
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2011 Núm. 62
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles

Sessió celebrada dia 10 de març del 2011 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENCES:

1) RGE núm. 5417/10, solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre les infraestructures educatives a l'illa de Menorca.

838

2) RGE núm. 5547/10, solAlicitada per sis diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre la situació de les infraestructures educatives a l'illa de
Menorca. 838



838 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 62 / 10 de març del 2011 

 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Carolina Torres.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que no hi ha més substitucions. Molt bé. 

1) Compareixença RGE núm. 5417/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal
d'informar sobre les infraestructures educatives a l'illa de
Menorca.

2) Compareixença RGE núm. 5547/10, solAlicitada per
sis diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, de
l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar
sobre la situació de les infraestructures educatives a l'illa de
Menorca.

S’han registrat dues compareixences, la compareixença
5415/10 i la 5547/10, presentades per membres de la Comissió
de Cultura, Educació i Esports dels grups parlamentaris Popular
i Socialista, mitjançant les quals se solAlicita la compareixença
del conseller d’Educació i Cultura per tal d’informar sobre la
situació de les infraestructures a l’illa de Menorca.

Demanaria als diferents portaveus si podem unificar
aquestes dues compareixences tal i com ho vàrem fer fa quinze
dies i, evidentment, serem una mica més generosos amb el
temps. Entenc que ho podem fer així.

Molt bé. Per tant, assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i
Cultura, Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà, que ve acompanyat de la
Sra. Rafaela Sánchez i Benítez, cap de Gabinet; de la Sra.
Antònia Riera i Riutort, directora de l’IEPI; del Sr. Albert
Flores i Clemente, cap de departament de Planificació i Centres;
del Sr. Lorenzo García i Serrano, director adjunt de la gerència
de l’IBISEC; i del Sr. Francesc Ramis i Oliver, assessor tècnic.

Té la paraula el conseller d’Educació i Cultura, l’Hble. Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, per tal d’explicar el tema objecte de la
compareixença.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bones tardes. Amb aquesta tercera intervenció, per part del
conseller en matèria d’infraestructures tancam el que hem fet
amb compareixences primer de l’illa d’Eivissa, després de l’illa
de Mallorca i ara de l’illa de Menorca. Hi ha alguns aspectes
amb els quals no seré reiteratiu, però sí que assenyalaré que
l’estratègia del Govern a les Illes Balears ha estat molt enfocada
cap al tema de l’educació i sobretot també cap a la xarxa

d’infraestructures educatives perquè responguessin a les
exigències i necessitats que actualment té la societat per poder
garantir un ensenyament de qualitat com pertoca.

Així com vàrem fer la intervenció l’altra vegada també
explicaré a tots els membres d’aquesta comissió la situació en
què es troben totes les actuacions fetes a l’illa de Menorca dins
aquesta legislatura. Des del 2007 s’han duit a terme o es
desenvolupen un total de dotze projectes a tots els municipis de
Menorca, excepte al municipi d’Es Migjorn Gran. Quatre
centres nous, quasi 12 milions d’euros; vuit reformes i
ampliacions, 3,6 milions d’euros. Una inversió que arriba a més
de 25 milions d’euros. Això suposa la creació de 2.215 places
escolars. Finalitzades tenim set actuacions, gairebé 11 milions
d’euros; en execució quatre projectes de gairebé 12 milions
d’euros; i en licitació un projecte de 2,5 milions d’euros; en
obra menor s’han fet aproximadament cent actuacions, amb un
total de un milió d’euros, des del 2007 fins al dia d’avui.

Seguidament els explicaré en quina situació es troben
cadascun d’aquests centres . Els centres nous finalitzats i en
execució són els següents: el CEIP d’Alaior, obra finalitzada
amb un pressuposts de 2,4 milions; l’EI Sant Climent de Maó és
un nou centre infantil de segon cicle en conveni amb
l’Ajuntament de Maó que a més assumeix la construcció de
l’escoleta municipal, obra finalitzada i recepcionada, pressupost
876.000 euros; el nou CEIP de Maó, Sa Graduada, nou CEIP de
sis més dotze, és a dir, un centre de doble línia, una obra en
execució, pressupost 4,2 milions d’euros; el CEIP de Sant Lluís,
nou centre també de sis més dotze, obra en execució, pressupost
4,2 milions d’euros.

Ampliacions i/o reformes finalitzades i en execució: IES
Maria Àngels Cardona, Ciutadella, darrera fase d’ampliació del
centre per adaptar-lo a un centre de setze més sis, obra
finalitzada i recepcionada, pressupost 1,2 milions d’euros; CEIP
Àngel Ruíz i Pablo, Es Castell, ampliació del centre en
compliment de la supressió de barreres arquitectòniques, aula i
nucli de banys, obra finalitzada i recepcionada, pressupost
482.000 euros; Camp d’Aprenentatge Far de Cavalleria d’Es
Mercadal, adequació del Far de Cavalleria per a camp
d’aprenentatge, obra finalitzada i recepcionada, pressupost
225.000 euros; CEIP Castell de Santa Àgueda, Ferreries,
ampliació per aconseguir una configuració de sis més dotze,
obra finalitzada i recepcionada, pressupost 1 milió d’euros;
CEIP Mateu Fontiroig de Maó, ampliació per aconseguir
l’adequació d’un centre de dues línies, hi ha hagut problemes
amb l’adjudicatari de l’obra i amb la resolució del contracte,
actualment s’executa amb altres empreses la resta de feines
pendents per acabar l’obra, únicament queda pendent de
finalitzar el menjador i la cuina, pressupost 2,6 milions d’euros;
l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella, ampliació del centre
amb espais per al mateix IES; també CEPA Conservatori
Professional, etc., altres espais municipals, obra finalitzada i
inaugurada fa pocs dies i que suposa un pressupost de 4,9
milions d’euros; IES Cap de Llevant de Maó, obra en execució
d’un projecte de reforma de les instalAlacions i un segon projecte
d’ampliació amb dues noves aules que es començarà a executar
en acabar el curs 2010-2011, pressupost 735.000 euros.
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Ampliacions i/o reformes en licitació: IES Pasqual Calbó,
reforma del centre, projecte redactat pendent d’aprovació per
part de l’Ajuntament de Maó de la cessió de crèdit i posterior
licitació d’obra, pressupost 2,5 milions d’euros. 

Quant a aules modulars s’ha de dir que hi ha hagut una forta
empenta dins Menorca per reduir aquestes aules modulars.
Moltes vegades, com vostès saben, les aules modulars
s’instalAlen en el moment en què es construeixen les ampliacions
o els centres que són necessaris, en alguns casos també
s’instalAlen davant una eventualitat. En aquest cas, hem de dir
que el curs 2007-2008 a Menorca hi havia 29 aules modulars, el
2010-2011, 24 aules modulars i el curs 2011-2012, 15 aules
modulars, es preveu que quedin la resta d’aules fins que se
solucionin els problemes i tampoc no podem preveure si haurem
de menester alguna altra per qualque eventualitat, com pot
passar a qualsevol lloc de les Illes.

