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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. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Rosamaria Alberdi.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més?

Compareixença RGE núm. 1910/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, de l'Hble. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha
marcat la seva conselleria per a aquest nou Govern (per tal
de complementar aspectes no tractats a la compareixença
del dia 27 d'octubre del 2011).

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença del
conseller d’Educació, Cultura i Universitats, solAlicitada
mitjançant l’escrit RGE núm. 1910/11, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, per informar
sobre les prioritats que s’ha marcat la seva conselleria per a
aquest nou govern, per tal de complimentar aspectes no tractats
a la compareixença del dia 27 d’octubre del 2011.

Assisteix a la comissió el Sr. Rafel Bosch i Sans, Conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat de la Sra. Isabel
Cerdà i Moragues, directora general de Cultura i Joventut; del
Sr. Miguel José Deyà Bauzá, director general d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement; de la Sra. Aina Maria
Rodríguez i Arbona, cap de Gabinet; i del Sr. Cristòfol Vidal,
director de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

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):

Gràcies, presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats, companys de l’equip de la conselleria, membres
presents dels mitjans de comunicació. Tal i com vàrem quedar
a la compareixença i arran de les indicacions de les senyores i
senyors diputats que varen tenir l’amabilitat de poder separar la
compareixença en dues parts, donat el volum de la conselleria,
tot i que aquesta compareixença es produeix abans i després de
la presentació dels pressuposts, em pareix que el que val la pena
és ressaltar els trets més importants que poden resultar d’interès
per a tots vostès, i aclarir a més, si cal, punts específics fins i tot
de les propostes que feim i que també hem comentat arran de la
presentació dels pressuposts, en tot allò que fa referència a
universitat, recerca i transferència del coneixement per una part
i dins l’àmbit de cultura, amb el vessant que fa referència al
propi departament en si i a les relacions lògiques que té amb els

instituts relacionats, com el COFUC i l’Institut d’Estudis
Baleàrics, amb la presència avui del seu director.

Quant a universitats, vostès saben que hi havia alguns punts
que havíem tractat fins ara en temes d’universitat que feien
referència, lògicament, a allò que pertoca dur a terme i
desenvolupar en línies generals, que està dins la programació de
la universitat, i que per una part implica acadèmicament
prosseguir dins la línia d’implantació dels nous plans d’estudis,
enguany ja s’està dins el tercer curs dels nous graus implantats
de forma generalitzada dins la universitat espanyola i en concret
a la UIB, i si bé ja és cert que ens trobam en el tercer any
d’implantació, els avançam que quan ja estam preparant cap el
2015 com a màxim la revisió dels plans d’estudis de grau, del
grau d’implantació de l’encert dels plans d’estudis aprovats,
pensam que possiblement ja a finals d’enguany, 2013 i 2014
volíem fer una primera revisió parcial per poder prendre
mesures que no s’haguessin dilatar en el temps i esperar la
revisió obligatòria que ve fixada per normativa del 2015, per
poder prendre algunes correccions que serien bones. 

Tots som conscients que parlant amb els equips rectorals, la
implantació dels graus a la nostra universitat ha suposat algunes
dificultats, pròpies de la redistribució dins les àrees de
coneixement de tots aquests nous plans d’estudis. També, per
què no dir-ho?, de problemes com sempre pressupostaris, quan
totes les diplomatures generalitzades de tres anys han passat a
ser graus de quatre anys. Això és un tema que estic convençut
que haurem de tractar profundament a la Conferència Sectorial
d’Universitats, en veure la remodelació i la presentació del nou
govern, perquè lògicament un dels efectes que té i estic
totalment a favor, ja ho dic per endavant, del sistema en principi
que hem triat, de tenir uns graus de quatre anys, com a sistema
universitari de referència, com a preparació dels primers titulars
superiors que superin els graus, però és ver que té com efecte la
necessitat de dotar pressupostàriament totes aquelles carreres,
no se’ls escaparà a vostès, que són infermeria, empresarials,
turisme i magisteri, que passen a ser graus. Això implica que de
forma generalitzada carreres de tres anys passen a ser de quatre.

També és ver que carreres que tradicionalment eren
llicenciatures de cinc, passen a ser graus de quatre. Però l’efecte
que té això és que algunes d’aquestes carreres que
tradicionalment eren de cinc i passen a ser de quatre anys,
algunes d’elles per poder exercir de forma pràctica requereixen
gairebé un màster, com puguin ser carreres del món jurídic, que
tot i poder ser graduat en dret en quatre anys estrictament...,
amb 240 crèdits, que serien quatre anys, requereixen gairebé
d’una forma obligada en segons quins casos, la realització del
màster en pràctica jurídica i que de fet implica tenir cinc
almanco, més treball de final de màster, per tant, no podríem dir
que una cosa va per l’altra, sinó que realment aquí la
implantació d’aquests plans d’estudis dins l’espai educatiu
superior europeu realment té unes connotacions.
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Tot i això, a partir d’aquí i de les necessitats que té en aquest
àmbit, més la voluntat que té la comunitat universitària de poder
avançar dins els plans d’excelAlència, de ser coneguda aquí i
fora d’aquí, de poder participar conjuntament amb d’altres
universitats en aquests projectes d’excelAlència, és ver que la
mateixa universitat té uns requeriments quant a necessitats de
poder aconseguir millor finançament per a projectes específics,
com poden ser els que ja comentaven l’altre dia, d’arribar a una
menció d’excelAlència, que avui és una realitat, però una menció
d’excelAlència que avui és una realitat i que ve acompanyada
d’un suport per part del ministeri, que agraïm, però que no és el
suport que en principi pensaríem que és una inversió finalista a
la UIB per a aquest programa, en colAlaboració amb la
Universitat de Girona, de poder optar en aquest grup concret
d’universitats que han arribat a aquest premi d’excelAlència. I és
que aquesta forma d’ajuda és un crèdit d’1,7 milions, que
l’administració central ens dóna a nosaltres si l’acceptam, en
comptes que nosaltres el transferim per finançar la Universitat
i li podem des de finançar aquest crèdit, a nosaltres assumir
aquest crèdit.

Els puc dir que som a punt d’arribar a aquest acord, per tal
que nosaltres, i els que els parla ja ha signat aquest conveni,
acceptam aquest crèdit d’1,7 milions per poder fer front perquè
creim que ha estat un projecte on l’equip rectoral s’hi ha
implicat molt, per poder arribar a aconseguir aquesta menció
d’excelAlència, però que en el fons és un regal que suposa dues
coses. Una, que l’hem de tornar, i dues, que implica que per
acceptar-lo a partir del 2016 que hem de tornar pagar, assumim
uns compromisos d’augment del deute d’aquesta comunitat.
Així i tot, crec que val la pena, crec que les condicions són les
que són, devers el 5,6 d’interès i és una aposta per a aquest
projecte de millora. 

L’altre dia als mitjans de comunicació, concretament a TV3,
hi havia una intervenció d’un destacat científic que ha tornat de
Harvard i que està dins les millores universitats europees i
parlava de l’especialització de la universitat i del plantejament
que hauran de fer els diferents organismes europeus, sobre el
plantejament de distints..., deia textualment i és un tema que pot
resultar un poc agosarat dir-ho, però jo crec que encertat, que
ens haurem de plantejar universitats de distinta velocitat a la
Unió Europea i haurem de cercar universitats d’excelAlència que
implicaran uns requisits i unes dotacions molt per damunt de la
mitjana de les universitats, però és on possiblement haurem de
concentrar els esforços al màxim nivell d’investigació. Després
optarem a universitats amb un nivell d’excelAlència i universitats
amb unes característiques més properes a allò que ara coneixem
a l’àmbit universitari europeu, no només espanyol.

Nosaltres crec que estam en aquest segon nivell, o crec que
podem optar en aquest segon nivell. Ens hem de plantejar la
universitat que som, amb la comunitat autònoma que som i amb
el pressupost que tenim i hem d’intentar estar dins aquest segon
nivell, així ens han classificat en principi en el ministeri, com
una universitat jove, amb projectes, amb volums de treball
publicats dins les principals revistes i els índexs significatius de
publicacions dels més elevats de l’Estat, quan de vegades
comparam, hem de saber allò que comparam i estam a un nivell
molt interessant pel volum d’aquesta universitat. I lògicament
farem un esforç, tot i que suposa que aquestes ajudes no són
finalistes com ens agradaria, per poder-ho fer així. Igualment
també treballarem per poder arribar a acords amb el ministeri,

per poder dur endavant el projecte de millora d’allò que seria
una escola internacional de doctorat i que ens donaria
possibilitat també de millorar lògicament tota la nostra oferta de
tercer nivell dins el propi campus.

Hem de tenir en compte que arran de la partida nominativa,
i no vull defugir de parlar de pressuposts, la universitat dins la
seva autonomia i dins els seus propis acords del propi Consell
de Govern, estic segur perquè n’hem parlat així amb l’equip,
entendrà que tots els estaments amb les dificultats
pressupostàries que passam, podrà fer, farà i fa una planificació
d’inversió i de despesa, d’acord amb aquestes transferències, i
que també ha primat un seguit de qüestions, com són
complements, que els hem mantengut, com també fer esforços
per donar suport a aquests projectes d’inversió, per la qual cosa,
si bé és ver que hi havia una retallada inferior a la d’altres anys,
però de l’ordre del 4,5% quant a nominativa, sí que és vera que
manteníem en lloc de retallar complements didàctics i
investigadors i manteníem tot un seguit d’aportacions en base
a projectes, com puguin ser el d’excelAlència, el de l’escola
internacional de doctorat o projectes més relacionats amb el
món de la investigació, com ara veurem, i recerca, que no
oblidem que més del 90% de la recerca d’aquesta comunitat
autònoma se fa a la universitat.

Com els deia, després del que fa referència a la revisió
també obligada d’aquests títols, també els vull dir part d’aquesta
revisió la farem des del mateix servei de la Direcció General
d’Universitats i des del mateix AQUIB perquè tenim tècnics i
tenim capacitat, a part de les que de manera obligada s’hagin de
fer externament, per la qual cosa tampoc suposarà un augment
pressupostari perquè tenim tècnics i capacitat per fer-ho. Per
tant, així ho farem i ja els avanç, en una -jo diria- primera
avaluació intermèdia per trobar els punts forts i els punts dèbils
de l’aplicació d’aquests plans d’estudis.

