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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Cosme Bonet substitueix Rosamaria Alberdi.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Sí, Llorenç Galmés substitueix Margalida Durán.

1) Compareixença RGE núm. 1920/11, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, de l'Hble. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, per tal d'informar sobre les línies d'actuació
en matèria de joventut.

2) Compareixença RGE núm. 1941/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d'acord amb el programa
polític del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença del
conseller d’Educació, Cultura i Universitats solAlicitada
mitjançant els escrits RGE núm. 1920/11, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre les línies
d’actuació en matèria de joventut, i RGE núm. 1941/11,
presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el
programa polític del Govern.

Hi assisteix el Sr. Rafael Bosch i Sans, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat de la Sra. Isabel
Cerdá i Moragues, directora general de Cultura i Joventut; de la
Sra. Patricia Moreno Ruíz-Olalde, cap de Premsa; i de la Sra.
Maria José Frau i Marí, directora de l’Institut Balear de la
Joventut.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Bones tardes, honorables diputats i diputades, presidenta,
membres d’aquesta mesa, persones que m’acompanyen. Per una
qüestió prèvia d’ordre, si els pareix, entenc que estam
emmarcats en aquesta primera compareixença, i lògicament
vendré a totes les que vostès vulguin i a totes les que a proposta
personal els solAliciti de venir, l’emmarcaria dins l’àmbit de
joventut atès que en aquesta conselleria... i emmarcar dins
l’àmbit de joventut gairebé crec que hauríem d’emmarcar en un
àmbit de Govern, i els deman disculpes perquè és la primera

vegada que comparesc com a conseller a una comissió i
procuraré fer-ho el millor que pugui i a base de repetició,
seguint aquest lema que hi ha a la Facultat d’Arquitectura de
València que diu que la repetició és la mare de l’èxit, estic segur
que a poc a poc ho aconseguiré.

Atesa la idea que jo tenia de presentar les polítiques que crec
que a vostès els poden interessar dins l’àmbit de joventut, em
podia haver remès directament a una sèrie de polítiques, unes
polítiques que estan en marxa i que continuen dins l’àmbit
d’allò que ha estat sempre la Direcció General de Joventut,
l’Institut Balear de la Joventut i tots els òrgans que
l’acompanyen: Observatori de la Joventut, Consell de la
Joventut, línies pròpies del programa electoral, etc. Però a partir
d’aquí també sí que -si em permeten- volia fer una referència,
en primer lloc, a una radiografia que en el 2010 va començar a
fer-hi feina l’Observatori de la Joventut relacionada amb
polítiques locals de joventut i que ens fixa un poc com són els
nostres joves, amb quina situació es troba la joventut avui en dia
i quin conjunt de polítiques podríem fer, coordinades des de
l’àmbit polític d’aquesta conselleria i dels responsables de
Joventut, perquè els joves puguin aconseguir allò que crec que
necessiten, que és la transició dins l’àmbit d’allò que deim
joventut, és a dir, dins aquesta etapa de la vida que hi ha entre
els 15 i els 34 anys, pot ser 15-29 en un sentit i 15-34 en un
altre, que els permetran fer allò que els agradaria ser: lliures,
independents, autònoms, emancipar-se, formar una unitat
familiar o no, però en qualsevol cas traçar el seu destí d’una
forma autònoma.

I algunes idees que a mi m’han semblat interessants, i que
crec que ha de dur un govern que pretengui fer algunes coses
dins l’àmbit de la joventut, són que...bé, som una comunitat
autònoma que hem passat en molt poc temps d’uns 750, 780.000
habitants a més d’un milió. Més d’un milió d’habitants ha
suposat que tenim gairebé més de 210.000 persones entre 15 i
29 anys residents a les Illes Balears, per tant, unes xifres que
s’aproximen al 20% de la població en aquest segment a les
nostres illes i si amb les definicions tècniques d’avui en dia
d’allargar el concepte de jove quan feim referència a aquesta
franja en què es vol tenir un accés a la maternitat o a la
paternitat i a les dades d’avui en dia en les quals es produeixen
per primera vegada aquest fet a Espanya i en general, i en
concret a les Illes Balears, ens podríem acostar -com els dic- a
un jove que està a punt d’acabar l’etapa o hauria d’estar dins
l’etapa de formació obligatòria i un jove, alAlot o alAlota jove,
persona ja adulta, que entra dins la franja dels més de 34 anys.

Les Illes Balears han sofert també el procés, un procés
complicat, molt complex ,del 2000 al 2010, d’arribada, si em
permeten l’expressió i amb tot el respecte, de l’allau més
important de moviment, percentualment, dins una comunitat
autònoma de persones vingudes de fora amb distints orígens
culturals, distintes circumstàncies i distintes aspiracions, també
joves. I això ha fet que, per molts de motius, aquesta comunitat
té un fet que també dins el món de la joventut es tradueix en un
esforç importantíssim de rebre, acceptar i donar suport, ajudar
a orientar, formar, intentar donar les condicions perquè trobin
un lloc de feina, etc., a part de prestar els serveis bàsic com a
qualsevol persona jove o adulta o més adulta que en poc temps
ens ha ..., no diria colAlapsat, però ens ha duit en el límit del que
pot un sistema educatiu, formatiu, sanitari, cultural on les
administracions locals, que bona part de l’estudi que tenc aquí
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que dic públicament que és un estudi iniciat per l’equip anterior
de la conselleria dins l’àmbit de la joventut en polítiques de
joventut i relació també amb les entitats locals, han hagut de fer
front.

A part de les accions que duim aquí preparades respecte del
que serien idees importants a desenvolupar dins l’àmbit de la
direcció i de la conselleria dins l’àmbit de joventut o de
l’institut en concret en polítiques actives, jo els diria que la
principal línia d’actuació dins l’àmbit de les polítiques de
joventut dins la conselleria que tenc l’honor de dirigir, serien
tasques tendents a que totes les conselleries del Govern de les
Illes Balears tenguin present el fet, aquest fet, d’una població
jove de gairebé el 20% de la població d’aquestes illes que -
repetesc- té com a principals objectius, si em permeten en sentit
ampli i autònom, tenir una formació que els permeti optar a una
ocupació, que els permeti emancipar-se, que els permeti fer allò
que pensen, que creuen, que senten que han de fer en un futur.
I això és complicat. 

És complicat perquè, a més, en aquesta comunitat autònoma
també es donen taxes diferents de la resta de l’Estat, almanco
les dades mitjanes, quant a ocupació, i ara estam en una època
especialment complicada per parlar d’aquest tema d’ocupació,
però amb dades 2010 ens trobàvem que curiosament en aquesta
franja d’edat es trobaven amb taxes superiors d’ocupació els
nostres joves, curiosament, respecte de mitjanes espanyoles i
algunes europees, però també amb un altíssim índex de
volatilitat d’aquesta ocupació. És a dir, el que tots sabem i que
hem parlat moltíssimes vegades, parlam de contractes temporals
i de joves que es posaven prest a fer feina amb una formació
mínima, per la qual cosa, el principal esforç i les línies
d’actuació mai no es podran executar o dur endavant, en la
meva opinió, d’una manera ordenada malgrat totes les que
després, i permetin-me en part per deformació professional i en
part perquè ho crec fermament, que aquestes línies d’actuació
mai, mai no es podran dur endavant si obviam la primera pota
-diguem-ne- d’aquesta taula o d’aquest fonament que ens ha de
permetre construir el que volem que un jove arribi a ser:
l’educació i la formació. L’abandonament, i ho diré en sentit
ampli, de la formació bàsica per poder desenvolupar-se a la vida
i especialment quan venen mal donades.

El principal objectiu transversal de tota la conselleria és
aquest, com connectar dins i fora de les escoles, com connectar
-l’altre dia una diputada m’ho comentava-, amb programes
d’intervenció socioeducativa, com fer que els nostres joves es
formin i en cas que no es formin o que no es formin
suficientment, com aconseguir que retornin, que vegin valor
imprescindible a la formació per poder optar a qualsevol cosa,
tot i que pot ser que aquestes persones, a més, a causa de les
seves circumstàncies personals o familiars i en els casos de
situacions de persones vingudes de fora amb unes
circumstàncies complicades pot ser molt més difícil de fer.

Si ens anam a dades econòmiques, que també són
importants, perquè dades educatives i formatives vostès les
coneixen, els famosos índex que ronden entre el 30 i el 40%
quant a la diferència de fracàs o abandonament, partint del tram
15, 16, 17 anys en el primer tram d’aquest tram de joventut, ens
trobam amb dades que escarrufen, que parlen d’un 24% de joves
que es poden trobar en un risc de pobresa; la qual cosa, a una
comunitat autònoma que, si em permeten l’expressió, sempre ha
bravejat de rica, ens du a un panorama que, com saben, molts
d’analistes parlen d’aquesta generació, d’aquesta possible
generació perduda, d’aquesta generació que s’ha trobat amb un
entorn complex i que per una part si ha accedit a la feina en
circumstàncies difícils, com possiblement aquesta crisi, i la
perd, ha de ser conscient de la necessitat i concretament els
agents, tant els agents privats com els agents polítics en sentit
ampli, administracions locals, autonòmiques, estatals els hem de
reintegrar, reeducar, donar-los formació en qualsevol moment
i especialment en una societat com la nostra quan aterra un poc
aquí, amb una societat basada bàsicament en serveis i això per
a les persones vol dir en recursos humans, això vol dir valor
afegit de les persones, si em permeten termes economicistes. 

