hi estam d’acord, però amb les mateixes
condicions uns i amb les mateixes condicions els altres. És a dir,
tots han de tenir el màxim d’homologació, però els públics fan
unes oposicions, se’n van a Eivissa, se’n van a Menorca, se’n
van no sé on, estan en una llista d’interins, han de passar tota
una sèrie de proves i els altres entren en els centres perquè fan
una convocatòria que, en teoria, ha de ser pública, s’ha de
penjar i tal, però ja no hi ha el mateix sistema de selecció, hi ha
hagut una sèrie d’acords. Per tant, s’han de posar damunt la
taula totes les coses. Jo em faig una pregunta, els centres
concertats i l’escola concertada també volen posar damunt la
taula fer una llista dels seus professors que han de començar?,
perquè no ens ficarem amb aquells que ja hi són, però també
seria interessant que hi hagués total transparència en la
contractació del personal contractat i no vull dir amb aquells
que ja fan feina, no cerc cap tipus de problema, però crec que
s’han de posar damunt la taula totes les coses. Si les coses són
iguals aquí és quan hi ha el tema d’homologació, que de fet ja
hi ha una homologació feta de sou, em referesc, amb els interins
de la conselleria i si no m’hauran de corregir després, però crec
que és així.

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No havent-hi més assumptes
a tractar només queda agrair la presència del conseller i dels
seus acompanyants. 

S’aixeca la sessió.
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