Pel que fa al Pla d’educació de la primera infància 2007-
2011 a l’illa de Menorca s’ha de dir que hi ha 7 projectes
d’obres finalitzades i escoletes en funcionament, dos projectes
en execució i això suposa 333 places de creació i 196 places de
consolidació, inversió 2,3 milions d’euros. La ubicació
d’aquestes obres o escoletes ja finalitzades i en funcionament
són les següents: EI Son Blanc a Ciutadella un nou centre i
noves creacions de places, 74; EI Es Castell al municipi d’Es
Castell també un nou centre amb noves places de creació,
nombre de places 74; EI Es Solellet d’Es Castell consolidació
de l’actuació que s’ha fet, no hi ha places de creació, però sí 30
places de consolidació; EI Cap de Creus de Maó al municipi de
Maó nou centre, 74 places; EI Sant Climent de Maó,
consolidació, places de consolidació 30, no de creació; IES Fort
de l’Eau, Maó, consolidació 74 places de consolidació, de
creació no; IES Es Busqueret de Maó, ampliació i reforma,
places de creació 7.

Obres en execució que estan previst que acabin una en el
maig la primera, el Saladar de Sant Martí, una ampliació, i això
suposa 37 places, i la que se suposa que acabarà en el maig de
2011, l’EI de Ferreries que és un nou centre i que suposa places
de creació 67 i de consolidació 60. En total places creades 104,
consolidades 60, quant a obres d’execució. Abans no ho he dit,
però les de creació que ja estan acabades són 229 i les
consolidades 134. Això suposa una inversió total a Menorca de
2.294.537 euros.

Aquestes són, per tant, les actuacions fetes a Menorca o que
es fan. Amb això, ja ho vàrem dir l’altre dia, es compleixen les
expectatives que havia fet aquest govern quant a Menorca tenint
en compte que tenim ja dins el 2011, i no era exactament la
pregunta, però sí vull informar que tenim el projecte redactat i
ampliació i reforma de l’IES Joan Ramis de Maó per un import
de 2,4 milions d’euros i el nou conservatori de Maó per un
import de 5 milions d’euros. 

Res més i moltes gràcies, Sr. President i senyores i senyors
diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Abans de res, demanar si el Sr.
Conseller prefereix contestar totes les intervencions globalment
o individualment, imagín que globalment.

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

Globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Dit això, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Gornés, per un temps màxim de deu minuts,
encara que ja hem dit que serem una mica més flexibles.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Conseller i
el seu equip. Bé, l’hem fet comparèixer, la veritat és que estava
registrada fa temps, però s’ha donat la feliç circumstància que
aquesta setmana vostè ha estat notícia a Menorca,
particularment, per la inauguració d’alguns centres educatius -
com dic- a la nostra illa. La repercussió que va tenir aquesta
inauguració l’hem de qualificar de positiva, totes les obres, totes
les infraestructures, els esforços que es puguin fer en matèria
educativa a la nostra illa evidentment són benvinguts i els hem
d’aplaudir, però, de qualque manera, em permetrà que intenti
matisar algunes de les informacions que es donen. Pensava,
erròniament, que vostè avui matisaria les informacions que vaig
veure publicades dimarts arran de la seva visita, però veig que
no, veig que maneja les mateixes xifres, les mateixes dades i,
evidentment, haurà de permetre que jo intenti contextualitzar
segons la perspectiva que el nostre grup parlamentari té respecte
d’aquestes inversions.

Vostè va dir que el seu govern en aquests quatre anys havia
fet una inversió d’uns 25 milions d’euros en contra o enfrontada
aquesta xifra respecte dels 5 milions d’euros que s’havien
invertit durant l’anterior govern del Partit Popular. Clar,
aquestes xifres absolutes a vegades poden vendre molt bé a un
diari, però quan s’analitzen amb un cert rigor doncs un s’adona
que són xifres que un tal vegada desitjaria, que tal vegada tenen
una part de futuribles i que, per suposat, tenen una gran part de
passat, perquè, Sr. Conseller, la planificació de les
infraestructures educatives no és un mèrit d’aquest govern,
tampoc no és un mèrit de l’anterior govern, com no ho va ser
tampoc un mèrit del primer govern del pacte. Les obres es
planifiquen al llarg del temps, amb més o menys fortuna, es
liciten, es construeixen, s’acaben i s’inauguren, i això pot
abastar, com vostè sap perfectament, diferents governs. 

Per tant, intentar, bé, tot són formes, però intentar de
qualque manera apropiar-se -entre cometes- d’obres,
d’infraestructures que de qualque manera varen ser planificades,
licitades i fins i tot començades les obres per anteriors governs,
doncs bé, crec jo que convendria definir bé aquestes qüestions
per tal que no dugui a errors als ciutadans. Cada govern ha fet
tot el que ha pogut en matèria educativa, vostè, com a conseller,
ha fet -n’estic segur- tot el que ha pogut dins aquest àmbit, però
m’ha de permetre que jo posi el punt sobre les consecucions de
l’anterior govern, perquè aquesta informació que vostè treia
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semblava com si el Govern del Partit Popular doncs bé s’hagués
adormit en els llorers i que aquest govern guanyava per golejada
quant a infraestructures educatives.

Sr. Conseller, vostè sap que la planificació de les obres no
és tan fàcil com un voldria, que depèn moltes vegades de
l’obtenció de la consecució dels terrenys municipals necessaris
per tal de dur a terme les diferents obres i que el calendari
moltes vegades està en funció no només de la capacitat pròpia
sinó també de la disposició, de la predisposició d’altres
administracions a l’hora de dur a terme les diferents obres. Per
tant, vostè ha anomenat, no és la meva intenció fer, fil per randa
i de forma sistemàtica, la lectura del que va fer l’anterior
govern, què és el que ha fet ara aquest perquè crec que no ens
conduiria a res, però sí almenys voldria esmentar algunes de les
obres que són de l’anterior govern i que vostè ha englobat dins
aquests 25 milions que diu que el seu govern ha duit a terme. 

L’escola de Sant Climent va ser una de les fites després de
moltíssim d’anys de reclamació per part dels ciutadans, de molts
de problemes a l’hora d’obtenir els terrenys per tal que el
Govern balear pogués dur a terme aquestes obres, doncs bé
finalment es varen poder dur a terme. El conveni per a la
consecució del CEP d’Alaior va ser un conveni firmat entre
l’alcalde i el Govern del Partit Popular. L’escola de Via Ronda
va ser programada i planificada pel Partit Popular. L’escola de
Sant Lluís no es va poder dur a terme perquè l’ajuntament, com
d’altres, no donava els terrenys o no aportava els terrenys
necessaris per tal que es pogués dur a terme. L’ampliació del
Maria Àngels Cardona i del Cap de Llevant, planificada pel
Partit Popular, ben igual que el Fontiroig que va ser una acció
licitada també pel Partit Popular. 