També pensam que haurem d’afrontar mitjançant debat en
aquesta cambra, allò que serà la revisió de la Llei 2/2003, de 20
de març, d’organització institucional del sistema universitari de
les Illes Balears, que és anterior i no està adaptat al Pla Bolonya.
Per la qual cosa serà un bon moment per encetar el debat sobre
aquesta llei de l’any 2003, prèvia com dic a la introducció
d’aquests plans d’estudis i que ni tan sols està adaptada a la
darrera normativa universitària que afecta tot l’Estat.

Finalment, una de les coses que crec que ha valgut la pena
dins els ajustaments pressupostaris hi hem apostat, és a dir, un
pressupost que ha passat d’una banda a una altra i que em
complau perquè crec que és un dret i és un dels principals
deures que té la conselleria, per tal de cohesionar també
territorialment tots els ciutadans de les Illes Balears entorn a una
universitat, serà tornar recobrar el programa d’ajuts al transport
als alumnes que no puguin cursar estudis universitaris a la seva
illa d’origen. Això era una demanda, era una qüestió llargament
posada damunt la taula, que és veritat que quan s’han de prendre
decisions i ajustar els pressuposts, jo supòs que tothom i els que
m’han precedit ho han fet el millor que han cregut, però si aquí
nosaltres hem hagut de prendre una opció, hem tornat, una
partida que s’havia reduït a 130.000 euros, si no record
malament, ampliar-la a 600.000 euros per a alumnes de
Formentera, Eivissa i Menorca per a desplaçaments a Mallorca,
si no ho poden cursar a les extensions universitàries o a les
subseus universitàries -que em pareix un nom més correcte- per
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poder fer aquests estudis. I lògicament aquells estudiants de les
Illes Balears que van a universitats fora de la nostra comunitat
per estudiar carreres que aquí no es poden estudiar. Per tant,
aquesta partida passaria una altra vegada a ser d’uns 600.000
euros. 

Ens plantejam que per proximitat, per facilitat de tramitació,
signar els acords que hi havia abans amb els consells insulars,
perquè la tramitació es pogués fer a l’illa d’origen i nosaltres
mitjançant compensació, mitjançant acord entre les
administracions, transferíssim les quantitats i resultaria bastant
més còmode per als ciutadans de les illes germanes a l’hora
d’acudir a aquestes ajudes.

Quant a recerca, ja els vaig comentar que uns dels punts
importants que hauríem de destacar pressupostàriament dins
l’àmbit de la recerca, era el que ens hem trobat per fer front i si
no hi ha res de nou posar en funcionament el nou edifici
científic en el Parc BIT. Realment ens trobàrem una inversió
plurianual creixent, que estava a l’ordre dels 3,6 milions d’euros
a fer efectius en el 2011, però que en el 2012 ja ens pujava
gairebé a la quantitat propera als 4,5 milions d’euros, la qual
cosa quasi és un augment d’1 milió d’euros respecte un
pressupost que hi has de fer front i que tal vegada si haguessin
estat plurianuals, com estam acostumats a fer de quantitats
similars, no hauríem d’haver augmentat aquests 861.000 euros
que hauríem destinat a altres àmbits de la recerca. Tot i això,
hem de dir que amb aquesta dificultat, tot i que entenem que la
finalitat és bona i que també sobre aquest edifici de recerca,
l’equip rectoral ens ha comentat que hi havia un acord verbal,
si no record malament, ens hauria agradat més un acord per
escrit, però un acord verbal..., que també és en part una inversió,
en part no, és també una inversió cap a la universitat i un
reconeixement a la seva tasca de recerca, que una part d’aquest
edifici el podrien cedir a dos equips d’investigació de la
universitat per poder dur endavant la seva tasca investigadora.
Com que sempre els he expressat el meu respecte cap allò que
han fet els meus predecessors sobre idees que compartesc,
nosaltres pensam que el que hem de fer en tot cas és signar un
acord entre administracions que prevegi el què i el com, perquè
els meus successors tenguin ben clar quan una institució està
ocupant unes instalAlacions d’una altra, en quines condicions,
què i com, i amb quins terminis, però crec que és important que
aquests equips d’investigació, especialment dins l’àmbit de
ciències, necessiten aquests espais i ens pareix interessant
aquesta cessió, quan hàgim acabat de posar en marxa i quan
puguem recepcionar i posar en funcionament aquest edifici.

Hem executat la convocatòria dins l’àmbit de recerca de
beques pre-doctorals per un import de 250.000 euros aquests
darrers anys. I evidentment els grups de recerca beneficiats
d’aquestes aportacions són majoritàriament grups de recerca de
la UIB. El mateix ens ha passat amb els grups de recerca
competitiva, que era un tema que estava un poc en stand by des
de l’any 2005 i que hem posat en funcionament amb una
aportació de 352.000 euros per als propers tres anys. Creim que
també el grup de recerca competitiva és una cosa que no s’havia
de deixar en stand by, és una cosa interessant. Crec que hem
d’introduir dins el grup de recerca que aquests grups
competeixin tant per a fons de la pròpia administració, com
altres fons que puguem trobar dins l’Estat i fora de l’Estat.

A part d’això, també m’agradaria comentar-los que estam
treballant en l’elaboració del nou pla de ciència i tecnologia.
Evidentment ja ha acabat la vigència de l’anterior pla, per la
qual cosa pensam que una qüestió important dins l’àmbit de la
recerca serà dur endavant el Pla de ciència i tecnologia i
transferència de coneixement, que lògicament ens fixarà
aquelles prioritats, aquelles actuacions i que realment
contemplaran iniciatives més interessants creim en els pròxims
anys, serà també incorporar d’altres organismes que vulguin
també participar de les nostres possibilitats d’oferir espais de
recerca. El mateix edifici de la UIB permet, perquè ja hem
tengut contactes amb algunes institucions capdavanteres, la
possibilitat, no em referesc tant que s’instalAlin, que ja n’hi ha,
empreses capdavanteres en tecnologia dins el Parc BIT, etc.,
però sí que alguns organismes públics d’investigació ja s’han
interessat per poder venir a ocupar instalAlacions. Jo crec que
això ens permetria guanyar múscul, guanyar prestigi, teníem
nosaltres sinèrgies, o sigui, organismes que permetrien unes
sinèrgies respecte de tot allò que fa referència el món de la
recerca

Finalment, dins l’àmbit de transferència del coneixement,
que estam en el límit entre el que és la de majúscula i la i
minúscula, que ja seria l’aplicació de la innovació a totes
aquelles empreses i entitats que ho necessiten en aquest àmbit,
hem d’acabar d’omplir de contingut el conveni que tenim amb
el CDTI, el Centre Espanyol de Desenvolupament Industrial,
que es va firmar uns anys enrere i que realment els hem de dir
que no hem acabat de passar del que és el conveni, perquè el
que seria -i que per desgràcia sempre n’acabam parlant- arribar
a tenir partides pressupostàries que ens poguessin facilitar
realment desenvolupament del que seria la transferència del
coneixement dins aquest àmbit realment fa falta desenvolupar-
lo, així com presentar projectes en el setè programa marc
d’I+D+I amb l’objectiu d’aconseguir el retorn de projectes i de
finançació especialment de BrusselAles a mitjan termini, perdó,
no de BrusselAles, de la Unió Europea -a vegades citam les
capitals.

Finalment vostès saben que estam treballant amb el
departament d’economia i la Direcció General d’Innovació i la
Gerència del Parc BIT perquè properament tendrem reunions
amb els responsables dels clústers, que realment volen que els
definim les línies bàsiques, les estratègies i les possibilitats
pressupostàries i les línies de suport que tendrem a partir d’ara.
La línia que tenim és aquesta, però jo crec que els ho vaig
comentar ja a la passada compareixença, i vull que quedi molt
clar que de cap de les maneres no volem deixar de tenir una
colAlaboració amb els clústers, aquests conjunts d’empreses que
necessiten en un moment donat un suport inicial en tant que
desenvolupen projectes i desenvolupen..., sí, projectes que
acaben essent o poden ser projectes empresarials, que no pensin,
però, que aquesta iniciativa, el concepte de clúster, és aquest
suport inicial. A nosaltres ens agradaria molt implantar, bé,
implantar no ho hem d’implantar nosaltres perquè ho saben bé,
però que els quedi clar que han de sortir, que han de competir,
que han d’intentar també tenir clars uns objectius i presentar-nos
a la conselleria, a l’hora de presentar més pressupost a les
conselleries, sigui el que és estrictament transferència de
coneixement o innovació, bé, quines són també les
conseqüències de la feina, del suport, de sortir a competir i de
poder aconseguir suports de projectes del mateix estat o de fora
de l’estat. Per tant anar un poquet..., quasi parlam de contractes
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o de relacions, contractes programa, de subvencions lligades
també en certa mesura a alguns resultats, no a la subvenció
contínua any rere any, que això no és el concepte d’un clúster,
això és el concepte d’una empresa subvencionada. 

El que volem és que, com a tots els campus que hi ha a tot
el món i a totes, diguem-ne, aquestes zones que tots tenim dins
el cap d’investigació importants al món, on s’implanten
empreses d’alt valor afegit i de tecnologia, realment el que hi ha
d’haver també és tendència d’anar cap a la competència,
d’aconseguir fons i d’anar a sortint-ne com a empresa
individualment i com a clúster.

I això seria el resum d’aquesta primera part que havíem
parlat que estaria dins l’àmbit d’universitat i que també ens va
quedar un poc coixa a la darrera compareixença, i vàrem pensar
que la segona part la dedicàssim més a l’àmbit de la cultura.