Totes les estratègies que també arriben fins en el món de
l’ocupació són tendents a intentar recuperar, a aconseguir totes
aquelles línies de crèdit que ens permetin anar amb una línia
clara a aquest segment de població que situaríem entre 15 i 24
anys, formació per a l’ocupació. 

Segon punt, ben present avui en dia, la dificultat que es
produeixi aquesta emancipació. La dificultat lògicament, en
aquest que és un moment que no faria falta tornar-ho a recalcar,
del paper subsidiari, si em permeten, a part del paper familiar,
però el paper subsidiari que assumeixen les famílies del nostre
país que acullen situacions que altres generacions tengueren la
fortuna de no viure perquè en els 25, 26 o 27 havien començat
a construir el nostre futur, havíem pogut independitzar-nos.

Per tant, si he de parlar de polítiques, ja he parlat
d’ocupació, i hagués de continuar de polítiques d’habitatge,
polítiques d’accés a programes de sanitat i salut, parlaria de tota
una sèrie d’iniciatives que no corresponen a una direcció
general de Joventut, però que sí estan en la primera fase de feina
que seria reactivar la comissió interdepartamental, que crec que
seria raonable organitzar-la en forma de subcomissions
especialment en quatre àmbits: ocupació, habitatge, educació i
formació, i salut. Reactivar aquestes comissions, posar a fer
feina la gent que ha d’apuntar les línies que dins les actuacions
que tenen els departaments en treball, com els deia, en
habitatge, en informació sociosanitària, en tot allò que faria
referència a programes, que després els podríem numerar i que
vostès coneixen igual o més bé que jo, voldria dir que tendríem
una tasca, la Direcció General de Joventut i aquesta conselleria,
de coordinar aquestes polítiques que són especialment
necessàries i que es poden desenvolupar per altres conselleries.
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D’altra part tendríem iniciatives més precises i més
concretes que farien referència a programes, que ja
desenvoluparem o explicarem, que pretenem amb els programes
d’ocupació tendents a l’ocupació dels joves, tendents a millorar
l’ocupabilitat dels joves. Ahir mateix hi havia una reunió a
nivell de Madrid i avui me n’informava la directora del SOIB
que previsiblement en els nous plans podrem tenir més
autonomia de gestió quant a la decisió d’organitzar les línies de
crèdit, que no seran tan grans com voldríem, en la definició de
polítiques tendents en concret, ja que parlam de joventut, a
actuacions que afectin joves, joves majors de 16 anys i joves
entre 18 i 24 anys que no tenen la titulació suficient o no tenen
una formació suficient. Aquí hi farem especial menció i si em
permeten i dins el límit que ens marca la legislació treballam
per poder intentar que aquesta gent que d’alguna manera i
utilitzant la capacitat de formació pogués mentalitzar-se i els
poguéssim donar els complements, les competències bàsiques
necessàries perquè, si s’escau, si podem, si els ajudam i els
mentalitzam almanco els intentem donar les màximes facilitats
perquè es titulin en secundària obligatòria.

És a dir, a part dels programes ordinaris de PQPI, els
Programes de Qualificació Professional, tot allò que siguin
polítiques cap a l’ocupació de joves, ja que parlam de joventut,
les complementaríem de la corresponent certificabilitat, si em
permeten l’expressió, de secundària obligatòria o certificat de
qualificació professional estàndards segons nivell 1, 2 i 3.

A partir d’aquí també hauríem d’entrar en polítiques que ja
es fan, en polítiques que no descobriré que s’han duit endavant
i que s’han de continuar que són, per una part, temps lliure, que
és un tema molt propi de la Direcció General de Joventut:
activitats de temps lliure, albergs, facilitar el moviment dels
joves, potenciar carnets joves per donar-los un caràcter més
internacional, és a dir, podríem intentar facilitar en
circumstàncies complexes, a mitjançar, que no subvencionar,
potser que en un futur tenguem capacitat econòmica per tornar
a subvencionar formacions a l’estranger, ...; és a dir, impulsar
aquesta directriu que la Unió Europea sempre ha parlat de
transnacionalitat, que el nostres joves coneguin que es troben a
un altre entorn i que també coneguin alguna altra llengua,
coneguin una altra cultura, es moguin, seria una altra línia de
treball important.

A partir d’aquí també hi ha les línies que vostès coneixen en
polítiques culturals, en polítiques de nous creadors, en
polítiques d’art jove, en polítiques que es conegui un món que
crec que és molt important i l’associam a l’àmbit juvenil, però
no només a l’àmbit juvenil, que és el món relacionat amb la
creació, amb tot allò relacionat amb l’art. És a dir, l’impulsarem
des de distints punts de vista, però també dins l’àmbit juvenil
crec que és bo que es conegui, que s’ampliï la capacitat de
conèixer nous creadors, nous talents, gent, moltes persones que
aquesta comunitat autònoma tot i ser petita comparativament fa
un esforç per tenir, fins i tot, escoles superiors dins els tres
àmbits de la formació artística i també és un eix que pot ser
important si feim polítiques i ajudam en aquests àmbits.

No els negaré que també hi ha un altre aspecte que serà
objecte de discussió aquesta legislatura, perquè parlava un dia
i potser que en aquests moments ara és complicada, que és la
situació especial d’organització i gestió a nivell autonòmic del
món de la joventut, perquè a Eivissa, a Formentera i a Menorca
s’han produït les transferències i a Mallorca no en unes
circumstàncies ics que ara no entrarem, la passada legislatura
tampoc no es va avançar en aquest tema i en aquesta és un tema
que tenim en stand by, però és un tema del qual haurem de
parlar qualque dia. El nostre estatut defineix clarament, dins la
política de transferències del Govern als consells, l’estructura de
les competències en Joventut i per circumstàncies ics en aquests
moments no s’ha produït a Mallorca.

Ara és un moment en què la presidenta del Consell de
Mallorca ho ha dit en distintes ocasions, és un moment primer
d’intentar reestructurar la casa, i una casa que conec bé perquè
he tengut l’honor d’estar-hi vuit anys com a conseller, al
Consell de Mallorca hi ha molta feina per fer i el primer de tot
seria estudiar bé què ha de fer cada un, cadascuna de les
administracions, què és prioritari per al Consell de Mallorca
perquè hi ha coses que són molt prioritàries segurament per al
Consell de Mallorca que són competències del Govern autònom,
però també aquesta de joventut és una qüestió que al llarg
d’aquesta legislatura, n’hauríem de parlar perquè després fins i
tot es produeixen..., m’ho comentaven l’altre dia els
representants del Consell de la Joventut, es produeixen fins i tot
anomalies en determinats decrets de temps lliure, adaptats
insularment, per posar un cas de com de vegades complicam un
poc les coses. I així com s’ha arribat a fer una estructura i una
determinada distribució de competències dins l’àmbit de la
cultura, crec que l’àmbit de la joventut arribarà al moment que
hagi d’arribar, però arribarà.

I unes determinades qüestions amb aspectes normatius, amb
aspectes de xarxa Infojove, amb aspectes autonòmics, acabaran
al final en aquesta comunitat autònoma com a tal i unes
determinades polítiques de proximitat, que crec que són molt
importants en el camp de la joventut i que també fan les entitats
locals, crec que arribaran estant als consells insulars; però com
deia aquell gran polític, això avui no toca. Idò això avui no toca,
però al llarg d’aquests quatre anys sí que haurem de parlar
d’aquests temes.

I bàsicament dins l’àmbit de les línies bàsiques que -
repetesc- se centrarien en: primer, subcomissions
interdepartamentals de treball amb altres conselleries; dos,
treball de tota una política transversal tendent a la formació i a
la formació per a l’ocupació dels joves; tres, foment de l’impuls
de programes de mobilitat dins el nostre àmbit, ara és modest
dins l’àmbit de la intermediació, tant de bo que poguéssim
arribar a recuperar algunes línies de subvenció per fer una
subvenció directa perquè els nostres joves s’han de formar..., fer
petites estades i procurar que els resulti menys costós fer estades
fora dins l’àmbit de la Unió, que també això du a polítiques de
beques, perquè fas polítiques de joventut, si podem i ho tenim
previst quan s’aprovi el pressupost 2012, recuperar per exemple
beques de mobilitat estudiantil universitària, que no hi són, i que
realment les consideram com a beques universitàries, però són
beques de joves que els permet formar-se, per exemple. I
d’altres polítiques que també ens queden, ens queda una part
d’infraestructures i el mateix Institut d’Infraestructures
Educatives i Culturals, l’IBISEC, tampoc no té cap problema,
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de fet està treballant per fer una actuació a La Victòria, l’altre
dia teníem una visita i ens varen explicar tot un seguit de coses,
que els propis treballadors que mantenen aquelles instalAlacions
ens comentaven, però hi ha determinades actuacions que
haurem de pensar de fer una actuació puntual, concretament en
aquest cas i possiblement via subvenció europea mitjançant
unes plaques solars per avançar en programes d’aprofitament
energètic, però en concret, lògicament hi ha una tasca dins els
poc albergs que tenim en marxa.