Després hi ha altres infraestructures de les quals ens
agradaria que ens expliqués quina és el futur immediat o a mig
termini. El Josep Maria Quadrado una obra també planificada
per l’anterior govern, però que no entenem molt bé per què no
hi ha els mobles, voldríem saber si això té a veure que no s’hagi
aprovat el pressupost d’enguany, quina idea tenen de cara a un
futur al respecte, quina és la previsió de calendari per tal
d’aconseguir aquest mobiliari. El Conservatori de Música de
Maó, de Menorca, com vostè sap les gestions les va començar
l’anterior govern, vostès les han continuat, ara estam en un
procés de veure, d’escollir qui dels tres finalistes, de qualque
manera, se’n duen la redacció d’aquest projecte, però ens
agradaria que ens fes cinc cèntims, independentment que la
setmana que ve o l’altra, o sé quan serà, si és que és, de tenir
una sèrie de preguntes presentades en aquesta cambra per tal
que ens faci cinc cèntims sobre aquesta qüestió. 

En poques paraules, Sr. Conseller, jo el que li volia fer notar
és que, sense ànim d’entrar en polèmica, que hi ha coses que va
planificar l’anterior govern, que va fer l’anterior govern, que
vostès les han seguit i segurament vostès n’han planificades de
noves de cara al futur i açò s’haurà de reconèixer en el seu
moment.

Sí que li volia fer un esment concret però a un incompliment
de la seva conselleria. El Parlament va aprovar dia 30 de
setembre de 2010, fa pocs mesos, una proposició no de llei per
unanimitat de tots els grups, on se l’instava a presentar en el
Parlament abans de dia 1 de febrer de 2011 el mapa escolar,
mapa escolar que vostès a l’anterior legislatura dia sí i dia també
reclamaven a l’equip de govern del Partit Popular, un mapa
escolar que -torn a insistir- almanco en el cas de Menorca que
ens afecta avui en la seva compareixença, em consta que estava
bastant avançat i no acabam d’entendre per què, almanco el de
Menorca, no ha sortit a la llum, per molt de Pla
d’infraestructures en matèria educativa que vostès hagin duit a
terme i hagin volgut desenvolupar. Per tant, a dia 1 de febrer,
que jo sàpiga i que em consti, tal vegada sí ha entrat, però a mi
no em consta, vostès han incomplert aquest manament del
Parlament. I m’agradaria saber què ha passat amb aquest
instrument, si pensen donar compliment d’aquí que acabi la
legislatura sobre aquesta qüestió, perquè li vull recordar que
l’anterior consellera, en respostes també parlamentàries de l’any
2008 o 2009, ara no ho record molt bé, però màxim de l’any
2009, ens anunciava que el mapa escolar estava pendent d’unes
correccions tècniques per tal que pogués ser penjat a la pàgina
web de la conselleria. Aquestes correccions tècniques han estat
insalvables perquè no l’hem vist aparèixer a la pàgina web, tal
i com anunciava la seva antecessora en el càrrec.

I ja per acabar, tampoc no em vull allargar massa del temps
que el president amb la seva benevolència m’ha volgut donar,
la sensació de massificació a algunes escoles hi és, Sr.
Conseller. Vostè sap que associacions de pares i mares
d’alumnes lluiten per tenir els espais adequats, les aules
adequades, la lluita per minvar les aules modulars. Volia saber
quina és la previsió que vostè fa al respecte, volia saber quines
previsions de nous centres escolars, de nous instituts hi pugui
haver a l’illa de Menorca i particularment a Maó, on la demanda
d’un nou institut d’ensenyament secundari torna estar a peu de
carrer. I, en definitiva, quines són les previsions que hi ha de
cara al futur, si tindrem mapa escolar, quins nous centres es
pretenen dur a terme, quina és la previsió. I com ha afectat, per
suposat, la manca de l’aprovació d’un pressupost per al disseny,
per a la planificació i per a l’execució de totes aquestes
actuacions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom. Avui ens
trobam, com ha dit el conseller, per finalitzar aquesta roda de
compareixences per analitzar l’estat de les infraestructures
educatives a les nostres illes. I crec que aquesta comissió
parlamentària ha d’agrair al conseller i també als càrrecs de la
seva conselleria que l’acompanyen per la seva bona disposició
a venir per tercera vegada davant d’aquesta comissió.
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És evident que Menorca es trobava al principi d’aquesta
legislatura en les mateixes condicions que les altres illes quant
a manca d’infraestructures educatives. És evident també que açò
no sempre és possible que es pugui solucionar en tres anys i
mig, malgrat que sí que és possible que es donin passes
importants encaminades a aquesta resolució.

Però també en aquesta illa, a Menorca, s’havia fet un
important esforç d’integració de població nouvinguda que havia
patit un fort increment en aquests anys del segle XXI. Vull dir
que és normal que les infraestructures de totes les illes hagin
patit aquest fenomen. Com deia recentment el director territorial
d’Educació a Menorca, el Sr. Joan Coll, diu: “la succió d’aquest
nou alumnat per al sistema educatiu a Menorca no ha estat gens
traumàtica, però per altra banda ha evidenciat, com no podia ser
d’altra manera, algunes mancances i sobretot a la zona del
Llevant i que encara no s’han solucionat del tot, malgrat que els
nous centres necessaris o les ampliacions dels ja existents, ja
estan en marxa”.

Com ha dit el conseller en varies vegades, tal vegada que els
menorquins, el professorat i l’alumnat tenguin molta cura de les
instalAlacions i que els centres semblin més nous durant més
temps, però el que no es pot obviar són aquestes ràtios tan
ajustadetes, ni les aules prefabricades que existeixen, cap de les
dues circumstàncies no són noves d’aquesta legislatura, açò li
ho puc assegurar, i tampoc no es pot obviar la desaparició
d’alguns espais o la transformació dels espais de les escoles en
aules d’estudi, abans eren fins i tot banys, aules de música, etc.

En tot cas el que nosaltres reconeixem és l’esforç realitzat
per la conselleria i de manera molt notable en educació infantil
i que fins ara carregava pràcticament damunt ajuntaments i
consell insular. La creació, per tant, de 333 places públiques i la
consolidació de 194 són un avanç important en aquest sentit,
que es corresponen, com ha dit vostè, a 3 centres nous i acabats
i 3 ampliacions i reformes, sense incloure l’escoleta de Sant
Climent que efectivament va ser començada la legislatura
passada, però que ha estat finalitzada en aquesta. Estam parlant,
per tant, d’una inversió que vostè crec que ha calculat en
2.300.000 euros.

Quant a primària i secundària, la finalització de projectes ja
començats ha estat notable, com ha comentat, l’escola d’Alaior
com a nou centres, l’ampliació de Maria Àngels Cardona, Angel
Ruíz i Pablo, Josep Maria Quadrado, Castell de Santa Àgueda,
Mateu Fontiroig, aquesta darrera obra, com vostè ha dit, si no ha
finalitzat ja és per problemes no de la conselleria, sinó de
l’empresa constructora.