I dins l’àmbit de la cultura, de cara a aquesta legislatura,
realment dins les línies bàsiques vostès saben que hem reordenat
tot el departament i que intentarem, i crec que ho aconseguirem,
dur tota una tasca dins les possibilitats que tenim dins la
direcció general i dins la mateixa conselleria amb una sèrie de
projectes més clarament vinculats a la mateixa direcció general
i també tot un grapat d’actuacions que durem amb altres ens,
amb altres instituts i amb altres organismes autònoms que
colAlaboren en tot allò que fa referència a la projecció de la
nostra cultura, tant dins les mateixes illes com fora d’elles, tant
dins els països de parla catalana com a tota Espanya i fora
d’Espanya.

I dins aquest àmbit els he de dir que dins els programes que
vostès coneixen, que ja fa molts d’anys que estaven en marxa,
lògicament continuarem amb un projecte més que consolidat,
amb prop de 12 anys, com és “Viu la cultura”, que bàsicament
fa una tasca important dins l’alumnat de les mateixes illes i el
que fa és, com diu el nom, fer que l’àmbit de la cultura, la
cultura pròpia, s’atraqui a l’alumne, a l’escola, en distints
àmbits, des de l’educació infantil i primària fins al batxillerat,
dins l’àmbit de l’ensenyament, diguem-ne, reglat de primària i
secundària, amb distintes actuacions al llarg del 2012. 

També creim que val la pena esmentar un altre programa
que fa molts d’anys que també funciona, que és el dels circuïts
culturals entre les illes, és a dir, és potenciar els intercanvis
culturals i coordinar, lògicament, les actuacions d’aquests grups
i d’aquestes persones que es dediquen a distints àmbits de la
cultura, entre activitats entre les diferents illes, que crec que és
una de les nostres obligacions i realment un dels programes que
també estan consolidadíssims entre els distints agents culturals.

En projecció exterior i promoció de la cultura és el que els
he comentat, que tot i haver-hi unes partides originalment en els
programes més dirigides a l’àmbit de la cultura i que després les
numeraré, amb assistències a fires de teatre consolidadíssimes
i demés, sí que seria que projecció exterior tendria un àmbit dins
la nostra participació dins l’Institut Ramon Llull, en el qual
realment hi ha una sèrie d’actuacions que després els detall que
em pareixen interessants a l’hora, per una part, de donar suport
-això els comentava que ens ho demanat molta gent de distints
àmbits culturals- donar suport a la convocatòria que està oberta
pràcticament tot l’any a l’Institut, en el qual participam
pressupostàriament i en formam part com a membres del
patronat, a artistes, a creadors de l’àmbit de les Illes per poder
sortir, que ens ho demanen molt, per poder sortir fora de les
Illes amb alguns projectes que els hem comentat dins l’àmbit
europeu i fins i tot fora d’Europa. Destacaria que alguna de les
actuacions innovadores poden ser, tant dins l’àmbit, a part del
que els comentava, europeu, a Nova York, a Brasil, a alguns
països emergents que volen conèixer i que ens comenten els
mateixos artistes que tenen interès a donar-se a conèixer i els
mateixos galeristes, i que realment aquesta actuació sí que crec
que estaria molt ben emmarcada en l’àmbit de la feina que fa
actualment el Llull.

Però dins l’àmbit que tenim més a prop, dins l’àmbit també
de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i donada la reestructuració que
hem fet dins tot el sector públic instrumental i dins els instituts
que depenen de la conselleria, l’Institut d’Estudis Baleàrics
mereix un punt i a part, una menció especial en l’àmbit de la
projecció i de les actuacions que té pensades dur endavant.
Entre moltes d’elles n’hi ha algunes que mereixen especial
menció; a part de les tradicionals que feia dins la mateixa revista
d’Estudis Baleàrics, les jornades d’estudis històrics locals, etc.,
però amb alguns artistes, amb alguns creadors hi ha algunes
actuacions concretes en colAlaboració entre l’Institut d’Estudis
Baleàrics i la mateixa direcció general de Cultura: estan
treballant per fer palesa aquí possiblement una exposició
relacionada amb Bernadí Roig, que com vostès saben va ser un
artista especialment..., sense voler destacar, evidentment, a una
compareixença una persona sobre una altra; aquesta
curiosament, bé, actualment va tenir un tractament molt especial
a la Biennal de Venècia; de fet es va clausurar la presència del
Llull a la Biennal de Venècia amb un acte de reconeixement a
la Facultat d’Arts de Venècia i la presència de Fabrizio Plessi,
i una referència a l’obra de Bernadí Roig, i creim que seria
interessant que aquí mateix poguéssim tenir també una actuació
específica.

També tenim pensada una actuació, una mostra específica de
gravats, també molt interessant, amb algunes obres de Barceló,
Picatoste, etc., que creim que -tot això està començant a
preparar-se per dur-ho endavant- que són actuacions destacables
de les moltíssimes que tenim aquí, dins l’àmbit de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, que val la pena comentar, en colAlaboració
amb tota una sèrie d’institucions com el Centre d’Estudis de
Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner, les publicacions de
l’Abadia de Montserrat, lògicament l’Institut Menorquí
d’Estudis, Ateneu Científic de Maó, etc., etc., etc.
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I finalment també dins el mateix institut, com vostès saben,
i per la reorganització que té aquest institut, passarà a tenir un
departament que bàsicament és allò que dèiem abans que era el
COFUC; ara pràcticament el COFUC s’incorpora dins
l’estructura, i la tasca dins aquesta promoció dels programes del
COFUC sí que vull fer una menció especial a allò que fa
referència a activitats tant de regulació de tota la normativa
respecte de tot el que seran les noves proves de reconeixement
del coneixement de català. Aquesta, lògicament, és una de les
tasques importants que du a terme el COFUC; lògicament
mantendrem dues convocatòries anuals, adaptades als nous
nivells A1, A2, B1, B2 i C1, C2, nivells de referència
reconeguts i homogeneïtzats dins la Unió Europea. Això
suposarà també un canvi de normativa i una preparació de
materials, que avui no hi són, perquè les persones interessades
a acreditar aquests coneixements de llengua podran tenir uns
materials adaptats a la normativa específica i europea, i
reconeguda a qualsevol escolar d’idiomes, per la qual cosa
aquesta serà una tasca important. 

També és ver que els volia dir que estam preparant apropar
aquestes proves amb la utilització de la xarxa de centres de
secundària que tenim a totes les illes; per tant s’organitzaran
proves a Palma, Calvià, Inca, Manacor, Pollença, Maó,
Ciutadella, Formentera, Vila i segurament Sant Antoni; és a dir,
intentarem, intentarem no, aproparem aquestes proves,
facilitarem que la gent que vulgui un reconeixement específic
lingüístic ho tengui més bo de fer, més a prop per a aquestes
dues convocatòries. A totes les convocatòries segurament no
plantejarem els mateixos certificats perquè algunes són molt
específiques, les més habituals, diguem, seran B1, B2 i C1, que
poden correspondre a un B inferior i a un C, i després a una
d’elles sí que aniríem als nivells E o C2 -el C2 és el màxim i l’E
és molt específic per llenguatge administratius-, i el més bàsic
i elemental, A1, que ja serien les que també es durien a terme.

Continuarem colAlaborant amb l’Institut d’Estudis Catalans
també en l’elaboració de l’atlas lingüístic de llengua catalana i
en el petit atlas lingüístic, en l’edició de còmic en català, en
adquisició d’unitats del volum de les obres completes de
Pompeu Fabra, evidentment en conveni amb el Gremi de
llibreters en la Setmana del Llibre en català, etc., etc.

També finalment vull destacar la colAlaboració -hi ha molts
de punts aquí, estic intentant fer un resum- lògicament amb la
UIB pel manteniment de la càtedra Alcover-Moll-Villangómez,
com és lògic amb el Ramon Llull i amb el Termcat, el gabinet
de terminologia, onomàstica i didàctica.

I això és un resum d’aquesta primera introducció i qued a la
seva disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per tal de formular preguntes
o observacions, tot seguit procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris, però abans els demanaria si volen fer un recés de
45 minuts o si podem continuar.

Podem continuar. Bé, idò el Sr. Conseller pot contestar
globalment o contestar individualment... Individualment. I pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair al Sr.
Conseller la seva presència, el compliment de la seva paraula de
venir a donar compte de la part que certament havia quedat
coixa de la seva primera intervenció en aquesta compareixença.
Som ja en el mes de desembre; la idea era veure quines eren les
polítiques que feia comptes dur a terme quan prenia possessió.
Han passat mesos, hem tengut ja alguns debats, algunes
escaramusses respecte a donar-nos compte d’on érem, i en tot
cas, però, de totes maneres li agraïm aquesta presència
monogràfica per precisament alguns dels termes de la seva
política.

Són dos blocs bastants diferents, els d’UIB i recerca i el de
cultura. Jo també miraré de fer algunes apreciacions i sobretot
preguntes sobre les polítiques que durà a terme.

Començant pel tema de la UIB evidentment nosaltres li hem
de començar com vàrem començar la compareixença de
pressupostos, amb la decepció respecte dels incompliments de
tots plegats, també del Partit Popular però no només del Partit
Popular, respecte de les expectatives que cream sobre els
ressorts de la recerca i la investigació i de l’ensenyament com
a veritables ressorts per sortir de la crisi. Veure que baixen les
aportacions a la UIB quan sempre sistemàticament el Partit
Popular havia demanat ampliacions dels pressupostos sona
estrany. Jo li volia demanar vostè com veu aquest objectiu de
Lisboa del 3% del PIB aplicat a investigació quan nosaltres
estam en el 0,3; jo li deman com ho veu. Creu que Lisboa
s’equivoca?, creu que s’equivoca vostè?, creu que ens
equivocam tots?, creu que necessitam la independència? Què
creu vostè que podem fer amb aquests paràmetres per arribar al
3% d’un repte que jo personalment, i li ho confés, crec que no
és cap malaltia de la gent que estava reunida a Lisboa; és
realment trobar un nínxol per a Europa dins el món, i m’ho crec,
però, clar, quan m’he començar a desenganar d’aquest
compromís de Lisboa si any rere any ens situam a uns
percentatges tan baixos dedicats a recerca, i jo crec que ens
posam medalles per qüestions -em permetrà la paraula- un
puntet irrisòries respecte d’aquest gran objectiu i d’aquest gran
repte.