Ens agradaria com a iniciativa plantejar-nos si en algun
moment aquesta comunitat podrà tenir algun tipus d’alberg més
urbà. A altres llocs, a altres ciutats dins l’Estat i fora de l’Estat,
hi ha un turisme jove, un turisme juvenil/estudiantil, amb no
molts de mitjans econòmics, però que té un fort component
cultural i que necessitaria algun tipus d’alberg
estudiantil/juvenil/tot el que vostès vulguin, a uns preus
raonables dins Palma. I això és un tema que hi començam a
treballar perquè creim que això sí podria ser..., tenim una ciutat
suficientment gran, tenim tota una història, una cultura, unes
tradicions, una llengua i tot un seguit d’elements culturals,
juvenils que poden interessar a aquesta franja de persones, que
poden ser estudiants o no, persones que voldrien poder tenir un
alberg urbà i que segurament ens hauríem de plantejar poder
donar-los una resposta.

I aquestes són les línies bàsiques que jo els volia presentar
d’entrada i qued a la seva disposició pel que vulguin demanar
i jo pugui o sàpiga contestar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar?

EL SR. BONET I BONET:

Per part del Grup Socialista podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair la
presència de l’Hble. Conseller aquí, en seu parlamentària, per
explicar les línies de treball en política de joventut, així com
també de l’equip que l’acompanya. Per suposat coneixem el
conseller, sabem que la seva especialitat és l’educació i s’ha
notat bastant en la seva intervenció, qüestió que li lloam, pel fet
de dir que..., com ell ha explicat i compartim almenys des
d’aquest punt de vista, les polítiques de joventut són unes
polítiques que només es poden entendre des d’una òptica
totalment transversal. Estam pensant en una etapa de la vida allà
on hi ha moltes qüestions importants allà on les administracions
públiques poden donar una mà. I per tant, per suposat són molts
de temes que si es vol fer una política de joventut realment
eficient i que arribi als joves, ha de tocar molts d’àmbits que
segurament sobrepassen la capacitat o competència que tengui
la conselleria.

Per tant, hem de començar dient que en l’exposició inicial
que feia l’Hble. Conseller, estam d’acord amb aquests objectius,
no pot ser d’altra manera, de caràcter general, quan parlava de
la línia de treball enfocada a unes polítiques que jo definiria
com d’emancipació, habitatge, ocupació, formació. És a dir, la
joventut és una etapa allà on ens preparam de qualque manera
per entra a la vida adulta, no ens agrada dir-ho així, quan som a
organitzacions juvenils i defensant les polítiques de joventut,
però és cert que al final les polítiques que es fan van en aquest
sentit. I des del moment en què estam parlant d’habitatge,
d’ocupació, de formació, parlam d’una política sens dubte
transversal.

Per tant, la principal línia de treball hauria d’apuntar a com
s’articularà aquesta transversalitat i és el dubte que de qualque
manera ens ha quedat i que després ha resolt dient que
reactivarien la comissió interdepartamental creant tota una sèrie
de subcomissions. És molt prest per fer valoracions, jo crec que
com a comissió interdepartamental ha tengut existència en el
passat, o organismes similars i ha estat molt complicat poder
fer..., ho sabem per experiència des de molts anys enrere.

Quan ha passat a mesures més concretes, a nosaltres ens
hagués agradat sentir mesures encara més concretes
possiblement, com comprendrà, però també entenem que en
aquest moment sigui difícil definir-ho, sobretot atesa la
transversalitat, perquè clar, no pot anunciar segons quins
programes sense que es pugui posar d’acord amb alguns
companys del seu equip de govern. A més, crec que aviat
tendrem el debat de pressupost, no seran els del 2011, però sí
seran els del 2012, en el qual totes les bones intencions s’hauran
de traduir en programes, s’hauran de traduir en pressuposts. I
per tant, a partir d’aquí sí que ja podrem començar a parlar de
coses molt concretes.

Per no allargar massa la intervenció, quan ha parlat de
mesures concretes el primer que ha fet ha estat parlar de la
reactivació de la comissió interdepartamental. No sé si és
demanar massa, però ens agradaria saber a quin nivell pensen
reunir aquesta comissió, si serà una comissió de consellers, de
directors generals. El funcionament jo crec que és important en
la mesura que serà una comissió que el que haurà de fer és
donar impuls polític a determinades mesures. Entenem que no
serà una comissió amb capacitat executiva pròpia, per tant,



42 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 4 / 29 de setembre del 2011 

 

haurà de tenir una certa capacitat política per aconseguir que
tantes conselleries es posin d’acord sobre aquest ambiciós
programa que ha plantejat.

Per altra banda a nosaltres ens ha sonat una mica continuista,
també crec que ho ha dit en algun moment en la línia que ha
explicat. Ha parlat de temps lliure, continuarà sent un eix
important, és tradicional que la Direcció General de Joventut,
almanco aquí a les Illes Balears, hagi treballat molt en temes de
temps lliure, sent el tema dels albergs el principal maldecap que
ha tengut, sobretot aquests darrers anys. Bé, així ens ha quedat
clar.

Respecte a Art Jove, m’imagín que es referia a mantenir i
potenciar, creim que és correcte. Amb una cosa que diferim
completament del plantejament que ha fet la presidenta del
consell, evidentment i crec que és prou conegut, és el
plantejament que fan vostès de no complir l’Estatut. Nosaltres
entenem que no duplicar competències en lloc de fer-se per
amunt, s’ha de fer igualant tothom i seguirem amb aquesta
situació..., és cert que no s’ha resolt la darrera legislatura, però
hauria de ser un objectiu per resoldre, que tots els consells
insulars tenguin les mateixes competències i que de fet l’Estatut
els atorga. Per tant, estam funcionant una mica al marge de
l’Estatut, no és el correcte. I com a mínim ens hagués agradat
sentir..., no esperam sentir-la, però ens hagués agradat sentir una
major voluntat d’avançar en aquest senti. 

Recordar..., no sé si a títol d’anècdota, però per ventura és
important tenir-ho en compte, que la pròpia Llei de joventut,
aprovada la legislatura 2003-2007, preveia que una de les
funcions fonamentals de l’Institut Balear de la Joventut, no sé
si es deia així en aquell moment, era coordinar els instituts
insulars de la joventut. Per tant, clar si una de les illes no té un
institut de la joventut, si el nivell competencial és diferent,
difícilment el Govern o la conselleria podrà complir amb els
seus objectius de coordinació de polítiques de joventut, que per
altra banda seran absolutament necessaris perquè dos dels
consells insulars sí que tenen aquestes competències.

No li hem sentit parlar de Pla jove. Ens agradaria saber si
descarten aquest instrument com a opció de futur, ens agradaria
que fos un model de Pla jove participatiu, l’exemple que sempre
es posa és el Pla nacional de joventut de Catalunya que ha estat
durant dos anys en debat per a finalment fer un pla de deu anys
molt exacte.

No ha parlat d’una iniciativa que nosaltres pensam que és
molt interessant i molt important des del punt de vista de la
joventut, com és el punt d’assessorament en salut. Voldríem
saber si continuarà, si el reforçaran o no. Pensin que treballa en
temes com identitat de gènere, hàbits saludables, prevenció de
VIH, drogues, ..., a més, hi ha participació d’entitats i, per tant,
crec que és un aspecte molt important i a més, creim pel que
sabem que havia tengut bastant d’èxit entre la gent jove, perquè
tocava temes molt sensibles.

Altres iniciatives a les quals no ha fet esment, però que
aprofitarem la intervenció d’alguna manera per demanar-li si
pensa recuperar aquestes idees per l’èxit que varen tenir, com
són el Fòrum internacional d’innovació i emancipació. Pensam
que va ser una iniciativa molt lloable. O congressos de la
joventut que sempre són elements de participació en algun cas,
però crec que també és important quan estam parlant de
joventut, parlam d’ocupació, parlam d’habitatge, parlam de
formació, però d’implicació dins la societat, de donar-los un
espai de participació en la vida pública, en la vida política. Tot
això és important i de fet, no li hem sentit esmentar en cap
moment el Consell de la Joventut a nivell de relació, és evident.
Però ens agradaria saber si comptarà amb ell o no comptarà amb
ell. També ens agradaria saber si a l’Observatori de la Joventut
o l’Oficina d’emancipació els tendrà en compte, els potenciaran
o quines intencions tenen. 