També donam gran importància als projectes que s’han
començat i que veuran llum la propera legislatura, com és obvi
quan estam parlant d’obres de tanta envergadura i en les quals
intervenen varies administracions, com ja s’ha comentat abans.
És el cas de les noves escoles de Maó i Sant Lluís o les
ampliacions de l’Institut Cap de Llevant, Pasqual Calbó i
Ramis, alguns ja licitats i altres en licitació. 

Hem de dir que a diferència de l’anterior legislatura, hi ha
algunes obres o alguns projectes que no està només en la idea de
tenir-los per al diari, com era el cas de la nova escola de Maó,
de Sa Graduada, o la nova escola de Sant Lluís, sinó que en
realitat ja s’han fet les cessions de crèdit, ja s’han fet els
convenis amb els ajuntaments, cosa que abans no passava. Es
deia que estava planificat, però planificat no és només dir que
es farà una escola a tal lloc, sinó totes les passes possibles, com
aquest conveni amb els ajuntaments, cessions de crèdit,
licitacions, projectes, etc., com aquesta vegada sí que estan fets.

A més, crec que s’han de tenir en compte i vostè ho ha
comentat, totes aquestes obres de manteniment que s’han
realitzat. Jo el que trob molt interessant i que tal vegada ens
podria ampliar un poc, són aquests convenis que s’han de signar
amb ajuntaments, ja se n’ha signat un amb l’Ajuntament de Sant
Lluís, i que d’una vegada per totes s’aclareix què és el que
correspon a cada administració.

Jo, per tant, li diré que crec que per primera vegada s’han
estudiat les necessitats de l’illa en el seu conjunt i tot açò amb
l’anunci que aquests anys a part de la qüestió d’infraestructures,
es continuaran fent també les convocatòries de places per a
personal docent no universitari, algunes a Menorca, cosa que no
poden dir totes les comunitats autònomes, tot açò ens augura per
tant, un futur que crec que serà millor per a l’educació en
aquesta illa. 

Una altra qüestió que també voldria que ens ampliés és
sobre les obres que s’han de fer en el Ramis i Ramis, les obres
de reforma i ampliació; aquestes són molt importants i molt
urgents perquè aquest institut té moltes aules, té aules
prefabricades i no perquè estigui en obres, sinó perquè té un
excés d’alumnat.

I res més. Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Celebrar, com a les dues anteriors
compareixences sobre Mallorca i Eivissa, la iniciativa del Grup
Popular i del Grup Socialista sobre aquestes compareixences i
saludar i agrair al conseller i al seu equip que hagin vengut a fer
balanç d’aquests quatre anys. 

Jo crec que han estat quatre anys difícils, m’alegra que el
portaveu del Grup Popular li demani per al futur i que prevegi
que d’alguna manera continuarà havent una responsabilitat de
futur, nosaltres havíem après “no parlis del futur que és una
ilAlusió”, com a mínim a qui ens agrada el rock&roll, però quant
a aquest futur jo sí que hi veig unes incerteses de caràcter
econòmic en general de les finances públiques que en aquest
sentit i amb les dificultats que hem viscut, crec que són
especialment remarcables els nombres que ens ha donat. S’ha
fet una seqüència respecte del que representa una inversió, que
pareix que acabava el dia de la inauguració. Jo crec que és falsa,
d’entrada sempre s’hereten projectes, però qui hi posa els
doblers, fins i tot si m’apura, qui paga els deutes que havia fet
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qui va contreure, qui els va fer i els primers dos anys havia
posat que no tendria carència, qui arriba i ha de pagar els
doblers està fent aquella instalAlació educativa, també; i són tots,
tots els consellers que jo he conegut fins ara els que procuren fer
tot un paquet de la seva intervenció i no en discriminen.

En aquest sentit, ja dic que quan hi ha tot el procés de
contractació, la inauguració i les coses de vegades s’inauguren,
es degraden i cauen, perquè en aquests moments també s’han de
mantenir, s’ha de fer tot un esforç en totes les instalAlacions i
més amb les que ja tenen una antiguitat. Per tant, jo crec que en
el moment que hem viscut ha estat meritori l’esforç que vostè
ens ha remarcat. Jo no repassaré les inversions per no repetir.

Però sí que s’ha apuntat un element de planificació i més
enllà de qui és el responsable, és cert que marca les prioritats i
en la mesura de les possibilitats una reflexió racional. És cert
que a l’anterior legislatura es va reclamar molt aquest mapa
escolar, que no es va atendre, ni s’hi havia fet feina, però
s’havia fet en el 99-2003 tot una feina en aquest sentit de
previsió, i jo crec que és una llàstima no haver-lo posat al dia i
crec que ha de ser un compromís de tots plegats perquè ajuda,
sobretot en aquest moment de dificultats i d’incerteses, tenir
molt clares les fites i els motius de per què se tria i quin és
l’escenari cap on anam.

Crec que és especialment remarcable l’esforç, com s’ha
apuntat, de 0-3 anys. Com hem apuntat també en altres
compareixences, per arribar a universalitzar en un sentit relatiu
del que és universalitzar el 0-3 anys, estam molt enfora. I queda
el dubte de fins a quin punt podrem arribar a absorbir la
quantitat d’alAlots, de menuts, que puguin accedir a aquest 0-3
amb la magnitud en què hem crescut aquests darrers anys. En
tot cas ha estat una aportació positiva i sempre, maldament
s’hagi de dividir després, ha estat un avanç molt important.

Per tant, nosaltres -ja dic- reconeixement de la feina feta i el
compromís de continuar. Jo sé que és important tenir una
prioritat, vostè s’ha trobat que per ventura la darrera gran
inversió que havia fet l’IBISEC era comprar un Calatrava,
afortunadament no va comprar un Giacometti de 100 milions
d’euros i d’haberlos, haylos, només va ser un Calatrava d’1,2.
Però per ventura l’IBISEC tenia realment altres tipus de
prioritats com en aquesta comissió estam cansats de comprovar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Llinàs, té la paraula.

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

Sr. President, puc tenir dos minuts per agafar la
documentació que necessit?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, el temps que necessiti.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada acabat el recés de dos minuts, Sr. Llinàs, té la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, en certa manera algun diputat, el diputat del BLOC ha
fet una intervenció en aquest sentit. Quan parlo d’inversió, parlo
d’inversió gastada, doblers gastats dins una conselleria dins un
període determinat d’una legislatura. Evidentment, les
legislatures com els anys en educació no comencen dia 1 de
gener, comencen quan comencen a funcionar, des que s’inicia
la legislatura i els cursos escolars tampoc no comencen dia 1 de
gener, sinó que comencen el 15 de setembre.

Amb això vull dir i l’exemple és la despesa que s’ha fet i
que evidentment quan una administració es fa càrrec d’una
conselleria, en aquest cas educació, no comença de zero, això
està claríssim. Vull dir, que no podem començar..., perquè
evidentment hi ha una planificació feta, adequada o no
adequada, moltes vegades adequada d’una altra administració
i per tant, el que feim és afegir al que anaven fent. El que se sol
fer habitualment és complir amb l’obligació que es tenir i mirar
la planificació i, si aquella planificació està bé, es potencia.