La universitat no és tot el que pot aportar d’aquest objectiu,
però és fonamental. Veure com queda ajornat jo diria que ad
kalendas graecas el tema de la facultat de medicina..., vostè ara
avui ja no n’ha parlat, li ho demanaré, sé cert que em dirà que
intentarà que hi sigui, però m’agradarà sentir-ho i que quedi en
el Diari de Sessions. Però jo crec que aquesta universitat, que
si té un handicap per ser això que vostè ens apunta que hauria de
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ser dins el mercat mundial és que és pobra, i jo diria que passarà
a ser paupèrrima, i això és un handicap, Sr. Bosch, ho és, i li
deman que després de cantar el Gaudeamos igitur tots molt
emocionats, quin és el compromís del Govern, no donar
consigna a la universitat, que té independència i que és ella
mateixa que s’ha d’ordenar en molts de sentits, el que ha de
tenir són els nostres recursos. I li confés que tot plegat és
complicat, i que el moment polític és complicat, jo no li vull
negar la dificultat del moment.

Vostè ha apuntat els reptes de Bolonya. Nosaltres vàrem
apuntar, quan hi havia la rectora, fins i tot va comparèixer en
aquesta comissió, que això podia ser un encariment de cara als
alumnes. Venia a negar aquestes dificultats. Jo crec que s’està
comprovant que per un vent significa més doblers públics, per
tant si en el moment que Bolonya ens està obligant a més
doblers públics nosaltres rebaixam l’aportació pública a la
universitat, doncs estam provocant que el matalàs que era ja que
els màsters es carregassin sobre els alumnes, si allò públic a més
a més es retira dels finançament, bé, fa molt bon veure..., no
importa ser de Harvard per veure en quin punt es romprà la
cadena. O jo li deman, jo que no som de Harvard, només som de
la UIB, li deman si vostè té un altre ressort per explicar-me si hi
ha un altre punt on la cadena es romprà per allà on jo em pens,
que és el que la immensa majoria dels nostres oients poden
pensar.

Bé, també en ensenyament superior jo també li agrairia una
paraula de l’ensenyament musical, de disseny, en art dramàtic...
Jo crec que també són..., no són facultats, bé, la paraula facultat
supòs que l’haurem d’oblidar, però crec que..., o bé, en tot cas
l’haurem d’homologar i li deman també dues paraules al
respecte abans d’entrar-hi jo. El que ens interessa avui és la seva
política, més que fer les nostres propostes.

Després, dels equipaments de la UIB, m’agradaria
interessar-me per la biblioteca; com veu també els nous..., vostè
ha fet referència a un dels aularis, en generals els equipaments,
els edificis de la UIB, inclosa la biblioteca, com ho veu. També
m’agradaria que fes una valoració dels ressorts que s’han llevat;
ara la biblioteca ha tancat els caps de setmana, ha llevat alguns
dels seus serveis. L’autobús, les bicicletes, hi ha hagut alguns
serveis a estudiants que s’han retirat. N’hi haurà més?, aquests
ja són definitius?

Respecte d’algunes reflexions que ens havia apuntat, vostè
ens diu què creu que ha de ser la UIB en el futur i que haurem
de fer algunes reflexions. Jo li agrairia que al venir a aquesta
comissió, i li agraesc les reflexions en veu alta, ens dugui
propostes per veure com les materialitzam perquè, clar, hi ha un
moment en què tenc la sensació que reflexionam tots en veu alta
però molt de llegir no ens ha de llevar l’escriure; hem
d’escriure, i vostè està en una posició que sobretot ha d’escriure;
els altres anam llegint i feim propostes, però vostè ha d’escriure,
i per tant crec que ens ha de dur aquestes propostes sobre els
horitzons que vostè dibuixa de cap a la universitat.

Estam contents que recuperin els ajuts a Menorca i a Eivissa,
donam suport; no sé si seran encara suficients, però, en
qualsevol cas. 

Una paraula també de la universitat a distància. Vàrem
compartir a la darrera intervenció que vostè va fer, o
compareixença, que la UNED hauria d’estar residenciada en el
Govern i no en el consell, com un residu de la diputació, i jo he
anotat també una referència a la UOC. Jo crec que aquests
temes d’universitat a distància estan agafant un nou
protagonisme dins l’educació superior i crec que hi hem d’estar
molt atents, molt a l’aguait, i donar-hi suport, i voldria saber
vostè com ho té, com ho veu, i quins ressorts té; molt
especialment com està entrant la UOC a les Illes Balears i quins
ressorts ens pot afegir.

Respecte de les polítiques culturals jo sí que li faré un
programa específic, almenys una referència, a mi m’agradaria
que recuperàs la idea d’un programa en política lingüística.
Tenim uns reptes com a país, jo crec, que decisius, com sempre,
com fa segles, en aquest sentit estic bastant tranquil perquè la
cultura i el país i la llengua ens sobreviurà a vostè i a mi, i li
desitj molts d’anys, li desitj molts d’anys. Per tant, malgrat tot
encara estam aquí amb una societat caparruda amb les seves
senyes d’identitat, però crec que el país en un moment de
globalització, en un moment demogràficament tan convuls com
el que hem viscut, hauria de jugar amb menys ambigüitat i
sobretot enviant menys missatges contra la llengua catalana a
les Illes Balears. 

Jo crec que el seu govern d’ençà que ha entrat s’hi està
caracteritzant, pareix que cerca aquest motiu i un motiu gairebé
de confrontació a les aules, no és avui el tema d’educació, però
sí que ho és el tema de la llengua i aquest tema jo el trob cabdal
i li demanaria que recuperi els programes de política lingüística,
que li doni el protagonisme que cal dins el seu pressupost i així
com hi ha una partida per a la Reial Acadèmia de la Llengua
Espanyola se li vegi també aquest plus per a la llengua del país,
per a la llengua pròpia i que no hi hagi cap mena de...no sé, de
complex en aquest sentit perquè, a més, és el que marcarà una
cohesió social i crear que no hi hagi mallorquins més
mallorquins que uns altres, menorquins, més menorquins que
uns altres, eivissencs més eivissencs que uns altres perquè al
final una senya d’identitat és la llengua amb la qual s’expressa
aquest país.

La veritat respecte dels equipaments haurem de compartir,
i ho diguérem també a la compareixença de pressuposts, que no
podem estar orgullosos de com ha apostar pels nostres
equipaments culturals: museus, biblioteques, els arxius... veient
com ha avançat tot l’Estat amb aquests equipaments i veure el
moment que vivim amb la riquesa, l’interès que té el nostre
patrimoni documental, el nostre patrimoni artístic, no hi som.
Madrid de Castella, ja que li agrada a vostè posar llinatges al
nom de les ciutats, esdevé aquest París de França com a l’únic
mostrador de les polítiques estatals i a nosaltres ens deixa
realment molt magra la inversió en general. A una potencia
mundial en turisme, com són les Illes Balears, veure el poc
respecte que té pel seu patrimoni cultural, històric, de tots els
partits i de totes les gestions que hi ha hagut en el país, no, per
magror pressupostària, jo no li veig un canvi notori en la seva
gestió. Em sap greu, em sap greu. 
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Li volia demanar, quan estaran totes les inversions al Museu
de Mallorca? Com està el Puig des Molins? Quan estarà el
Museu d’Eivissa? Què veu en les pròximes iniciatives també en
el Museu de Menorca? En general, en aquest món de museus,
biblioteques i grans equipaments.

Per cert, també li deman, què pensa d’aquest canvi del nom
de la ciutat, de la capital? Li demanaré, sí, i del nom de Maó?
Fins i tot m’agradaria saber el seu parer, no crec que hagi de ser
vostè qui ho marqui, però crec que és una opinió de valor la que
té el conseller de Cultura, la màxima autoritat de cultura d’un
país, respecte d’aquest provincianisme d’haver-se de batejar
perquè sigui conegut pels turistes. Crec que això no hi ha déu en
el món que tengui aquesta mena d’arguments, però això és la
meva opinió i jo m’interesso per la seva.

Ens interessen els consells, he notat a faltar una referència.
És a dir, han volgut la titularitat de la competència de cultura,
avui està residenciada bàsicament en els consells, per tant, crec
que qualsevol reflexió sobre cultura ha de tenir molt present el
seu protagonisme, la seva actuació, però també la coordinació,
la capacitat d’impulsar-ho per part del gestor de les Illes
Balears, que és el referent amb Madrid, que és el referent amb
BrusselAles, que és també un coordinador.

Li deman, aquests grans equipaments també si hi haurà les
transferències que es varen fer amb Menorca i si pot haver-hi
quelcom afegit. I sobretot ho vull dir per patrimoni, si hi ha
algunes maries dins cultura jo crec que la de patrimoni és
realment per tenir escrúpols com a gestors de la cosa política,
tots els que hi hem estat en qualque moment, respecte del poc
posat en valor que té el nostre patrimoni, insistesc, a una capital
turística mundial o a un empori turístic com són les Illes
Balears. Li deman si fa comptes fer-hi res perquè no ho not en
els seus pressuposts, no ho he notat en la seva reflexió, té una
titularitat competencial, ho comprenc, indirecta, però sé cert que
dins el seu cap té molt present que el patrimoni de tot ordre que
té les Illes Balears és un actiu que s’ha residenciat, curiosament,
molt en turisme els darrers anys quant a inversió. Jo no sé si
això ho hem de reconduir, però en tot cas vostè ho ha de tenir
dins el cap, el tengui el Sr. Delgado o ho tengui qui sigui. 

És a dir, aquesta idea de què feim amb els castells roquers,
la idea que es fan amb les rutes de la campanya del Partit
Popular, la ruta del romànic a Mallorca, que aquesta sempre
m’ha interessat com la faran, la ruta del romànic, però en tot cas
no li demanaré, no li demanaré per aquesta anècdota, però sí tot
el que pugui ser posar en valor el nostre patrimoni que, ja dic,
no hi veig aquesta qüestió. Al revés...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’acabar que ja passen quasi dos minuts
del seu temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta, idò abusant de la seva paciència. 