I sobre l’alberg de La Victòria, ja que ha parlat d’aquest
tema tan concret com exemple, una pregunta molt concreta. Ens
consta que existia una partida dins l’Institut Balear de la
Joventut, em pareix, una partida d’uns 300.000 euros per a obres
de millora, algunes de caràcter urgent, com eren les obres per a
les terrasses exteriors. No sé si quan ens parlava d’inversió es
referia a aquestes o a un altre tipus d’inversions.

I bé, de moment el que podem demanar és això. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonet. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Crec que per respecte als diputats els he de contestar un per
un, si els pareix, és més correcte i si a vostès els sembla ho faré
així. El màxim que em pot passar és que no ho sàpiga contestar
tot. A més ho deixaré palès perquè l’altre truc seria contestar en
conjunt i deixar-me la meitat de les respostes, però no ho faré,
no ho faré mai.

Primera qüestió. Quant a la referència del Pla estratègic de
la joventut, és a dir, tal vegada per deformació professional el
que pens és que els plans estan pensats per posar-se en marxa a
través del temps en base a un seguit d’iniciatives dins un pla. I
no és bo per a qualsevol societat civilitzada canviar de plans tot
el temps perquè, si no, els ciutadans ens acusen que estam
canviant els plans. Crec que hem de tenir una estratègia el més
compartida possible que vendria a ser el pla, i podem tenir
distintes pràctiques que serien els programes d’aplicació, podem
fer-hi un esment o un altre. I especialment dins l’àmbit, i aquí
hi ha especialistes que ho saben molt més que jo, dins l’àmbit
sociosanitari, de salut, d’informació per suposat, perquè m’ho
deia la gent l’altre dia amb qui em vaig poder entrevistar, la
presidenta no podia venir per una qüestió laboral que en aquells
moments l’ocupava, però vaig quedar amb els membres que
varen venir per tornar fer una altra reunió, em varen venir a
comentar temes molt logístics, com era que els treuen fora dels
locals per no pagar els darrers mesos, els havien tallat el llum o
el telèfon. 
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Jo el primer que farà serà intentar que el Consell de la
Joventut pugui sobreviure, tenir una seu..., estam cercant el que
seria el més raonable, una seu d’uns 250 metres quadrats que no
fos de lloguer, la qual cosa ja suposaria que el Govern no els
trauria perquè el responsable de la gestió del lloguer de treure-
los fora i tallar-los el llum, i farem tot allò que puguem per
mantenir-los. Segon, vàrem continuar lògicament, quedant
d’acord, perquè també ens demanaren si duríem endavant
aquestes..., o un grapat de propostes del Pla estratègic, que sí ho
farem. I també vàrem parlar d’un tema que els preocupava molt
i era tot allò que feia referència a programes sociosanitaris dins
l’àmbit de la prevenció, en temes de sida, en temes de
drogoaddicció i per suposat, que hi farem tot allò que podrem.

I també tenim parlat i estam treballant també amb la
Conselleria de Salut i d’altres, perquè si em permet aquí la
vessant educativa i formativa, perquè puguem coordinar totes
aquelles actuacions, en aquest cas ens referim a joves, que es
fan en els centres educatius i que a més fan distintes
administracions, perquè si un rebosteja -si em permet
l’expressió- dins el sistema se sorprendria de la quantitat
d’iniciatives que es fan i algunes es dupliquen perquè, per
exemple, la Conselleria de Medi Ambient del govern insular fa
unes actuacions en temes de reciclatge, la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears en fa alguna altra, i jo
els diria, com a persona que fins fa dos dies estava dins l’escola,
havia de coordinar programes i també, si és possible, dur
endavant el currículum, necessitam una coordinació. I d’altra
part som un dels sofridors que es varen abolir per restriccions
pressupostàries programes informatius i no per part de l’anterior
conseller de Salut, que a més no em permetria que ho digués,
perquè com exalumne del centre que jo dirigia lògicament
sempre va estar a disposició de tot allò que li demanàrem i més,
i permetin-me aquesta broma i que no consti en acta, però és la
veritat. Però en canvi vaig tenir dificultats com a director d’un
centre per poder aplicar un programa que abans venia de
l’Ajuntament de Palma quant a informació en temes de
sexualitat i que realment no sabia molt bé on anar. 

Per tant, les mateixes comissions si arribam a aclarir a
agents i institucions, especialment si són a les institucions i no
als interessants a través de les oficines d’informació, però si ho
feim a través d’institucions i l’escola, tots estam d’acord que és
fonamental, seria bo que ho poguéssim coordinar i això ho
tendrem un poc més bo de fer si educació, formació i joventut
en aquest cas es coordina més, perquè tots aquests programes
arribin als centres educatius, es coneguin i s’optimitzin, perquè
després no en podem fer l’ús que en voldríem fer, i aquest
evidentment de salut serà absolutament prioritari, responent a
una de les preguntes que vostè ha fet. 

Per ordre del que vostè comentava, com activar les
comissions? És veritat que aquestes comissions foren creades,
després foren reformades, però el que és donar-los vida, estic
pensant que en temes de subcomissió tal vegada puguem
avançar en algunes coses, perquè mitjançant una gran comissió
interdepartamental, sobretot si ha de ser més per reunir-se una
vegada a l’any i fer-se dues fotos no importa, però si una
subcomissió d’habitatge, o una subcomissió amb la Conselleria
de Salut fa feina i fa un programa d’accions decidides, les que
facem i aconseguim dur endavant, les durem endavant. Per tant,
som més partidari de treballar dins una comissió general marc,
però activar subcomissions i és lògic que hi ha d’haver

responsabilitat polítiques, hi ha d’haver almanco directors
generals perquè els consellers tal vegada no puguin, però els
directors generals han d’assumir compromisos i després es
derivarien a nivell tècnic i a nivell d’entitats que hi
colAlaborarien evidentment en tot allò que poguessin empènyer
des de les seves direccions generals respectives.

Del tema que vostè també m’ha comentava seguint l’ordre,
de les activitats de temps lleure i dels albergs, no em consta,
però li puc fer arribar la informació de l’estat pressupostari de
quan jo vaig prendre possessió, 20 de juny, o de quan la
directora va prendre possessió, de la partida pressupostària. Tots
estam ben d’acord que..., concretament ja que parla de La
Victòria, una visita que hi vàrem fer amb la batlessa, és un lloc
privilegiat, és un lloc que valdria la pena que coneguéssim, que
val la pena promoure dins aquest carnet d’alberguista de
caràcter internacional, que potenciàssim a uns preus econòmics
especialment per als joves, però també per als no joves que
també volen aprofitar..., la gent que ens vàrem trobar allà,
vàrem trobar alemanys i anglesos i vàrem poder intercanviar
algunes paraules sobre aquests moviments que troben a un preu
molt raonable una possibilitat de conèixer un entorn privilegiat.
Si aquesta partida la podem executar, li assegur que ho farem.
Crec que no hi ha aquesta partida o si hi és no queda aquesta
quantitat d’euros que vostè diu, però sí és ver que alguna
activitat, perquè podem aprofitar un altre programa transversal
de reforma d’equipaments i de reutilització energètica, en
qualsevol cas farem actuacions dins l’àmbit dins les possibilitats
d’inversió que tendrem a l’Institut d’Infraestructures.

L’altre debat polític en què vostè, i jo i tots dos, hi hem
coincidit respecte, jo no li recordaré si aquests quatre anys..., tot
el que ha passat a la legislatura, però en tot cas sempre hem
discutit amb un to crec que molt correcte i molt cordial a una
altra institució que tots dos compartim l’estimació que tenim per
ella, que és el Consell de Mallorca. Quin és el paper del Consell
de Mallorca i què és allò que hauríem d’assumir? I jo li dic de
partida, personalment i crec que coincidesc amb vostè, que crec
que això ha d’acabar on ha d’acabar, i diguem-ne la gestió de
les competències de joventut en el seu moment han d’estar en
el Consell de Mallorca, i ho dic amb tot el respecte a la
presidenta que ara diu “ara no toca”. Per suposat ho entenc, però
en qualque moment haurem de regularitzar perquè la Direcció
General de Joventut no pot exercir la direcció general de
Joventut de Mallorca i la coordinació de la direcció general de
Joventut autonòmica, i això és així transitòriament. 