Quant al pla 0-3 li he de dir que és una opció totalment
d’aquest govern, és a dir, no existia el tema del pla 0-3 i per
tant, és una cosa que nosaltres, el Govern actual, l’ha
desenvolupat, l’ha tret, l’ha fet públic i l’ha posar en marxa. És
veritat que hi ha altres centres que es varen poder començar en
un moment determinat, com segur, quan acabem i tornem agafar
el poder d’aquí poc temps, també tendrem coses que han
començat en aquesta legislatura i les podrem acabar en la
següent, i si no, les acabarà un altre, però bé, esperem que les
puguem acabar.

No hi havia..., ara ho he estat mirant, és a dir, concretament
són 5 milions i busques d’euros, cinc milions dos-cents cinc...,
5.200.000 euros, els que es va gastar el Partit Popular en aquell
moment, que hagués governat i se n’hagués gastat més?
Evidentment que se n’hagués gastat més, això està clar. El que
passa és que en aquell moment quan es va tancar la legislatura
el que hi havia gastat d’un pressupost previst de quasi uns 10
milions -previst, però sense els euros comptabilitzats- se’n varen
gastar 5,2, però bé, tampoc no venc a sumar i a restar, malgrat
que els he donat tota la informació i a més està penjada perquè
la puguin veure.
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Quant a aspectes puntuals que m’ha demanat, el mobiliari.
Evidentment arribarà el mobiliari perquè està en mans de la
Secretaria General i de Planificació i Centres i no tenim el
mobiliari en aquest moment allà, però sí que es dotarà. També
li he de dir una altra cosa, mobiliari que pugui ser reutilitzable
a altres bandes, en el cas dels espais de l’ajuntament
possiblement emprin el mateix mobiliari. No comprarem coses
perquè siguin més noves si efectivament serveixen. 

Crec que allò que va passar i va passar a molta de gent i a
moltes administracions, començar un centre nou i ho hem de
posar tot nou, evidentment, si no queda més remei ho compram,
però també ja fa temps que si es compra o si es fa una ampliació
i hi ha un material que es pot utilitzar d’una banda també es
passa a l’altra. En aquest cas no és així, es comprarà, però hi ha
una part que sé que sí s’utilitzarà perquè el dia que veiem les
obres deien per part de l’ajuntament -crec- que emprarien
mobiliari que ja existia. Vàrem parlar concretament de la
qüestió de música i vàrem parlar de les dotacions que hi havia
d’haver i concretament es va parlar d’una adquisició d’un piano
o uns pianos per fer una sèrie d’actuacions allà dins.

Quant al Conservatori de Maó, evidentment vàrem firmar un
conveni i com vostè mateix ha dit està constituïda una comissió
per analitzar els diferents projectes que hi ha, no sé quin dia de
la setmana que ve..., dia 17 de la setmana que ve, crec que hi ha
el moment en què s’obriran aquests projectes i s’elegirà un
projecte per poder desenvolupar aquest nou conservatori de
música a Maó.

Quant a la reforma del Joan Ramis, el projecte bàsic està
redactat, ja el tenim redactat i el projecte d’execució està en fase
d’acabament, és a dir, la primera fase ja està feta i la segona
també. S’ha reunit la comissió d’obres amb el representant del
centre i el del IBISEC i per tant, és una altra passa més dins el
que són les obres d’aquest centre. 

L’actuació que es fa, planta més dos, això són coses que han
posat, tècniques, jo les hi repetiré, però sincerament no m’ubico
a l’edifici i difícilment els ho podria explicar: planta baixa més
dos, planta baixa porxada, arxiu, museu històric; primera planta,
un aula taller i dues ales per a cicle formatiu d’informàtica, i
segona planta, set aules polivalents. Evidentment és una
important obra perquè supera els 2,4 milions d’euros.

Quant a previsions, crec que està penjat a la pàgina de
l’IBISEC quines són les coses que estan tancades i per tant,
estan fermades amb pressuposts i quines altres estan a la pàgina
web marcades com a prioritàries. Crec que..., m’han passat per
aquí una..., no les sé de memòria evidentment, però em
comentaven un nou CEIP a Maó, un nou IES a Maó, un nou
CEIP a Ciutadella i ampliació i reforma de l’IES Josep Miquel
Guàrdia a Alaior i el colAlegi públic Mare de Déu del Toro de
Ciutadella. Això, m’han dit quines eren les prioritats de l’illa de
Menorca.

Quant al mapa, evident, mapes escolars, permeti’m que
faronegi, però crec que el primer mapa escolar que es va fer va
ser el 95, va ser amb la implantació de la LOGSE, i vaig tenir
el gust i el disgust de no tenir més remei de presentar-lo jo. Va
ser una feina que es va fer amb molt de temps i després se n’han
fet més. Evidentment després hi ha hagut altres mapes escolars
que s’han actualitzat i que han fet possible que tinguem una idea

clara de la situació, però també des de l’any 95 a ara ha passat
un fenomen curiosíssim que és el tema del nouvinguts i
l’increment poblacional brutal que s’ha produït aquí, quasi un
30% en deu anys. Això descolAloca qualsevol administració, no
només en educació, sinó en totes aquelles coses que serveixen
o aquells espais que serveixen per atendre els ciutadans
d’aquestes illes.

A partir d’aquesta situació avui matí en una reunió de
directors comentava que el Principat d’Astúries, que té una
població semblant a la nostra, ha pogut gaudir d’uns pressuposts
en educació com els nostres o més, però ha hagut d’atendre a
molts menys alumnes i a moltes menys necessitats perquè no hi
hagut un increment i això no ha suposat haver de fer una
inversió en nous centres i tampoc no ha suposat una atenció
directa a l’alumnat, com ho hem hagut de fer des de la
comunitat.

Torn al tema del mapa. El mapa és evident que hauria
d’estar acabat, però també hi ha elements que fan que aquest
mapa es faci amb seny i els elements que fan que aquest mapa
es faci amb seny són els que li he comentat abans, el tema de
l’increment poblacional, el tema de la crisi econòmica i un altre
tema important que és saber quin tipus de mapa hem de fer. 

Avui matí parlava i deia que no hem de fer més del que
feim, sinó que ho hem de fer d’una altra manera. Aquest mapa
necessita una relectura, del que hi havia fet, una relectura
profunda que per la rapidesa d’una convocatòria d’eleccions
podria ser errada i que s’ha de fer com correspon i com
correspon implica introduir uns elements nous dins aquest mapa
escolar que no s’havien introduït mai i són els centres integrats
de 0 a 16 anys. 

Això és una cosa que requereix un estudi profund a l’illa de
Menorca i a totes les altres illes per una qüestió: els centres
concertats tenen habitualment els alumnes o atenen els alumnes
de 3 a 16 anys, els centres públics també haurien d’anar en
aquesta línia, de tal manera que els pares quan duen un fillet en
el cas de Menorca a un centre sapiguessin que fins als 16 anys
quan acaba la seva escolarització obligatòria tendrà l’atenció
que li correspon.