La indústria cultural està molt neguitosa i tampoc no ha fet
una referència. La indústria audiovisual passa moments difícils,
els teatres estan... no diré en vaga de fam, però estan
mobilitzats. El món de l’espectacle, el ballet, l’òpera, els
festivals de música, tothom està preocupat en neguit de la seva
continuïtat i no l’he sentit. En plàstica alguna paraula més enllà
de Bernadí Roig, que estam molt contents dels seus èxits i
d’aquesta referència que vostè hi fa, però hi ha tot un món que
ens agradaria una paraula, en literatura, en investigació. He
sentit els estudis locals de l’IEB, el naixement de l’IEB, però
que havia agafat una magnitud quant a suport de la literatura
local i que s’ha amagrit i que realment ha afluixat respecte,
sobretot la primera època, de l’anterior legislatura. En folklore,
tota la música tradicional perd tot el suport que tenia de les
institucions públiques, si vostè ens pot dir alguna referència. 

I hauré d’acabar, però realment el panorama que jo veig del
moviment cultural del país, del seu activisme, d’aportar per al
seu dinamisme i per a les indústries culturals ni a la reflexió
econòmica, que vostè ens feia en aquesta compareixença, l’he
notada molt a faltar i també, fins i tot, la sentimental, si em
permet quasi l’anacronisme, la patriòtica respecte del que
representa tota la cultura per a un país. Jo crec que això li ho
agrairia i el convid que en aquesta segona aportació també ho
tengui present.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, pot contestar, té
la paraula.

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

Bé. Gairebé de totes les notes que he pres començaré per la
primera que és com defineix aquesta ciutat. Vostè se’n recorda
a la transició quan Palma va deixar de ser Palma i va ser Ciutat
de Mallorca? El correcte era dir Ciutat de Mallorca. Palma, la
Palma romana va ser desaparèixer perquè el correcte era la
terminologia catalana Ciutat de Mallorca. I jo no vaig canviar,
qualque mitjà ho ha recollit. Continu dient a casa meva, i jo dic
Palma. 

(S’escolta una veu que diu Palma)

Palma. 

(S’escolta una veu que diu Palma)

 Palma. Però també escrit a les cartes pos Palma de
Mallorca. No tenc cap problema d’especificar on és Palma, la
qual cosa em pareix una cosa interessant i quan he d’especificar,
ara ja per correu manco, però per internet especifico que visc a
Palma de Mallorca. No em crea cap problema pensar que som
a Palma i que perquè m’entenguin convé que em remetin les
coses a Palma de Mallorca.
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Però una temporada vaig haver d’explicar que Palma era
Ciutat de Mallorca i no passava res. I, permeti’m la broma, al
PSM li agradava més Ciutat de Mallorca que Palma. Jo vaig
continuar dient Palma quan el PSM va pensar que era Ciutat de
Mallorca i els meus padrins eren d’aquells que deien Ciutat.
Òbviament no deien de Mallorca, deien baixarem a Ciutat,
perquè jo som de part forana. Feta aquesta broma amb la
mateixa correcció quan Palma era Ciutat o ara segueix sent
Palma i ja no és Ciutat. Respect moltíssim les decisions de
tothom i el pensament de tothom i les decisions dels consistoris.

Dit això, i començant amb algunes qüestions que compartesc
amb vostè i que no hem tocat i que segur que tendrem ocasió de
fer-ho al llarg de la legislatura, quant a notes que ha fet respecte
de la Universitat, també n’ha fet una interessantíssima respecte
de si pens que Lisboa estava equivocat. Parlam de conferència
Lisboa 2000 objectius. Compartesc totalment tot allò que he
llegit sobre els objectius 2000, eren objectius 2010 que els hem
hagut de refer ara amb els famosos objectius 2020, i vostè sap
més bé que jo que l’entorn que pensàvem d’evolució econòmica
en el 2000 era el que ens permetria créixer en recerca i en
universitat. Però no estic gens orgullós del zero tres. Què pens
fer per arribar al tres? Permetin-me la broma, multiplicar per 10
l’acció. Tenc por que el Sr. Aguiló no em deixarà pujar per 10
el pressupost, ni a nosaltres ni ens deixarà l’Estat ni el mateix
Estat ho podrà fer perquè estam possiblement amb la crisi
econòmica més grossa dels darrers cinquanta anys. Però, sí és
veritat que farem pressuposts creixents i que millorarem el que
ens hem trobat que és una situació molt, molt complicada. 

A la universitat, el pressupost de la universitat creixerà. És
veritat que hi ha serveis que s’han deixat de donar? Sí que és
veritat, però jo tenc alguna cosa a dir, primer, no s’ha deixat de
prestar cap servei bàsic. Segon, que hi hagi d’haver bus circular
o no, miri, vostè i jo som alumnes possiblement d’anys
semblants que acabàrem la carrera i no hi havia bussos circulars
ni moltíssimes coses, que és un orgull que els tenguem, però jo
estic molt més orgullós de l’oferta educativa que hi ha ara a la
UIB, del nivell dels equipaments que hi ha, no em pensava mai
que hi hagués uns equipaments com els que hi ha i que té un
campus d’un milió de metres quadrats. Quan jo anava a Cas Jai
vostè devia anar a Sa Riera, però avui en dia tenim un campus
impressionant, bé, un campus que he tengut el gust de mostrar
a colAlaboradors europeus que per aquest nivell de comunitat
autònoma i per aquest nombre d’alumnes, que tant de bo creixi,
de veritat, no hem de voler fer de menys allò que tenim.

Evidentment que els propers anys, segons la nostra previsió,
creixerà el pressupost, tornarem a recobrar la senda de
creixement i tant de bo posem les bases en colAlaboració amb el
departament de Salut d’una part d’una futura universitat de
medicina. Hi ha un projecte, que ja el 2007 hi havia, que podria
ser primer al voltant de la segona part del cicle i que allò
realment dificultós és posar en marxa la primera part. Però, li
repetesc i ho repetiré, que crec que és important que lluitem, que
durem anys, que tots sabem el que va costar arribar a dur la
universitat aquí des dels anys setanta quan a un batle de Palma
se li va passar per dins el cap i quan va trobar el suport de
determinades persones, i aprofit per citar a el Sr. Antoni Roig
que va fer molta feina en aquest sentit. 

El pressupost creixerà, però, tots els serveis, tota l’oferta
educativa, que compartesc amb vostè que la rectora ha anunciat
que haurà de tenir generalitzadament numerus clausus per tot,
els haurà de tenir perquè els estudis segons el model de Bolonya
són més cars. Li parla una persona que té dos fills bessons que
són d’aquesta generació que jo dic de bolonyesos, és a dir, mig
en broma, la primera promoció del Pla Bolonya. Per tant, me’l
conec ben de prop, que ha estat per a una generació, la dels
meus fills petits, que fan tercer de dret i tercer de turisme, els
primers plans d’estudis aprovats i posats en funcionament. El
canvi ha estat important fins i tot per als alumnes de secundària
que s’han enfrontat a un nou model, a un model tutoritzat amb
menys hores lectives, amb més hores de treball personalitzat,
amb més hores de treball tutoritzat, amb presentació de treballs
i ponències, i això és més car. Bolonya, l’aplicació del Bolonya,
és més cara, és més interactiva. Li reconec que el pressupost que
hem aplicat ha estat un pressupost que respecte d’altres
departaments, fins i tot, i els programes de la conselleria ha estat
el que ha tengut, bàsicament, menys reducció. 

També és veritat, i duc el document de plantilles, que
nosaltres no som ningú, faltaria més, perquè la universitat ha fet
un esforç dins la seva disponibilitat i la definició de tot el
professorat que té i les càrregues lectives i els descomptes per
docència, investigació, pertinença a determinades comissions o
departaments, que també ha fet un esforç per ajustar la
distribució de càrrega lectiva que ha fet que realment, l’any que
ve, voldria dir que estic ben segur, que enguany ja ho ha fet,
l’any que ve tendrà una oferta perfectament comparable a la
d’enguany i que donarà tots aquests serveis i, fins i tot, posarà
en marxa algun postgrau més. 

Respecte del gran debat de l’import dels postgraus podríem
entrar en una altra discussió, i ja li vaig apuntar l’altra dia, hi ha
països que no subvencionen ni posen en funcionament
determinades activitats dins l’àmbit 06, però tenen gratuïtat
d’universitat. A mi m’agradaria que l’economia espanyola ho
pogués abastar tot, però, bé, hem fet un gran esforç en aquest
país per abundar dins l’àmbit 06 i tal vegada no hem destinat
part, li repetesc i que quedi ben clar el que dic, jo voldria que els
recursos per a educació, com moltes persones que són aquí,
anassin de 0 a 25 anys, però realment la societat espanyola des
de la LODE bàsicament fins avui ha fet un canvi important, tant
en lleis que regula el dret a l’educació fins a lleis d’autonomies
universitàries com LOGSE com LOCE com LOE, etc., i
disposant d’un sistema que bé, que ha fet que molts d’espanyols
estiguin a la universitat quan abans era realment difícil tenir el
títol de batxiller només.

Si això crearà, perquè vostès han parlat, d’una fractura a
aquell gran discurs que hi va haver a la implantació que va fer
que estudiants es tancassin, que Bolonya era una cosa dolenta,
que ... això jo tampoc no ho comparteix. Jo crec que el grau com
a nivell de referència universitària que cada vegada sortosament
hi ha més gent que hi pot arribar és interessant. Que hem de
lluitar perquè els màsters tenguin una aportació i no siguin tan
cars com són? Ho compartesc, però que això tampoc no generi
una fractura. 
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Quant a altres centres d’educació superior, com molt bé
citava, que no són universitaris tal vegada haurem d’obrir el
debat, com a altres països europeus, de tenir una facultat d’arts
i allà englobar-hi els estudis superiors del que avui és l’Escola
Superior d’Art Dramàtic, l’Escola Superior de Disseny o el
Conservatori Superior. A altres països és així, aquí no. Em
pareixeria... i no descarti que aquest plantejament es dugui
perquè ho hem discutit a algunes comunitats autònomes i crec
que racionalitzaria bastant aquesta idea.