Però crec que val la pena parlar-ne, i vostè com a
responsable en un moment donat a una conselleria de
Presidència del consell també va haver d’impulsar temes que
fan referència a transferències; en sap més que jo en allò que fa
a aquesta referència i a la dotació, amb el càlcul de
transferències efectives i etcètera. Ara pot ser un tema complicat
i podria donar lloc a una transferència no acceptable pel consell
insular en termes de reducció de pressupost, però crec que tard
o d’hora això arribarà i es regularitzarà, i potser s’arribarà a una
situació similar a la de cultura, amb una estructura similar
insular i amb una coordinació interinsular raonable i lògica.
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I crec que en línies generals i amb aquesta primera
intervenció jo crec que li he respost més o menys les preguntes
que m’havia fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Vull agrair la presència del conseller i de tot el seu
equip; també desitjar-li sort i encerts en aquesta gestió de quatre
anys en moments molt difícils, i també donar-li l’enhorabona
per la utilització de la documentació. A vegades no tots els
polítics fan aquest acte intelAligent d’utilitzar la feina feta per
altres, i per tant no només és un gest intelAligent sinó que jo
també pens que d’austeritat.

Efectivament som, com a comunitat autònoma, una de les
poblacions més joves de l’Estat, i entre altres coses és per la
vinguda de moltes persones immigrants en aquesta edat que jo,
com vostè, a vegades em resistesc a acceptar que un senyor de
33 anys encara sigui jove, i jo crec que entre 29 i 30 ja podem
marcar allò que és una persona jove, perquè si no sembla que
ningú no vol ser adult responsable, en aquest societat, però en
podem parlar, vull dir que en termes europeus s’està parlant, en
segons quins moments, fins als 29, 30, i, en altres, fins als 35.
En qualsevol cas efectivament tenim una població jove molt
important.

Coincidim amb vostè en el tema de la transversalitat. No pot
ser un altre enfocament que no sigui la transversalitat en temes
de joventut. Per tant l’adscripció a la seva conselleria dels temes
de joventut ens pareix encertada; podria estar a una altra
conselleria perquè és un tema molt transversal, però tot i que
vostè inicialment duia els temes de formació i ara també durà
els d’ocupació, que són dos temes centrals en joventut, ens
pareix encertat. I crec que, amb les línies que ha exposat, hi
podem estar d’acord. 

A totes les enquestes de joventut surt que el problema que
apunten els joves són el treball i l’habitatge, el treball i
l’habitatge perquè a més ells associen que treball és possibilitat
d’emancipació, i per tant un jove el que vol és emancipar-se i
els temes de treball. Com a país tenim un problema molt
important, que és que ells a vegades, els joves, no perceben què
és el fracàs escolar i l’abandonament molt prematur dels joves
dels sistema educatiu. Per tant també pens que és important que
vostè, com a conseller d’Educació, pugui crear programes per
fidelitzar aquests alumnes, no quan arribem als 15 anys sinó
també per fidelitzar-los abans, perquè si no efectivament faríem
polítiques compensadores als 15, 16 anys, i aprofitant que
Joventut està amb Educació crec que seria important insistir en
aquest tema.

Crec que també com a país tenim un problema, que a
vegades els joves no en són molt conscients, que és l’abús del
consum de drogues, i dic abús i no ús; som de les comunitats
autònomes on més prest s’inicien els joves en temes sobretot
d’alcohol, i crec que és un problema que des de la política de
salut, aquesta política transversal, s’hauria de tenir en compte.

I després també ha apuntat, i nosaltres hi coincidim, que una
de les aspiracions dels joves és tenir experiències juvenils, i un
jove associació allò d’experiències juvenils a oci i temps lliure,
i per tant també ens pareix encertat que una de les línies
importants del seu programa de joventut sigui oci i temps lliure.

Creim que té un repte, també, o tenim un repte com a
societat, que és la interculturalitat. La generació que treballarà,
que viurà, que experimentarà de veres la interculturalitat, que ja
ho està fent, és la jove. És a dir, a l’edat adulta nosaltres no hem
viscut aquesta interculturalitat perquè això fa deu anys, però els
joves i els infants sí, els joves també. Per tant tenim aquest repte
de poder integrar aquesta interculturalitat i crec que també han
de ser línies que es treballin des de joventut.

Estam d’acord..., i un tema que també ens preocupa molt és
que, a totes aquestes polítiques, també els doni un matís de
gènere, de gènere perquè tenim problemes amb joves,
assignacions tradicionals en formació, que pensam que també
s’han de treballar i s’han de fer campanyes de sensibilització, de
temes que no siguin aquesta assignació tradicional deformadora,
embarassos no desitjats en edats molt primerenques que afecten
sobretot dones joves, i el maltractament, que s’està donant
també entre els joves. Per tant aquesta pinzellada o aquesta
valoració de gènere també seria interessant veure-la a la nostra
comunitat autònoma.

En el tema de les transferències coincidim amb vostès, que
hem de complir l’acord, vaja..., ara no em surt; eh?, l’Estatut
d’Autonomia, efectivament, que a més és curiós perquè parla de
joventut i pareix que és com un sinònim d’oci i temps lliure,
perquè el que es transferirà serà oci i temps lliure, de joventut,
perquè no transferirà educació, ni transferirà ocupació, ni
transferirà salut, i pareix que a vegades quan s’elaborava això
pareixia que era un sinònim de joventut oci i temps lliure; per
tant... I equipararíem les tres illes; durant la legislatura anterior
es va fer un esforç en aquest sentit, es va arribar a un document
polític, però efectivament no es va arribar a un acord econòmic,
la crisi ho dificultava molt, i efectivament des del consell
insular defensaven els seus interessos i des del govern
defensàvem els nostres, i va ser difícil l’acord. Però sí que hi ha
un document que els pot servir, a vostès, per iniciar. Però
tothom quan parla de transferències parlam d’oci i temps lliure,
i és curiós que tenguem encara aquesta mentalitat de transferir
temes de temps lliure.

I efectivament ens crea distorsions. Vostè ha fet referència
a un decret que vàrem haver de fer com a decret insular perquè,
clar, el Consell Consultiu ens deia “és que vostès no poden
decretar el que han de fer Menorca i Eivissa perquè és que no
tenen competències”, i vàrem arribar a l’acord que ho faríem
nosaltres i després ells ho copiarien, i es va consensuar, però
tenim aquestes discrepàncies o aquestes dificultats polítiques
que hem de resoldre amb bona voluntat.
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Per tant nosaltres, preguntes, estarem una mica a l’aguait del
que vostès estigui realitzant. Ens pareix molt bé allò de l’alberg
cultural si tenen possibilitats econòmiques de fer-lo; de fet era
una de les reivindicacions del colAlectiu jove. Ens agradaria
saber, si és possible i si no a una altra compareixença, de les 196
actuacions que fa aquest pla, el segon Pla Jove, quines podrien
mantenir. I, si se’m permet, una pista per saber on són aquests
300.000 euros: li he de dir que són al Consorci Sociosanitari,
perquè el Consorci Sociosanitari era el consorci de la
conselleria per construir, i estaven assignats a fer treballs de
joventut, els albergs de joventut. Ja es va gastar una part, perquè
es va haver de fer una actuació immediata perquè hi havia un
problema de la façana d’aquest centre que vostè ha anomenat.

Per tant li desitjam sort, estarem a l’aguait de la feina que
vostè faci, però en les línies generals nosaltres coincidim,
perquè a l’anàlisi ha utilitzat una anàlisi que podem dir que és
comuna i hi ha un pla que efectivament vàrem pactar, i el seu
desenvolupament jo crec que serà una passa important en les
polítiques de joventut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula el Sr. Conseller Rafel
Bosch.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Santiago. Moltíssimes
gràcies almanco per donar-nos el benefici del dubte que amb
aquest pressupost inicial vostè creu que podríem començar amb
un punt comú de referència, i al llarg d’aquesta legislatura i en
tant que ho puguem plasmar, com deia el Sr. Bonet,
pressupostàriament, perquè per desgràcia la implementació de
l’acció política -per desgràcia o per sort, o perquè ha de ser així,
perquè és bo que el ciutadà ho conegui- es fa damunt el
pressupost, puguem dur endavant línies, però jo crec que en
podrem dur endavant.

Li agraesc la pista que em dóna per trobar aquesta partida o
part d’aquesta partida. No dubti que demà mateix... -supòs que
algun altre conseller no estarà tan d’acord que la cerqui amb
tanta vehemència- la cercaré pel que a mi em suposa. 

És vera, i coincidesc amb vostè, que quan parlam de
transferències als consells insulars tenim tendència a pensar en
part dels albergs que es puguin tocar, la gestió, tres funcionaris,
capítol 1, capítol 2, capítol 4 i 6, si te’n queda, i es tracta
d’alguna cosa més. Jo crec que vostè coincidirà amb mi que en
aquest cas sí que aplicam el principi de subsidiarietat, que ho
apliqui l’administració que en tot cas és més propera, i estarà
d’acord que el consell insular una de les tasques
importantíssimes és la coordinació i el suport als ajuntaments,
i els ajuntaments amb plans també de rebaixar, i li diu un que ha
estat regidor d’un petit municipi de la Serra de Tramuntana, que
realment li sorprenia el nivell d’iniciació al consum de droga en
el jovent i dins un poble, que és més bo de veure qui fa segons
quines coses, és realment l’acció que podrem fer en polítiques
de proximitat; és molt més important, no?