Per tant, allò de centres de primària, de secundària,
d’infantil, això crec que és una cosa que s’ha de rompre i per
tant, aquí dins el mapa escolar s’ha d’introduir la creació de
centres..., a vegades no fa falta que estiguin al mateix edifici,
poden estar en edificis propers, de tal manera que es pugui tenir
l’atenció d’aquests d’alumnes des de 3 fins a 16 anys en una
mateixa localitat.

Això implicarà canvis, inversions i, sobretot, una altra
manera d’enfocar el que són els centres, els instituts, en què hi
haurà uns instituts que per ventura alguns damunt les necessitats
hauran de retornar a un aspecte fonamental com va ser en un
moment determinat la qüestió de formació professional i per
tant, perdran alumnat de 14 a 16 anys, de 12 a 16 anys, però
bàsicament de 14 a 16 anys, i per aquí es podrà fer una feina en
instituts a causa de les seves instalAlacions, etc., més
“professiolitzadors”, en aquest cas relacionats amb la formació
professional, però no només amb la formació professional de la
Conselleria d’Educació, sinó també de la formació professional
que prové de la Conselleria de Treball.
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En aquest sentit també s’ha de fer aquesta feina, aquests
centres integrats de formació professional no són els mateixos
que comentava abans dels centres integrats d’infantil, primària
i secundària, però són moltes de coses que varien, que es
modifiquen i que s’han de fer efectives i que fan que un mapa
sigui complicat per la quantitat d’elements o d’altres
conselleries que hi hagin d’intervenir.

Fer-ho d’una altra manera seria perdre esforços i a més a
finals de legislatura voler aprovar un mapa escolar amb aquestes
condicions seria crec de falta de visió política, perquè el que
importa és estudiar-ho bé i com toca i dins el primer any de la
propera legislatura m’atreviria a dir al final del primer any de la
propera legislatura poder presentar, sigui qui sigui qui estigui al
front de l’administració d’aquesta terra nostra aquest mapa
escolar tenint en compte aquest nou plantejament com li he dit,
perquè això ho haurà de fer una administració i una altra, no
queda més remei, el que ens servia fins ara ja no ens serveix a
partir d’ara.

Quant a altres temes, el tema dels convenis de manteniment,
comentava la diputada, vàrem firmar el primer a Sant Lluís i
això és una mesura d’aclariment, és una mesura d’aclariment
important per tota una cosa de la qual mai no parlam i
normalment no en parla ningú. Quan es parla, es parla sempre
de centres nous o de grans reformes, però el que és el
manteniment, haver de mantenir tota la xarxa de centres és
costós i a més és constant. Per tant, és un tema al qual s’hi ha de
dedicar un espai important dels objectius que pugui marcar
aquesta conselleria.

Primer de tot s’ha d’aclarir la situació. Fins ara ens hem
trobat que els directors dels centres havien d’estar discutint
habitualment amb l’ajuntament i la conselleria de tal manera
que moltes vegades passava que l’ajuntament deia que una cosa
corresponia a la conselleria i la conselleria deia que aquella
mateixa cosa corresponia a l’ajuntament.

L’intent ha estat un intent crec que consensuat amb
participació de tots mitjançant la FELIB i de molts de batlles de
tot tipus diríem de tendència política i que ha permès arribar a
un acord que beneficia sobretot -sobretot- uns ciutadans, que
són els alumnes, i fa la feina més bona de fer a unes altres
persones que són els equips directius dels centres que ja no
hauran d’anar barallant-se d’un lloc a l’altre perquè mitjançant
aquest conveni cadascú sabrà quina és la seva responsabilitat i
per tant, haurà de donar la cara davant la societat i d’aquesta
manera podrem tenir més clares les tasques de cada un.

Aquest conveni és de manteniment, hi ha altres ajuntaments
que també ja els han demanat, els anirem fent, els vaig signar a
Sant Lluís perquè hi anàvem per un tema específic d’una
primera pedra, però els anirem firmant allà on els batlles
decideixin.

En això també voldria dir que la colAlaboració amb les
administracions que s’ha posat en marxa arran del pla de 0-3 és
una colAlaboració que hauríem d’anar potenciant i que
efectivament la conselleria ha fet aquesta colAlaboració amb
qualsevol ajuntament independentment d’illa, independentment
de tendència política o color. Per aquí hem d’anar cap a una
cosa, avui matí també ho comentava, i és que en algun moment
quan hagin passat els efluvis de les eleccions s’haurà de
plantejar seriosament el tema d’arribar a un pacte per l’educació
molt ample on tota una sèrie de coses estiguin fora del debat i
de la confrontació política per intentar solucionar-les.

Aquests acords -que semblen simples, però que són
importants- amb els batlles en aquests temes i també en el tema
del pla 0-3 demostren perfectament que institucions municipals
de diferents colors insulars i autonòmiques són capaces de
posar-se d’acord i unir esforços per solucionar tota una sèrie de
problemes als nostres petits ciutadans.

Miraré si hi havia alguna cosa més...bé, la demostració
d’allò on s’han invertit més euros durant aquesta legislatura,
evidentment i és lògic és en llocs on hi ha gran població. Ja ho
he dit altres vegades al plenari, evidentment és a Manacor, a
Palma, a Llucmajor, a Maó, a Ciutadella, a Eivissa i a Sant
Antoni. Evidentment, els tant per cent són els que se’n duen els
imports més grossos d’inversions per part de la conselleria.

Per part meva, res més, Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per les seves
explicacions. Algunes les compartim totalment. Ha introduït
qüestions d’interès, sense cap dubte, les referències al nou
model, el nou concepte de les escoles que ha plantejat no dubto
que pugui ser interessant, però efectivament ara no és el
moment ni és el context adequat, a pocs mesos d’unes eleccions
el poder formular, plantejar idees que -torn insistir-hi- són
interessant. En qualsevol cas quan hagin passat -com vostè ha
dit- els efluvis de les eleccions estic segur que es poden
plantejar en un context més pausat i més estable per tal de,
almanco poder parlar d’aquestes qüestions que són interessants
perquè afecten un sector que entenc que hauria de ser estratègic
per a qualsevol govern, no?, invertir el millor possible en el
nostre model, en el nostre sistema educatiu.

Per tant, no entraré a fer més valoracions sobre aquests
conceptes que ha apuntat. Ho deixam com he dit abans per a un
futur.
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Em centraré en les qüestions més immediates, en les quals
he centrat un poc la meva intervenció, especialment la qüestió
de la planificació i del mapa escolar, no? M’alegra que dins els
quatre o cinc projectes que ha esmentat referents a Menorca
quant a planificació futura, coincideixin d’alguna manera amb
la planificació que havia marcat l’anterior govern. Parlam
evidentment de faves comptades, la situació no ha canviat
substancialment de fa quatre o sis anys a ara, bé, tal vegada sí
perquè a Menorca hi ha una certa fugida d’aquesta població
immigrant, haurem de veure en els pròxims mesos com
repercuteix això realment quant a la població escolar.