Una referència també sobre UNED-UOC, estic totalment
d’acord amb vostè, per això vàrem posar una essa en el
departament. Hem solAlicitat formalment al Consell de Mallorca,
hem tengut una primera reunió amb el vicepresident, per entrar
a formar part del patronat de la UNED, ja que aquí és realment
un anacronisme, com molt bé ha recordat, i depèn d’un
organisme oficial. Però també li puc dir que tal com hi ha ara un
conveni de colAlaboració amb la UOC, els estudiants, que cada
vegada hi ha més de la UOC, que es poden examinar a la UIB
puguin seguir i puguin...nosaltres no hem de participar de la
UOC perquè no som ningú i, a més no ho podem fer quant a
participar d’una universitat amb seu a un altre districte
universitari, però sí colAlaborar en tot allò que faci falta perquè
la població mitjançant la tecnologia i l’accés que et dóna la
tecnologia en els estudis a distància pugui colAlaborar i es pugui
desenvolupar perquè, fins i tot, tenen ofertes, en alguns
aspectes, ofertes superiors i sobretot de postgraus
complementàries.

Però, a la UNED la primera passa ho revisen els serveis
jurídics, perquè ahir parlava amb els serveis jurídics, despús-
ahir, del Consell de Mallorca i treballen almanco per poder
entrar a formar part del patronat i veure si convé l’encomanda
de gestió, la transferència directa, etc. 

Quant a altres qüestions que he pres nota perquè són moltes
que fan referència a l’àmbit -perquè si no se’ns allargarà molt-
de la política lingüística i de les accions dins l’àmbit de la
cultura les notes que he pres han estat moltíssimes i vostè ha
tocat molts de punts importants. Dins l’àmbit de la política
lingüística és veritat que tenim una diferència vostès i nosaltres
respecte d’allò que hi hauríem de destinar pressupostàriament.
Jo ho entenc i és normal. Vostè forma part d’un partit
nacionalista que dins el seu ideari hi ha una part important del
seu plantejament que fa especial èmfasi en la defensa de la
llengua. Dins la meva formació política pensam que dins
l’àmbit de la cultura i també de les polítiques que es duen dins
de l’àmbit lingüístic duim a terme, dins les possibilitats de
pressupost que tenim, tota una sèrie d’actuacions que no les he
enumerades totes que vostè no compartiria l’actuació com les
faríem i les desenvoluparia des d’una direcció general de
Política Lingüística i nosaltres des d’un departament de Cultura
amb una forta implicació de l’Institut d’Estudis Baleàrics i el
que era fins ara el COFUC, COFUC que va ser creat per cert pel
Partit Popular, i que hi ha tota una sèrie d’actuacions que no les
he llegides totes, però que creim que són interessants dins de
l’àmbit de la divulgació tant social com dins de l’àmbit
educatiu.

Tot i això, realment dins aquesta menció de la política
lingüística també després ha fet una menció a tot allò que fa
referència a les infraestructures, etc. Dins tots els temes que ha
tocat, que ha tocat molts, dins d’infraestructures jo vull deixar
perquè no pareixi que només ens centram en infraestructures,
però li he de dir que afortunadament avui mateix signàvem el
conveni amb Sa Nostra per poder traspassar tota una sèrie de
material referent a unes peces especialment valuoses, dins totes
les que hi ha, per acabar de poder fer tota la transferència de tot
el material del museu per ja començar enguany mateix que s’ha
de fer una primera certificació a la inversió de 3.850.000 que
esperam que d’aquí a una vintena de mesos estigui acabada, a
les instalAlacions que estic ben d’acord que és ben necessari que
gràcies a l’actuació del Ministeri de Cultura es duguin endavant
i realment ja solucioni la problemàtica del museu de cultura.

Quant al Museu de Menorca, i realment a allò que ha fet
referència a la transferència, dins la Comissió Tècnica de
Transferència es va pactar una aportació de 126.000 euros en
concepte de delegació de competències, tot i que encara hi
mantenim funcionaris de la mateixa administració.

Sí que és veritat que a Eivissa no va ser així, perquè hi ha
determinades competències que determinats consells tenen i
determinats consells no tenen. També és veritat que hi ha una
actuació al Museu Monogràfic del Puig des Molins que s’havia
returat un poc i que està a punt de concloure. També li puc dir
que està al voltant d’una actuació de 1.805.000 euros que ha
d’estar acabada el primer trimestre del 2012, és una altra
actuació important.

Dalt Vila fou tancat el 2010 per un problema en les
infraestructures i aquest sí que ens tocarà anar a veure el
responsable de l’àmbit de Cultura estatal perquè ha de fer un
condicionament més que necessari al Museu de Dalt Vila. Una
altra actuació que també acabam de posar en marxa i que la va
iniciar -i ho reconec públicament- el meu antecessor, tenim a la
fi l’actuació importantíssima dins l’Arxiu del Regne de
Mallorca per un import de 14 milions d’euros que realment, tot
i que fou el preu de sortida, finalment..., tenc aquí una nota que
diu que finalment fou adjudicada per 10.236.854 amb un termini
d’execució de 30 mesos.

Finalment, m’ha comentat tot allò que fa referència a
patrimoni, actuacions patrimonials i a actuacions dins l’àmbit
audiovisual, li puc apuntar dues idees més una tercera que jo
havia pres respecte a la coordinació amb consells insulars. És
veritat que patrimonialment s’han de fer actuacions envers el
coneixement i l’obtenció d’ajudes per a la conservació i el gaudi
per part dels ciutadans d’aquestes illes i de fora i li hem de dir
que en això esperam més colAlaboració per part estatal, perquè
vostès saben de les nostres necessitats i les nostres dificultats.
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En aquest àmbit sí que seria bo una vegada més la
colAlaboració amb els consells. Vull manifestar públicament que
el conseller Llinàs em va comentar que duia dins el cap la idea
que seria bo que es constituís alguna comissió interinstitucional
entre els consells i la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats. 

Crec que aquesta és una iniciativa bona i tot respectant que
no s’ha arribat a posar en marxa, sí que és veritat que si la tasca
que té aquesta conselleria, aquest conseller, realment és com
vostè ha dit coordinar i fer front comú especialment en aquelles
infraestructures que s’han transferit i en aquelles actuacions
davant entitats d’àmbit estatal no sé si amb aquest format o amb
un altre, però crec que seria bo establir d’alguna manera un
mecanisme, sigui una comissió entre institucions, siguin unes
trobades entre els membres, crec que és millor fer-ho en un
nivell formal amb una comissió, però crec que..., tot respectant
l’autonomia dels consells insulars en allò que pensin en aquestes
matèries, pel que hem començat a parlar els responsables, seria
una bona iniciativa i la tenim. Encara no els ho he anunciat
perquè no ho hem formalitzat, només hem començat perquè
també els nostres companys dels consells acaben de
confeccionar, amb tot tipus de dificultats, els seus respectius
pressuposts, la possibilitat de crear una comissió entre els quatre
consells i la conselleria per coordinar aquestes actuacions. 

Amb això gairebé..., no ho he contestat tot perquè hi ha
hagut moltíssimes intervencions i d’algunes que n’he pres
nota... crec que podríem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té un temps de
cinc diputats.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo també respect el
parer de tothom sobre els noms, però la veritat és que
m’agradaria que fos respectat. Si hi va haver un gran pacte
d’enterrar més enllà com una decisió el tema de Ciutat de
Mallorca i deixar Palma, com a mínim, ja insistir que els illencs
ens hem d’autodefinir i ens hem de dir, a nosaltres mateixos, on
som, crec que no és necessari.

No m’ha apuntat el seu parer sobre Maó, també li ho agrairé
a la contrarèplica ja que de l’altre tema que parlam és de la
universitat i la universitat ha deixat un parer establert i definitiu
sobre les dues qüestions i com vostè sap per l’Estatut és la
màxima autoritat en matèria lingüística del país, però és una
opinió molt fonamentada, bàsica en aquest aspecte, jo som el
primer que admet que sempre hi ha la política també, és a dir,
per tant... així mateix li deman a vostè com un parer que té un
peu a cada banda, no?, dins aquesta polèmica.

Bé, sobre els objectius de Lisboa, li vull precisar una
qüestió. Quan vostè diu que li agradaria que hi hagués la riquesa
suficient com per arribar-hi, ho li matiso una cosa, el PIB de les
Illes Balears és homologable a molts de països europeus, a
molts, és la despesa pública a les Illes Balears que no ho és. Per
tant, aquí hi ha una autèntica desproporció entre el PIB de les
Illes Balears i la despesa que provoca les Illes Balears al mateix
país. Aquesta és la reflexió que un dia vostè haurà de fer per no

continuar justificant els incompliments dels reptes que no són
només d’ambició optimista, segurament són els de salvació
d’Europa i del nostre propi país de colAlocar-nos a aquest nínxol,
o agafam segons quin tren o ens passarà de llis i nosaltres tenim
el PIB. Ara, la qüestió és si tenim els mecanismes polítics per
aplicar-los perquè darrerament quasi, quasi la nostra relació de
despesa educació-PIB millora perquè baixa el PIB, no perquè en
pugi l’aportació. 

Aquí passam a allò que vostè diu que creixerà la universitat,
és clar, semblava amb les esmenes tradicionals del Partit
Popular, amb la proposta que feia quan hi havia una crisi
espectacular i coneguda, quan el mateix govern baixava
pressupostos que hi hauria alguna cosa addicional, en aquests
moments baixen. 

Em deia que per ventura seria positiu o que hi podria haver
una correcció de Bolonya, dels efectes negatius de Bolonya tant
al major cost públic com al major cost als estudiants si s’hi
posassin recursos, però és que l’any que ve..., això és una teoria,
està bé, però és que la praxi és que l’any que ve hi ha menys
recursos, a les dues coses. Per tant, l’any que ve la Universitat
és més elitista. Bolonya, en aquest context, ha provocat una
universitat més elitista i vostè no ho corregeix. O corregim les
regles del joc o corregim els doblers. El que no podem fer és
mirar-nos-ho i dir “hi hauria una possibilitat que no fos així i és
si jo hi pos més doblers”, bé, però vostè no els hi posa, perquè
no pot, ni tan sols no li ho qüestiono. La qüestió és que avui la
conseqüència de Bolonya és numerus clausus i augment del
preu del màster i això no ens ho podem mirar impassibles.