I l’altre repte, que sí que crec que és un repte, en el qual tant
dins polítiques de joventut però dins la mateixa escola fa una
tasca impagable, és tots els esforços, perquè no diré totes les
eines, tots els esforços que fan cada dia docents i no docents,
persones que fan que dins l’escola el model de tolerància
d’interculturalitat faci que aquest sigui un país més tranquil, i
vostè ho coneix en alguns aspectes més que jo, i jo treballaré
perquè això sigui així. Hi ha la gran discussió sobre
multiculturalitat versus integració. Jo no la vull fer, em tenc per
un ciutadà d’un país obert, entenent en termes de país el nostre
petit país format per les nostres illes, un país obert, fruit de la
història, que ens han passat per damunt tutti quanti civilització
ens ha passat per damunt i que han forjat el que som. Jo no
voldria aquest debat; voldria que la gent que ve de fora
s’arrelàs, respectàs i s’arrelàs i crec que ho fa, ho fa en molt
bona mesura, i també voldria que aquest caràcter illenc que
tenim fama de tenir els que tenim tots els nostres cromosomes
illencs -en el meu cas és així, és un defecte com un altre-, tenim
fama de ser tancats, roquers. No, hem d’acceptar altres maneres
de ser de les persones d’altres cultures, però és vera que no tot
serà multiculturalitat i no tot ha de ser només integració, és a
dir, encertarem a l’escola si aconseguim respecte, si em pareix,
no és una paraula, i això no és bo de fer, i vostè ho sap, i en això
també hi haurem de tenir una tasca important, i també estarà
d’acord que en aquest moment on es forja la capacitat que té un
ésser humà de respectar que la seva llibertat comença on
comença la de l’altre, i esper que puguem fer, relacionat amb la
intervenció del Sr. Bonet, algun fòrum en què puguem dur,
perquè estic en contacte amb una prestigiosa fundació a la qual
vaig assistir a uns seminaris sobre intervencions que es fan a
grans països -a Amèrica del Nord, als Estats Units- amb
minories molt característiques de l’àmbit hispà o de l’àmbit de
color dins entorns urbans, hi havia uns programes d’integració
escola-família, cultura, tradicions, exposició als altres de les
cultures del perquè es fa això, que crec que, salvant les
distàncies però que abans pareixien insalvables, avui en dia a
una comunitat que té més de 115 nacionalitats diferents a un
petit espai insular crec que serà molt important tenir en compte
l’aspecte de la multiculturalitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Llorenç Galmés per un temps de deu
minuts.
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EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, presidenta. M’agradaria començar aquesta
intervenció fent, en nom del Grup Parlamentari Popular, un
agraïment a l’Hble. Conseller bàsicament per dos motius:
primer, per haver realitzat aquesta compareixença en matèria de
joventut, en la qual ens ha informat amb claredat de les línies
bàsiques dels que seran els plans d’actuació en aquest àmbit
durant aquesta nova etapa; i en segon lloc, i molt més important,
volem agrair-li el canvi de rumb que ha marcat en la conselleria
que presideix des de la seva presa de possessió.

Desgraciadament durant els darrers quatre anys els joves de
la nostra comunitat hem estat un dels sectors més castigats per
la greu crisi, aquella que inicialment els dirigents autonòmics i
nacionals del moment es negaven a acceptar i que tant ha afectat
i afecta les nostres illes. El dia a dia d’un jove en bonança
econòmica és complicat; imaginau-vos com ho ha de ser aquest
durant la crisi més important que es recorda en el nostre país. El
jovent, impotent al davant d’aquesta situació, esperava que el
Govern balear estigués al seu costat, que l’escoltàs, que el
comprengués i que compartís les dures problemàtiques i,
sobretot, esperava palpar almenys una mínima actuació de tot
aquell llistat de promeses amb què es presentaven tots els partits
que conformaven el pacte de l’any 2007.

Avui, i mirant de manera retrospectiva la situació que s’ha
viscut, la veu gairebé unànime de tots els grups, les associacions
i les entitats d’àmbit juvenil de les nostres illes afirmen amb
rotunditat que hem estat els grans oblidats durant els quatre anys
de govern del pacte. Per què no es va dur a terme cap tipus
d’incentiu als joves empresaris? Per què no es contemplaren
millores fiscals per als joves? Per què es varen endurir les
condicions de la Hipoteca Jove? On es varen construir tots els
habitatges de protecció oficial que el pacte pregonava? Per què
no es varen dur a terme reformes substancials en l’educació que
impulsassin la formació professional? Totes aquestes preguntes,
entre moltes d’altres, mai no varen tenir resposta. 

El que sí és una realitat és que durant aquests quatre anys
desgraciadament s’ha aconseguit batre rècords en fracàs escolar
i abandonament escolar. S’ha arribat al punt que el 47% dels
joves de les nostres illes estiguessin a l’atur i que no poguessin
accedir a un habitatge digne. L’única ocasió en tota la
legislatura que es va sentir el president Antich sobre joventut va
ser durant el seu darrer debat, quan va aportar com a fórmula
magistral les propostes que el Partit Popular havia duit al seu
programa electoral l’any 2007. Varen ser unes propostes que
arribàvem amb molt de retard, i la conseqüència va ser que es
tractassin d’unes mesures inoportunes i totalment desfasades a
les necessitats que els joves tenien en aquells moments.

Conseller, el compromís que avui vostè ens ha exposat amb
el jovent balear ens fa veure que hi ha una alternativa a aquella
visió obscura i aterridora pel present i futur dels joves d’aquesta
terra. Vostè ha demostrat que vol canviar l’herència que ha
rebut del passat. Conseller, creim i tenim l’esperança en vostè,
en les seves idees i les seves propostes, i estam segurs que
formarà part d’un govern que connectarà amb la joventut
d’aquest país. Vostè ha demostrat que entén joventut com una
matèria transversal, una assignatura multidepartamental. Els
joves d’aquestes illes necessiten moltes coses; tenen, tenim,

molts de problemes, i vostè té clares les seves prioritats i les
seves línies a seguir per oferir-nos solucions.

En educació ens ha dit que milloraria la qualitat reforçant el
paper de la formació professional i potenciant, entenem, les seus
universitàries de Menorca i Eivissa, i oferint la possibilitat de
compaginar el treball amb l’educació. En habitatge ens ha
remarcat que facilitarà i possibilitarà l’adquisició del primer
habitatge per a joves. En temes d’ocupació ens ha informat
d’una bateria de propostes que demostren que la lluita contra
l’atur juvenil serà un dels seus principals reptes. Coincidim que
no es pot permetre que la generació que ha comptat amb més
oportunitats per a la formació de tota la nostra història recent
vegi com el seu futur es veu truncat per la falta d’expectatives
laborals. L’ocupació juvenil és clau per al normal
desenvolupament d’una societat, perquè els joves puguin
començar el seu projecte de vida de manera autònoma i
contribuir a la generació de riquesa de la societat. Finalment ens
ha dit que l’oferta d’oci serà innovadora i s’adaptarà al temps
actual.

Conseller, els joves volem ser els protagonistes de la
recuperació econòmica del nostre país, però per poder-la dur a
terme necessitam els mitjans per conformar un teixit
empresarial actiu i dinàmic. Nosaltres no volem ser la generació
perduda, volem ser la generació que tregui més rendiment als
recursos que tenim al nostre abast. Amb totes aquestes
propostes, conseller, aconseguirà oferir solucions urgents,
rigoroses i creatives, amb l’objectiu d’oferir esperança per al
present i futur als nostres joves. No dubti que ens tendrà al seu
costat, igual que estic segur que hi tendrà tot el jovent balear. 

Moltes gràcies, i gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Galmés. Té la paraula el Sr. Conseller Rafel
Bosch

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies al Grup Popular
que dóna suport a l’equip de govern, realment no vull afegir cap
més paraula que moltíssimes gràcies. 

Intentarem no desmerèixer aquesta confiança que feis
explícita avui, aquest equip farà tota la feina perquè quan facem
comptes, passam comptes cada quatre anys, puguem presentar
línies d’actuació que em permetin posar de manifest que
realment sí que volem que no es produeixi ni es torni produir
mai l’efecte d’una generació perduda. No és una tasca de quatre
anys, aquest efecte serà llarg, però és veritat que sol comentar
públicament que no acab de concebre, que em sent culpable per
la part que em pertoca, que les generacions que han tengut la
màxima inversió en educació i formació no siguin capaces de
poder accedir als llocs de feina que es mereixen per les
possibilitats que els hem posat a l’abast.
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Alguna cosa no funciona i no només ho vull centrar en
aquests temes, i ho vull centrar perquè també podríem allargar
a més qüestions, també és veritat que estan més exposats que
mai, tenen més coneixement que mai i aposta estan més
exposats també a determinades influències en temes, com hem
comentat, que consideram que no són saludables.