Sí que em centraré més en la qüestió del mapa escolar.
Durant tota la legislatura..., vostè ho ha vist des que va ser
nomenat conseller, però amb l’anterior consellera també, de
manera periòdica anava demanant, m’informava sobre quina era
la situació del mapa escolar, tota la informació que se m’ha fet
arribar per part de la conselleria és que s’hi treballava,
s’elaborava, està a punt de penjar-se a la web, està... fins que
d’alguna manera es va cristalAlitzar en una proposta d’acord,
torn a insistir, assumida per tots els grups parlamentaris on es
demanava que es presentés el document en el punt en què es
trobés dia 1 de febrer del 2011 i -açò és el més interessant-
s’obrís un termini perquè s’hi poguessin presentar les esmenes
i les propostes per part de tots els agents educatius i les
formacions polítiques.

A qualque moment hem de posar el punt on diguem: fins
aquí!, i a partir d’aquí començam a treballar, començam a
pensar i començam a conèixer quin és aquest punt de partida,
quin és aquest document, quines són les línies principals que
marca el mapa escolar com instrument de planificació més
adequat que, com diu vostè, ha de contenir tots els estudis que
ens permetin adoptar les millors decisions, planificar
correctament les inversions de cara a afrontar les demandes
educatives que necessita cada un dels territoris.

Jo entenem que és un document difícil d’aconseguir, ho
entenc, però me’n vaig avui amb la sensació que potser no s’ha
fet prou o..., no s’ha sabut, no s’ha pogut, per tal de poder
arribar a aquest punt de partida que jo crec que seria interessant,
i un punt de partida no només per a Menorca, sinó per a totes les
Illes, que ajudaria molt entenc jo també a aconseguir el clima
que vostè ha dit quant a l’acord, al pacte educatiu que pogués
afectar molt directament la planificació, a quines són les
inversions que necessiten les Illes Balears, els diferents
municipis en qüestions educatives, i plantejar també, per què no,
altres models quant a disseny de les escoles, com vostè ha dit.

El nostre grup hi està, per aquest pacte, per aquest diàleg,
per aquest acord, sense cap dubte. Ho hem dit en reiterades
ocasions. Per ics no ha estat possible, i evidentment ara manco,
no?, però torn insistir que jo me’n vaig amb una certa sensació
que aquesta legislatura aquest document important per a la
planificació no ha pogut cristalAlitzar quan hi havia els
components, o almanco a mi m’arribaven els inputs que el
document estava pràcticament embastat.

Bé, idò res. Veurem el nou govern, com diu vostè, amb
quina situació es troba, ben igual que aquest govern se’n va
trobar una herència del Partit Popular, i a partir d’aquí, bé,
veurem com es desenvolupen les diferents accions.

I res més, Sr. Conseller. Jo no sé si serà la meva darrera
intervenció aquesta legislatura aquí. No sé si..., no, hi haurà una
altra comissió; idò, bé, idò així atur aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sra. Rita, vol intervenir? Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, molt breument, simplement per dir que són interessants
aquests nous criteris que el conseller ha anunciat que es podrien
fer o aplicar en els mapes escolars. Jo no els don tanta
importància, tampoc, als mapes escolars, almenys quan estàs
parlant d’un territori com és el de Menorca. La té, eh?, la té,
sempre planificar és important; el que passa, com ha dit el
portaveu del Grup Popular, és que a vegades són faves
comptades, vull dir que ja sabem el que fa falta i on fa falta, en
general, i com ha comentat el diputat del Partit Popular a Maó
ja sabem on fa falta una nova escola, ja s’està colAlocant en el
pla general nou que està a punt d’aprovar, etc. 

Açò és planificar? Jo crec que sí, jo crec que la conselleria
ha planificat perquè ha fet el pla d’infraestructures, aquests
bianuals, anuals i bianuals, que han suplert aquest mapa escolar
que tal vegada no hi havia prou..., prou criteris units perquè
pogués sortir, o hi ha hagut canvis de criteris en els darrers anys,
que jo crec que també és important d’incloure.

I jo no diré res més. Només vull encoratjar el conseller per
la seva feina i que acabin aquesta..., que acabin les obres el més
aviat, les que estan començades, vaja.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Alorda, té cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sí, només dues precisions, i jo crec
que sí que és important, no crec que fos una fanfarronada que
fos el primer pla, el primer mapa escolar el que es va fer l’any
95, sinó un fet, i certament, com vostè apunta, hi ha hagut un
canvi sociodemogràfic molt important en el país. Però
precisament ara que es parlava del Pla general de Maó, jo li
diria que a la conselleria i segurament la comissió insular no han
estat especialment curoses ni belAligerants, per ventura a partir
d’un mapa escolar o d’una altra reflexió, per preveure tots els
espais que hi havia d’haver a les escoles, veure, quan s’ha hagut
de fer una escola, que no hi havia els terrenys.

I vostè diu que hi ha hagut un increment demogràfic. Ja li
dic jo que fa rialles l’increment demogràfic comparat amb les
capacitats de població que tenen els nostres planejaments,
perquè quan tens que Calvià té 200.000 habitants possibles si en
té 30 o 40.000 de reals, la veritat és que no té importància
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respecte de si s’hagués hagut de preveure -que per ventura és un
doi i hem de canviar això- però és que hagués hagut de preveure
capacitat educativa per la capacitat de població del seu
planejament. Això no ho hem fet, això no s’ha fet, i s’han
aprovat els planejaments; han passat moltíssims planejaments
aquests darrers vint anys en els quals les reserves de sòl s’han
canviat, i fins i tot quan hi ha hagut equipaments docents
l’ajuntament l’ha hagut de menester per fer-hi una altra cosa i
ha llevat l’equipament docent. 

No estic dient que el mapa escolar esdevengui un pla
director sectorial que marqui els indrets, jo crec que no hi
haurem d’arribar, però si s’hi ha d’arribar, s’hi arriba. Però sí
que vetllant l’urbanisme no ens ha de tornar a passar aquest
desastre; és que quan hi ha hagut el doblers no hi havia el solar,
i mentrestant s’han rebut terrenys, s’ha rebut el 15%
d’aprofitament de moltíssimes urbanitzacions i s’ha gastat en
una altra cosa; totes necessàries, totes necessàries perquè el
drama -i vostè l’apuntava- és el finançament, perquè aquest
30% d’augment demogràfic o d’alAlots a les aules no ha tengut
la corresponent aportació addicional del finançament general
perquè, com tots sabem, el sistema no preveia cap increment per
població, i parl de població de dret, amb totes les dificultats que
aguanta la població que no és de dret sinó que a més a més amb
totes les exigències de diversitat i tot el que ha representat.

Per tant jo crec que sí, que el mapa escolar i la reflexió real
sobre el que s’ha de fer, hi és. 