Li deman per la biblioteca, li vull agrair, ja ho he fet un
parell de vegades, les reflexions que fa sobre el Llull, vull que
en quedi constància al Diari de Sessions, no hi entraré, però sí
que li deman que no participi de les agressions a la llengua del
país. Crec que això en l’àmbit mundial és inconcebible, que els
gestors públics d’un país siguin els que agredeixin les seves
senyes d’identitat.

Voldria, vostè ho ha reconegut, com a mallorquinistes, com
a nacionalistes que hi hagués aquest plus per a les senyes
pròpies, però si no hi poden arribar, idò miri..., però no els
agredeixi, no provoquin uns debats que socialment no hi són i
que són desagregadors de la cohesió interna, ja és l’únic que li
puc dir, perquè el COFUC -vostè ho ha apuntat, i vaig cap aquí-
baixa els seus recursos, una vegada que ha desaparegut el
programa de política lingüística el COFUC també baixa i hi ha
hagut un èxit de cursos, un èxit dels exàmens, de la gent que
s’hi apuntava. Vostès intenten que hi hagi menys exàmens des
del moment en què el català sigui més prescindible per a la
societat de les Illes Balears, però així i tot, hi ha molta de gent
que ha entès, que considera que és bo que hi hagi aquesta
capacitació i hi ha realment un èxit al qual vostès no surten a
camí.
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Sí que voldria tornar a l’ensenyament superior perquè crec
que sí, que seria bo que hi hagués una facultat d’arts i que vostè
els doni tranquilAlitat, perquè la veritat és que viuen molt
peremptori. Tots els estudis musicals, els estudis d’art dramàtic,
els estudis de dissenys, els estudis que estan fora dels
universitaris viuen amb ai al cor de si demà matí quasi, quasi
esdevenen extra escolars, no?, no diré en aquest nivell, no? La
veritat és que o els homologam i els estructuram i els feim molt
més orgànics i acadèmics en el sentit tradicional o viuen fora, a
la perifèria del sistema. Crec que seria bo integrar-los amb
molta més normalitat.

Vostè ens va fer una etimologia peculiar de “universitat” la
darrera vegada que va venir, jo li demanaria que quasi, quasi hi
fos fidel. Si la universitat no té fronteres, cosa que ja dic que no
crec que vengui d’aquí allò de “universos”, però no miri
fractures, hi ha consorcis, hi ha mil maneres de participar de la
UOC. A un món sense fronteres, el coneixement no té
fronteres!, cerqui la manera i la trobarà, no...no ens posem,
evidentment els nacionalistes del segle XIX, no estam aquí, crec
que cap dels dos, per tant, crec que trobarà maneres.

Li volia demanar per la biblioteca d’Eivissa, vull celebrar
que avancin les grans inversions a la fi de Ca la Gran Cristiana
i del Puig des Molins, però que ens agradarà veure-ho, hem vist
que ja no preveu cap ingrés d’entrades per a l’any que ve, se
suposa que perquè hi haurà obres contínuament, per tant, bona
notícia, mentre no s’enredin també eternament, crec que és
important... Que en apunti una miqueta més allò de Dalt Vila.

Dues reflexions finals, el tema de Patrimoni ha de ser un
tema estratègic de país, és a dir, el tema de Patrimoni vostè o té
els doblers, crec que sempre... sempre he pensat que no havia
d’estar a Obres Públiques, ara li ho confés, sinó a Cultura, i en...
la gestió de l’1% cultural i la gestió estratègica del que ha de ser
apostar per Patrimoni, m’és igual si és a Turisme, al final m’és
igual on sigui, la qüestió és que les vagi a les inversions del país
i no les hi veim. No les veim estratègicament a museus de
referència impulsats..., que hi són, però que no són impulsats
realment com a tals i el món de l’espectacle, li insistesc, està
molt preocupat en general, molt preocupat! El món de les arts
escèniques i de les arts, en general, dramàtiques està molt
preocupat. La indústria del país, la indústria cultural que dóna
feina els dotze mesos l’any en aquest sentit ho està passant
realment molt malament. 

Per tant, li agrairia que en aquest moment on tenim
presència als Goya, presència als Oscar amb finançament, poc,
del país, però allà som, amb creadors de primera línia, amb
capacitat des de l’UIB de fer iniciatives quant a moviment
plàstic i de dissenys de dibuixos animats per ordinador de
primera línia mundial, creim que no hi apostam. 

No hi apostam i vostè té... -sí, Sra. Presidenta, acab-, té una
funció estratègica clau. Si vostè se centra en educació i
abandona, com és habitual perquè el volum d’educació deixa un
poquet (...) els temes de cultura, i dins els temes de cultura es
basa en les quatre coses de sempre i no veu amb ambició les
possibilitats econòmiques, turístiques i de tot ordre i
d’autoafirmació nacional, talment li ho dic, del país, crec que
passarem quatre anys més com n’hem passat vint, és a dir, crec
que en aquest sentit un dia o l’altre hi haurem de posar l’èmfasi,
l’accent que mereixen aquestes polítiques. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. No és que li vingui amb presses,
però és que sempre ens passam del temps i intent que no ens
passem massa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Li ho agraesc, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, en torn de rèplica té la paraula.

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

Quant a Palma ho tenia més clar, familiarment; quant a Maó
respecto moltíssim..., jo dic Maó, i ho dic en català i no li pos h,
respecto els que pensin una altra cosa, ho respecto, en temes de
llengua ho respecto i respecto moltíssim el que vostè ha dit, que
la Universitat és el màxim òrgan de consulta i que després hi ha
decisions polítiques i democràtiques de les institucions a l’hora
de posar els noms on troben que els han de posar i si han de
posar Ciutadella de Menorca, posen Ciutadella de Menorca i si
volen posar Maó posen Maó. 

Dit això, per no defugir de cap pregunta, li he dit que la
biblioteca, el tema de l’edifici nou de la biblioteca, té un bon
problema i té un problema que un dia el tractarem i és una
adjudicació per valor de (...) milions sis-cents mil euros sense
que el sòl on s’havia de fer l’edifici complís tota la normativa i
això ho estam treballant i ho estam intentant resoldre perquè
l’important és fer l’edifici, però vostè sap que la normativa
urbanística única que té tota la UIB, no?, i bé, tenim un
problemet que jo havia deixat a..., un problemet?, un
"problemasso"!, perquè la cessió de crèdit, del qual ja hem
parlat i em consta que a algunes senyories els preocupa el
sistema de finançament de cessió de crèdit, i aprofit per aclarir-
ho.

 Cessió de crèdit és un sistema que fa anys que utilitzen les
administracions per cedir els drets de licitació a determinades
entitats i no computar deutes determinades comunitats. És un
mecanisme ben aprofitat i pràctic i que transfereix, amb la
supervisió de la comunitat autònoma, a l’entitat adjudicatària el
sistema. 

Idò aquest, que és un sistema semblant a la Universitat, fa
que aquesta cessió de crèdit amb el conveni amb l’entitat
financera acaba el 30 de juny i probablement la requalificació
urbanística necessària per fer aquest sòl no es faci el 30 de juny,
la qual cosa no acabam d’entendre i jo manco -i no hi volia
entrar-, com és possible licitar...?, imaginin-se vostès licitar un
institut en un sòl en què no s’hi pogués fer l’institut, però bé, hi
treballam per fer una realitat aquesta instalAlació... no deim que
no és al campus on ho pensam fer.
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Segona qüestió, quant a la gestió de l’1% cultural,
coincidesc amb vostè que m’agradaria que la coordinàssim més
de... tot i que formalment vostè en sap l’origen, quant a licitació
de projectes i des de les institucions de foment hi treballam. Li
puc dir -amb nota que m’acaben de passar- que ja acabam, en
menys d’un mes, d’aconseguir un fons per a rehabilitació de
part de l’edifici consistorial de Cort, un bé catalogat, hi
treballam per aconseguir apropar aquesta gestió cultural a les...
treballant amb les responsables, concretament, del Consell
d’Eivissa, també me n’han fet una referència, respecte que anem
apropant aquest gestió a la mateixa conselleria tot i que l’origen
estigui proper a aquest 1% d’obra pública. 

Finalment..., li agraesc el comentari, entre tots no sé si hem
estat capaços d’impulsar un model i una ambició per al país dins
l’àmbit cultural com tocaria i, si realment ens centram en els
darrers anys d’aquesta autonomia i jo la conec més des de l’any
95, bé, vull dir... entonaré el mea culpa fins on hem arribat,
posem dos governs del Partit Popular i dos governs del pacte. 

Sí que ho som ambiciós. Sí que crec en el valor patrimonial
per se de la cultura econòmic i turístic que també té la cultura,
però tampoc no li vull donar un valor econòmic només. Li
assegur que farem feina precisament en això, a utilitzar els
mitjans que tenim i no tenim el pressupost que voldríem tenir i
vostè ho ha contestat per mi, però, com que ja li vaig dir que un
polític era aquell que maneja el pressupost que té i no el que
voldria tenir i també li diré que paga els deutes que té i no els
que voldria tenir, m’agradaria que no haguéssim de pagar tant,
després discutirem si hauríem de pagar tant o no. Li asseguro
que... si és veritat per cert que el president d’Espanya ens
allarga el termini per poder tornar el deute que és una decisió
del president in pectore que encara no ho és, de deixar-nos
tornar els doblers que devem en més temps, segurament
tendrem més ingressos per poder fer també de la cultura una
part del projecte d’aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea per
un temps màxim de deu minuts. Té vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller i a tot
el personal que l’acompanya, per ser avui capvespre aquí. No
parlaré massa... bé, del topònim, en absolut, perquè ja en tenc
prou a casa meva o sigui que no en diré ni una paraula. 