Hem deixat de banda tota la influència d’aquesta gran
revolució digital que s’està produint des de..., idò també
necessiten... en una de les darreres enquestes que he vist, parla
que la principal preocupació que tenen equips directius d’avui
dia i pares i mares, perquè avui mati parlava amb la
confederació COAPA de pares i mares, és tot el que fa
referència a l’impacte brutal dins ca teva de les xarxes socials,
dit, impacte el tenen, però l’impacte negatiu que poden arribar
a tenir, que pot arribar a dur al ciberassetjament etc, aquest
impacte digital que fa deu any no hi era, és un factor afegit que
també se suposa que sempre ve..., quan l’home és inherent a la
condició humana pot utilitzar bé o malament les coses que té al
seu abast.

Per tant, també aquestes seran línies d’actuació que aprofit
per comentar-los. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Iniciam ara els torns de rèplica i
contrarèplica. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sr. Cosme Bonet per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, molt breument. Començaré dient que aquest mes de maig
hem viscut com molta gent jove ha sortit al carrer desencantada
de la política, decebuda per ventura de la funció que complim
els polítics, de la manera com enfocam els problemes i d’una
percepció que tenen dels polítics en general, crec que
segurament més per culpa d’uns que d’altres perquè som un
colAlectiu molt ampli amb gent molt diversa, però crec que part
d’aquesta llunyania que se sent de la gent jove -aquesta
generació que no crec que estigui perduda, sinó simplement que
li ha tocat viure una etapa molt difícil de la història-
possiblement és perquè no entén que els polítics quan hem de
parlar, com en teoria parlam avui, de les línies polítiques d’una
conselleria i concretament de les polítiques que afecten la gent
jove, ens dediquem a fer sermons, a recriminar, a recordar i a
dibuixar un panorama catastròfic quan crec que tampoc no és
ben bé el sentit d’aquesta compareixença.

Per tant, crec que he de començar lamentant que el to
constructiu que el Sr. Bosch ha aportat a aquesta comissió, un
to que li coneixem d’altres institucions on hem coincidit i que
esperem que li duri tota la legislatura, crec que s’ha romput una
mica. La veritat, sermons en política de joventut, n’hem sentit
molts, perquè jo, des del temps que el Sr. Toni Pastor era
director general de Joventut, n’hem parlat molt de polítiques de
joventut i ara tots estam en responsabilitats molt diferents, però
tots crec que, cadascú des del seu àmbit, hem intentat sempre fer
el millor per a la gent jove del país i no crec que sigui el
moment de començar a fer retrets i menys en un aspecte com
aquest.

Crec que allò interessant és insistir en els temes constructius
i concrets. Del Pla jove ha dit, Sr. Conseller, i anant a les
qüestions que crec que interessen pens que el Pla jove era 2010-
2012, per tant implica que s’haurà de prorrogar o fer-ne un de
nou i el que li demanaríem és que si se n’ha de fer un de nou
sigui molt participatiu, en la línia que li deia abans, la gent està
desencantada de la política, la gent no creu en els polítics, la
gent jove concretament, idò donar-los una oportunitat de parlar,
donem-los una oportunitat de parlar, donem-los una oportunitat
per participar i aprofitem el Pla jove per això.

Respecte de la comissió interdepartamental crec, després de
sentir-lo ens sembla molt adequat que hi hagi un elevat nivell
polític i que a l’hora de fer feina hi hagi un nivell polític també
de directors generals que siguin els que implementin les
polítiques perquè pensam que és clau perquè pugui sortir bé
aquesta feina. Esperem que amb aquesta comissió
interdepartamental no passi allò que... no es compleixi aquella
màxima de Napoleó que deia que quan vull que un assumpte no
es resolgui, l’encomano a un comitè. Hauria de ser a l’inrevés,
volem que es resolgui, per tant, que funcioni la comissió.

Estic molt content d’haver-li sentit a dir les paraules que ha
dit respecte de les competències de joventut respecte de
l’Estatut d’Autonomia, crec que no pot ser d’altra manera amb
aquesta reforma, amb aquest nou estatut que vàrem aconseguir
el 2007 per una amplíssima majoria al Congrés dels Diputats,
que ens situava molt endavant, en moltes de les aspiracions
d’aquest país, si no s’han pogut fer les transferències, crec que
tant el 2003, 2007 quan se’n va parlar per primera vegada i quan
es varen fer efectives a Eivissa i a Menorca, va ser per una
qüestió econòmica amb el Consell de Mallorca en aquell
moment, tot i que en aquell moment no hi havia crisi econòmica
i aquesta darrera vegada és cert que el document polític està fet.
Vull dir, el document polític administratiu està tot fet, si hi
hagués un acord econòmic és senzill resoldre-ho.

Per acabar, amb el to que crec que era important avui, li
desitjam sort i encerts perquè crec que anirà per bé de la gent
jove d’aquest país. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

No em queda res a dir-li més que moltíssimes gràcies pel seu
to també i pel seus desitjos, que seran els desitjos de tots,
aquesta comissió pot fer alguna cosa i per fer alguna cosa per
als joves contribuirem a almanco desfer aquesta situació que
tractarem aquí.
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Per què tenim aquest moviment d’indignats? Això és un
altre tema que té bona part d’aquesta gent que està dins la franja
de gent jove, alguna cosa no hem fet bé, estam en una situació
de crisi i en les situacions de crisi és quan s’aprofita per
qüestionar moltíssimes de coses. 

Jo, generació perduda, ho dic i tal vegada ho compartesc, ho
diuen els economistes en el sentit que si tu no ets autònom a
partir dels 25 anys, i més ara que n’haurem de cotitzar 37, estàs
perdent drets d’aquest estat de dret del qual nosaltres encara
gaudim i del qual no estam molt segurs que el puguem salvar
del tot o que haurem de fer feina fins als 70 anys quan, almanco
jo em vaig posar a fer feina als 22 i els meus fills ja no s’hi han
pogut posar. 

Per tant, no voldria que ens trobàssim que aquest temps
perdut els faltàs per a una cotització i que ens trobàssim en
situacions en les quals es troben a països que globalment són
més avançats, però socialment tal vegada no, i tots sabem les
imatges de persones majors treballant, que no hi haurien d’estar,
no? Per tant, ho dic en aquest sentit, de no perdre aquest horitzó,
de no perdre els drets que tant ens ha costat aconseguir.

Per tant, moltíssimes gràcies també per les seves paraules.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble
Sra. Fina Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Efectivament coincidim, conseller, amb
vostè a donar molta importància al valor que tenen els
professors en tot el tema de l’interculturalitat que per a nosaltres
és compromís i acceptació de la diferència, sigui quina sigui,
però no ens agradaria, pensam que és important des d’una òptica
transversal, treballar per a la interculturalitat, que no passàs com
a vegades passa amb el català que es parla molt bé a l’escola, se
surt al carrer i no es parla el català, no? Vull dir, que els valors
de la interculturalitat no només s’aplicassin quan estan
supervisats pels mestres, sinó que també els poguéssim
expressar per fora, en la comunitat, perquè si feim un seguiment
dels diaris veim que en dos anys hi ha hagut creixement
d’actituds xenòfobes. Això està lligat a la crisi, sense cap dubte,
però és un tema que hem de tenir damunt la taula i al qual no
podem obviar i la generació que viu la interculturalitat en allò
quotidià és la generació jove i la infantil. Per tant, pens que és
un tema important.

No m’ho ha comentat, té temps a la rèplica, si coincideix en
nosaltres en tema de gènere, vull dir donar-li aquest enfocament
de gènere a tot el que sigui transversal. De les 196 actuacions
crec que algunes ja s’ha compromès a mantenir-les com el
Carnet Jove, Art Jove, el PAS, la convocatòria d’ajudes al
desplaçament, que ho intentarà, ens agradaria saber si aquestes
programes de fidelitat amb l’escola com són ALTER, PILA, ens
va comentar ja al plenari que el TISE no es podia mantenir, la
xarxa d’orientació..., que ho intentaria, l’animam idò, l’animam
perquè ho faci, la Xarxa d’Orientació Professional també seria
prioritari per a vostès.

També li demanaríem la renda mínima d’emancipació, que
és una renda mínima que es va realitzar a la legislatura passada
i que va dirigit a aquest joves que tenen més problemes per
poder-se emancipar, que són els nins -que ja no són nins, perquè
ja són 18 anys, ja són adults- que han estat tutelats, sense xarxa
social ni xarxa familiar. No és una... que en quantia, no parlam
de 2.000 persones, parlam d’un nombre raonable per a
l’Administració fins i tot en temps de crisi.