Jo compartesc amb tots els portaveus que no és el moment
ara d’un debat, avui, en profunditat, però compartesc i felicit
aquesta reflexió d’intentar reconduir la situació que va
comportar tallar la primària als 12 anys i el que va representar
de trull a totes les famílies i de trasbals, que encara ara no he
vist -això ja ara quasi opinió personal- el profit que se’n va
treure. Jo no sé si arribarem als 16, tant de bo que aquesta sigui
la idea, però com a mínim recuperar els 14, allà on érem, ja
cercarem la fórmula de..., em referesc a l’indret, no al sistema,
per ventura, ja veurem com es pugui fer, si es pot a l’horitzó
dels 16 estudiem-ho, però realment aquell tall va representar
una cosa que pareixia més de pissarra que de veritable servei
social que duia l’escola. En tot cas, com vostè diu, serà el
moment de parlar-ne probablement a un altre moment, però
compartim aquesta idea.

L’altra qüestió també..., no va exactament de Menorca,
evidentment, aquesta referència al Pla d’educació. A nosaltres
també ens agradaria, per un vent, aquest aclariment de
competències amb els ajuntaments, s’ha fet un avanç, però és
cert que mentre aquesta..., la reflexió dels doblers i el paradigma
nou al qual ens adreçam de despesa amb aquestes restriccions
no ha d’estar per continuar fent enginyeria financera. Haurem
d’aclarir i posar les coses molt els ets sobre els uts, els
ajuntaments s’han d’endeutar per allò seu i la conselleria per
allò seu. S’han d’aclarir les relacions i això significarà posar tot
damunt la taula i serà complicat, i serà complicat, però hem de
fer un esforç jo crec que de transparència financera de tots els
ens que estiguin enmig.

Per altra banda serà difícil un pacte educatiu, jo en som
conscient. Hi ha un element per a nosaltres central en la qüestió
de l’educació, com és la llengua del país. El mateix consell
escolar l’altre dia -no hi abundaré perquè no és el debat d’avui-
feia una reflexió de preocupació sobre la llengua a les escoles,
mentre que s’està utilitzant la llengua a les escoles com una
arma política, electoral, i per tant això dificulta inevitablement
el to, la bonhomia, la tranquilAlitat que du a un consens d’un pla
educatiu al marge del que és l’enfrontament polític,
desgraciadament. Nosaltres voldríem que això es recuperàs però
evidentment, mentre no es recuperi un consens lingüístic, serà
molt difícil -no serà per nosaltres que es perdi- trobar una
trinxera i trobar una paret que per aquí no passaran, si podem,
de tornar ni una passa enrere en aquest sentit, i això és central
dins el pacte per l’educació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Llinàs té la paraula.

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

No m’estendré gaire, ja, però els puc assegurar que el debat
no tan sols m’agrada sinó que m’entusiasma, és a dir, poder fer
feina amb un autèntic mapa escolar, i surt de Menorca, sinó ja
de totes les Illes, evidentment és una tasca importantíssima,
importantíssima i difícil. També he de dir que quan es va fer a
un moment determinat, el 95, el primer, no hi havia les
situacions que hi ha ara, era més fàcil; era més fàcil perquè
teníem una població molt estabilitzada, perquè no hi havia hagut
el creixement, encara, demogràfic, com he comentat, i per tant
no havien passat els anys que han passat, en què s’hauria
d’haver, per ventura, fet o s’ha hagut d’invertir moltíssim en
construcció.

Per fer un mapa escolar, i amb això..., s’han de tenir en
compte moltes coses, no només quants d’alumnes tenim a un
espai i quants d’alumnes pots colAlocar a un centre determinat
d’aquella població o d’aquelles poblacions. Això és un factor
que va servir molt per al primer mapa escolar però ara no. Hi ha
elements importantíssims com són altres aspectes no només
d’alumnes de primària sinó de secundària, en formació
professional, el Pla de formació professional és bàsic i per tant
no pot anar separat de l’altre, ha d’estar totalment unificat o
imbricat dins un pla general de batxillerats, de formació
professional... Però tot això estam parlant del que és la
conselleria, però és que també ha d’anar imbricat amb les
empreses, ha d’anar imbricat amb el mercat de feina, hi ha tota
una sèrie de coses que fan molt dificultós un mapa escolar en
aquests moments, que no és sumar alumnes, atendre’ls, posar-
los dins una aula i posar-los els professors que els
corresponguin. Crec que hi ha elements importantíssims, com
el tipus de feina de les famílies, el tema de poder conjugar la
vida laboral amb la família, els crèdits que puguem tenir sobre
una crisi que hem començat, que suposam que va bé però que la
notícia que tenim és que Balears és possiblement una de les que
surti més aviat de la crisi, i jo em pos les mans al cap, perquè si
és així tornarà a venir molta gent i haurem de fer encara més
centres educatius, la qual cosa vos puc assegurar que també em
preocupa. No em preocupa sortir de la crisi, a mi m’encantaria
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que sortíssim de la crisi els primers, però si això també implica
haver de tornar agafar molts d’alumnes, evidentment és una
tasca important a tenir en compte.

Crec que és un plantejament que tots entenem, que tots els
grups polítics entenen i que jo, Sr. Diputat, li ho puc dir
clarament: haguéssim pogut agafar els documents que hi havia
començats i donar-los-els i dir: “Miri, aquí té el possible pla”.
En certa manera s’ha donat, perquè el pla no s’ha entregat d’una
manera..., en paper, però el que és la planificació de
construccions forma part també d’aquest pla. El plantejament
que jo els comentava que ja no hem de fer les coses com les
fèiem sinó que les hem de fer d’una altra manera, i estic cansat
de dir-ho, com és l’estructura dels centres, la mobilitat de
professors..., és a dir, te trobes un centre de secundària i un
centre de primària; si tu tens un centre de secundària i un de
primària on hi ha fins a segon d’ESO, un professor de primària
que entén perfectament segons quins problemes d’aprenentatge
de llengua o de lectura, el podràs passar a primer i segon d’ESO
i podrà fer una feina que en aquest moment ja no es pot fer. 

És a dir, el pla implica una feina profunda de professors,
d’alumnes, de mercat de treball, de finançament, de totes
aquestes coses. Per tant jo crec que és una tasca suficientment
important perquè en aquest plantejament el proper conseller, o
per ventura som jo el mateix, no ho sé, això és mal de dir, el que
sigui, es faci càrrec d’aquesta tasca, i amb la colAlaboració de
tots poder fer un pla el més consensuat possible, evidentment,
perquè hi ha aspectes d’un pla que són fàcils de consensuar. Hi
ha aspectes de tipus ideològic, de tipus lingüístic i tal que són un
poc més complicats, però jo crec que en un tema d’un pla
escolar és fàcil aconseguir o és molt fàcil aconseguir l’acord.

I res més. Esper, com que el president ens diu que tenim una
altra comissió, jo també encara em reserv la meva darrera
intervenció abans de les eleccions per a la propera intervenció
i us agraesc moltíssim la presència avui aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta presidència..., Sr. Conseller,
aquesta presidència en pren nota. 

I no havent-hi més temes a tractar agraïm la presència del
conseller i dels càrrecs que l’acompanyen, i s’aixeca la
penúltima sessió.
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