Li vull agrair el talant, ens ha xocat molt idò amb el to del
portaveu del Partit Popular que més que una anàlisi semblaven
consignes, més quan vostè ha dit que l’anàlisi i el pla 2010-2012
seria el que mantindria, que ha estat elaborat... que ha estat
coordinat per l’antic govern, però que -com vostè ha dit- hi
varen participar tots, sobretot els municipis, els principals
Felanitx, Manacor, Calvià, etc., estaven en mans del Partit
Popular, però que hi varen participar intensament, per tant, és un
programa molt consensuat. 

Per tant, li vull desitjar -com hem dit al principi- que tengui
sort i encerts que ho necessitam tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sra. Santiago. Tal vegada per deformació
professional he pensat en el primer lloc on crec que comencen
a produir-se els efectes tangibles de l’aplicació de polítiques de
respecte i que fomenten realment la coneixença d’altres
cultures, com és l’escola, però és veritat que... i crec que els
ajuntaments pel que jo he fet feina amb educadors de carrer i
potser he viscut a un municipi de Tramuntana on no és tan
visible com a altres bandes on l’allau de gent que ha vengut en
poc temps a fer feina ha estat superior, però no acaba a l’escola
evidentment. 

El que sí és imprescindible a l’escola és que inclogui el
concepte de respecte d’una cultura que et pot resultar un poc
estranya i també a la persona que ve, perquè ho he patit en
distintes... ho he patit?, ho he patit quan per exemple un pare
obliga a una alAlota en període de menstruació a no anar a escola
o quan passa que envies un substitut femení a una escola i deixa
d’anar-te la filla a classe i te demana explicacions son pare i li
has d’explicar el perquè i te diu “ a mi, una dona no donarà
classe al meu fill o a la meva filla”.

Aleshores, això és un procés que vostè coneix tan bé com jo,
és prou complicat, no? I més enllà que la mediació... i exemples
tal vegada com Sa Pobla, ho són amb un 24% de població
bàsicament magrebina, com un exemple de tolerància i
d’acceptació de cultures amb un fort arrelament, tant una com
l’altra, tant la que hi havia, com la que ha venguda, no sé si mai
acabarem aquesta tasca, però en qualsevol cas en el món que
estam crec que ja no hi ha punt de retorn o és així o... coses que
ens semblaven impensables fa vint-i-cinc anys actualment ho
són.
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Quant a mantenir lògicament... tal vegada diferirem amb
vostès amb l’aplicació exacta, però qüestions també a tenir en
compte dins les polítiques de joves les polítiques de gènere,
evidentment perquè dir el contrari... fins i tot no seria
constitucional dir-ho, per suposat, però dins programes en
concret de discriminació positiva també, dins joves dones i
especialment en dones amb risc d’exclusió social també hi
continuarem.

Li he dir, ja que m’ho diu, que el TISE no estava fermat
l’altre dia quan m’ho va demanar, però crec que el podrem
acabar si Serveis Socials i nosaltres..., però ja ho comentarem en
un altre moment, no dubti, la seva preocupació per tot el que
siguin programes d’intervenció socioeducativa en determinats
entorns complicats, parlam al cap i a la fi de vuit centres
educatius, però ja en parlarem si li sembla en un altre moment.
En aquest moment no tenc xifres pressupostàries per dir si ho
podem fer o no. 

És a dir, tot allò que és aplicació de polítiques directes com
és el cas que em comenta de rendes mínimes d’inserció i per a
qüestions..., per a colAlectius especialment febles en èpoques en
què serà molt complicat saber el que hem de convenir, tot i que
jo pugui acceptar que vostès vulguin fer el discurs que el meu
partit aprofita la crisi per intentar desmantellar l’estat del
benestar, li puc dir que no ho compartesc. 

El problema és que mai no estarem d’acord respecte que
hem de llevar i on ho hem de posar. Per això hi ha distintes
formacions polítiques, però, per favor que quedi ben clar,
almanco per qui els parla, que tot el que feim a pesar del que
llevarem i intentar llevar el que no hàgim de llevar que sigui
estrictament..., que es pugui assumir la gestió d’una altra
manera és per salvar l’estat del benestar. O jo, des que vaig
ficar-me en política i vaig viure la transició política el 76-81
dins la Universitat, mai no em pensaria que lluitava per altra
cosa que per convivència, per un estat democràtic, social i de
dret. O jo no estaré aquí o no es pensi que no creim tots que
volem defensar l’estat del benestar.

El problema és que una crisi com aquesta ens ha fet plantejar
fins on podem mantenir l’estat del benestar que pensàvem que
podíem mantenir, perquè el podem mantenir, però el que
pensàvem que podíem mantenir -i això serà objecte d’un altre
debat- crec que no el podem mantenir ara, però mai recular de
l’idea de l’estat del benestar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Sr. Llorenç Galmés per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, vull començar aquesta
segona intervenció demanant disculpes si el meu to de veu no ha
estat el que més... els agradaria en aquest moment, però supòs
que el meu to de veu és fruit de després de quatre anys de
polítiques inactives, de quatre anys en què no es pensàs en els
joves, de quatre anys que els joves de les Illes Balears
tenguessin molts de problemes i no es veiessin escoltats, avui el
meu to de veu tal vegada ha estat un poquet més elevat del que
hauria d’haver estat, però també els vull agrair el seu to de veu.

Crec molt sincerament que és que avui no els quedava una
altra opció, perquè després d’aquests quatre anys avui crec que
vostès s’han de venir a posar a disposició del conseller per
ajudar en tot el que puguin i en tot el que estigui a la vostra
disposició per pensar en els joves i en les seves solucions.

Han tengut quatre anys per fer el que volien, per du a terme
qualsevol idea, qualsevol projecte, qualsevol iniciativa per tal
d’ajudar els joves d’aquestes illes i no ho han fet i els podria
comentar totes aquelles promeses o idees del programa electoral
que varen dur a terme l’any 2007. Una vegada més demostra
que totes aquelles coses són fum, són ilAlusions, falses
esperances, falses expectatives per als joves d’aquesta terra.

Els faré dos comentaris: el Partit Popular ha estat l’únic
partit que, governant, ha fet les transferències de les
competències al Consell d’Eivissa i al de Menorca. Vostès
varen tenir quatre anys aquesta passada legislatura per
transferir-ho a l’illa de Mallorca i no ho han fet. Crec que se
seguirà la línia de transferir-ho en el moment -com el conseller
molt bé deia- en el moment en què toqui ser. 

Després una altra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, prego silenci.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

...una altra puntualització, vostès parlaven del Pla jove, que
ha de ser participatiu, dinàmic, on tothom o totes les entitats o
les associacions de caire juvenil hi puguin expressar les seves
opinions, el Pla jove que abasta des de l’any 2010 al 2012
sorprèn perquè el Consell de la Joventut només va ser consultat
en una ocasió, la representativitat que abasta aquest consell on
hi ha membres de totes les associacions de les nostres illes,
només va ser...comptat o comentat en una ocasió al contrari
d’amb altres directors generals, conselleries, que hi ha un
nombre molt elevat. 

Per tant, crec que, ja per acabar, els vull dir que ajudin en
totes aquelles mesures que estiguin en la seva disposició per tal
de solucionar els problemes dels joves, els molts problemes dels
joves que tenim en aquests moments.
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Vull reiterar ja l’agraïment a l’Hble. Sr. Conseller per
aquestes magnífiques intervencions, però sobretot -com deia al
principi- gràcies en nom de tots els joves de les Illes Balears per
aquest canvi de rumb que vol donar a la seva conselleria pensant
en les problemàtiques que tenim els joves d’aquesta terra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Galmés. Abans d’acabar volem agrair la
presència del Sr. Conseller d’Educació...

(Remor de veus)

Perdó... sí, perdó, té la paraula, si vol tancar, el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies a vostè.

EL SR. BONET I BONET:

Per una qüestió d’ordre, presidenta. Em podria dir quin punt
de l’ordre del dia tractam en aquests moments?

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ara fèiem la contrarèplica per part del Grup
Parlamentari...

EL SR. BONET I BONET:

Sí, sí, però la redacció exacta del punt, quina era? 

LA SRA. PRESIDENTA:

La compareixença del Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Universitats solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm.
1927/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre les línies d’actuació en matèria de joventut i
RGE núm. 1941/11, presentada pel Govern de les Illes Balears,
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del govern.

EL SR. BONET I BONET:

Entenc que tant la solAlicitud del Grup Socialista com la
solAlicitud a petició del Govern parlaven de les directrius i de la
política que implementarà el govern actual, no? Ho dic perquè
crec que hi ha hagut una sèrie d’intervencions en el sentit
d’obrir un debat d’avaluar el govern anterior que crec que han
estat completament fora de lloc, i voldria que constàs en acta,
simplement.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, contestava al Grup Parlamentari Popular, al seu
torn de rèplica. Moltes gràcies.

Abans d’acabar volem agrair la presència del Sr. Conseller
d’Educació, Cultura i Universitats i dels seus acompanyants.

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