Quant a la Universitat, tampoc no en parlaré molt perquè
aquí ja se n’ha parlat bastant, únicament que reconeixem aquest
repte que significa allò del pla Bolonya, el coneixem, i després
que seguirem amb interès què passa amb l’escola que ha
anunciat, amb l’escola aquesta de doctorat i també amb la Llei
de universitat, l’adaptació de la legislació actual de la Llei
d’universitats que supòs que ens tocarà veure si es fa realitat,
veure per aquí. Igualment també li demanaria que vingués el
nou pla de ciència i tecnologia i transferència de coneixement.

Ara sí, que em centraré a parlar un poc de cultura perquè a
l’hora de parlar de cultura sempre tenim algunes dificultats quan
s’ha de simultaniejar amb educació, per manca de temps per fer-
ho com caldria i tal com es va poder comprovar ja també a la
compareixença per explicar els pressuposts en què també vàrem
haver d’anar corrent. Nosaltres ho entenem perquè comprenem
que l’educació és tan potent, involucra tanta gent que es menja
tot el que està al seu voltant, el temps de debat, de pressupost,
lloc als mitjans de comunicació, etc., cosa que comprenem, però
és per això també que li volem agrair més que mai la seva bona
disposició a repetir aquesta compareixença per explicar les
línies prioritàries de la conselleria en aquesta legislatura i per
tant, haver de venir novament en aquesta comissió per parlar
d’universitats i de cultura. 

Per parlar d’universitats i de cultura, pensam que quan
parlam de cultura i de fet cultural, és difícil fer-ho des d’un
àmbit general d’Illes Balears perquè quasi seria més propi parlar
de cultura de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
perquè el fet cultural va molt lligat al territori. I és per aquest
motiu supòs, per aquesta simbiosi que hi ha entre el territori i el
fet cultural, que hem de recordar aquí que aquesta matèria va ser
una de les primeres que va ser transferides als consells insulars,
que són els que tenen aquesta competència. 

Es podria dir, per tant, que el Govern no tindria massa a dir
perquè aquestes competències que li queden són residuals. Però
tampoc no és així ben bé. El Govern té unes responsabilitats
importants perquè sempre tindrà la capacitat legislativa, de
coordinació, de foment i difusió a l’exterior, de coordinació
entre illes, d’interlocució amb l’administració central, com ja
s’ha dit aquí també, i d’aplicació a les illes dels plans estatals de
patrimoni històric, per exemple, o la gestió dels grans centres
dipositaris de la nostra cultura, com són els museus,
biblioteques i arxius de titularitat estatal i un llarg etcètera. I el
que és més important també, fer que la nostra cultura i que la
nostra llengua siguin aquells elements identificadors de la nostra
societat i vertebradors de la nostra identitat, tal com ho declara
l’Estatut d’Autonomia en el seu preàmbul, que cit textualment.

Nosaltres celebram que en aquesta legislatura es continuï la
participació a l’Institut Ramon Llull i no com va passar a
l’anterior legislatura del Partit Popular, durant el govern Matas,
quan ho varen deixar. No comentarem massa la reorganització
i la fusió perquè vostès estan en el seu dret d’organitzar-se com
millor trobin i en tot cas ja veurem les conseqüències d’aquí tres
anys i mig, encara que després li faré un parell de preguntes per
aclarir algunes coses.
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Quant a la política lingüística, jo no crec que ningú d’aquí
dins pugui pensar que aquest Govern seria un adalil en aquesta
matèria. Les declaracions del seu president, just ser nomenat
candidat, ja varen deixar ben clar quina seria l’actitud. Per tant,
a mi no em sorprèn que el pressupost de política lingüística hagi
quedat en un no-res. Però el que sí em sorprèn, parlant de les
entitats que no comentat abans, és que després de quatre anys de
dir el Grup Popular aquí una i una altra vegada que es
duplicaven organismes, en referència a l’Institut Ramon Llull i
a l’Institut d’Estudis Baleàrics, ara es mantenguin els dos, amb
manco pressupost, és cert, però es mantenen. No és que ho
critiquen, és que ens estranya. 

Per altra banda estam en temps difícils, ja ho sabem, i també
sabem que hi ha una part del fet cultural que no s’ha d’aturar per
aquest motiu. En èpoques pitjors, tant si parlam d’economia,
com si parlam de llibertats, no es van aturat. És perquè als
creadors no els atura ningú i estaran més o manco estalonats per
l’administració, però jo pens que continuaran en la seva creació,
perquè aquesta és una necessitat.

Hi ha una altra part que sí necessita el suport de
l’administració. Fent referència a açò, em fa gràcia perquè avui
matí he llegit a un diari les reflexions d’un bon amic, Sergi
Marí, que diu que actualment es pot caure en la trampa de
creure i acceptar per part de la societat que l’art no és productiu
i que els poders públics només s’han de preocupar per allò que
és productiu. I afegia a l’art, el patrimoni històric, les senyes
d’identitat, la llengua catalana, la biodiversitat, l’enclova, la
posidònia i tot allò que té el pecat original de ser improductiu.
I açò, aquesta qüestió pot acabar fent estralls. Citaré textualment
les seves paraules: “s’està articulant un veritable estat
d’excepció cultural amb les garanties bàsiques suspeses i toc de
queda a l’hora de manifestacions comercialment incorrectes”.

Jo crec que davant d’aquest temor que compartim, li volíem
fer algunes preguntes d’allò que no ens ha quedat gens clar de
les seves intervencions fetes fins el moment, anteriors i avui
tampoc ho ha acabat d’aclarir. Bé, en un principi voldria saber
què faran amb la creació artística? He vist que pensen continuar
amb els circuits entre illes, cosa que ens alegra. Voldríem saber
què passarà amb el Programa praxi, també amb el foment de la
lectura, amb els festivals de música, teatre, etc., que es fan a
qualsevol de les illes de la nostra comunitat. 

I allò que efectivament no ens ha quedat clar i volíem repetir
ara és què passa amb aquestes tres entitats, com hem dit abans,
que són molt importants l’Institut Ramon Llull, l’Institut
d’Estudis Baleàrics i el COFUC. De la seva intervenció es
desprèn per una banda que les volien unificar, però per una altra
que no s’han unificat. I quant a les seves competències, també
si el Ramon Llull farà únicament difusió a l’exterior, com
sembla ser, pel que ha explicat, i l’Institut d’Estudis Baleàrics
es dedicarà a la investigació, publicació, etc., o també farà
difusió cap a l’exterior, és a dir, duplicarà. I res més. Si no és
així, quina agafarà competències d’una altra.

Quant a les grans lleis del patrimoni històric, no se n’ha
parlat avui. De les lleis de patrimoni històric, museus,
biblioteques i arxius i cultura popular. Sí que se’n va parlar en
el darrer plenari a una pregunta que va fer, crec que era la
presidenta, sobre com se desplegarà la Llei de biblioteques,
quan varen governar durant l’anterior legislatura, a l’època

Matas, no es va desplegar, ni la de patrimoni històric, ni la de
museus, lleis tan importants com aquestes. Bé, la de patrimoni
era del 98 i es va fer el decret d’excavacions que ara s’ha hagut
de tornar a refer durant la passada legislatura, i la de museus és
del 2003. Bé, no sé si pensen fer res en aquest sentit. Vull dir si
també pensen desplegar reglamentàriament aquestes, malgrat
l’Estatut d’Autonomia dóna també les competències
reglamentàries als consells insulars. Vull dir que és un moment
estrany.

També voldríem saber com va la delegació de competències
de gestió del Museu de Menorca , Biblioteca i Arxiu Històric de
Menorca, de titularitat estatal. No és que cada illa, o cada
consell insular tengui unes competències distintes, sinó que
aquesta delegació de competències es va fer com un element
pilot per veure com funcionava perquè després es pogués o no
aplicar en els altres equipaments i per tant volíem saber com ha
anat, atès que va entrar en funcionament dia 1 de setembre.

I també com tenim les inversions, s’ha parlat aquí de les
inversions de la Biblioteca d’Eivissa i del Museu Arqueològic
també, i jo em voldria referir a les inversions de climatització
del Museu de Menorca, que sé que tenia una partida ja destinada
per part del ministeri; volíem saber si s’havia materialitzat o no.
I també del Museu de Formentera, què pensen fer?

I també voldria parlar del patrimoni històric de les Illes
Balears que es troba fora de l’arxipèlag. La tornada d’aquest
patrimoni històric també va ser molt reclamada durant quatre
anys pel Grup Popular, i volia saber què es pensa fer; si es pensa
fer valer aquesta reclamació aquesta legislatura també davant el
Govern central en el cas dels Bous de Costitx o també
d’aquelles peces que hi ha de les quatre illes que són al Museu
Arqueològic de Barcelona i a altres museus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. Ja per acabar aquesta primera intervenció, també algunes
qüestions de política lingüística, que són preguntes: una és si
pensen implantar una altra vegada el curs d’especialització en
llengua catalana de reciclatge, que ha estat suprimit i per tant hi
ha joves que es troben amb dificultats de poder-se apuntar a les
llistes d’interins perquè no el tenen. I després, també, com pensa
ajudar a mantenir aquesta llengua minoritària catalana, pròpia
de les Illes Balears? Pensa reunir prest el Consell Social de la
Llengua Catalana? Què farà amb els ajuts a la xarxa de
publicacions en català? I finalment, quina opinió li mereix que
IB3 hagi començat a emetre pelAlícules en castellà? Moltes
gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

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

Si em permet, Sra. Diputada, el primer, i a més crec que pot
ser interessant també per a l’opinió pública, és que el que hem
fet precisament és aclarir les feines de l’Institut Ramon Llull i
de l’Institut d’Estudis Baleàrics i del COFUC, perquè qui no ho
tenia clar em pareix que eren vostès, que tenien un Institut
Ramon Llull adscrit a la Conselleria de Presidència i que crec
que mai el conseller no va anar a cap esdeveniment fora dels
territoris de parla catalana per impulsar actuacions culturals
importants.

Segona qüestió. El primer que hem fet és, vist el
plantejament del nou govern de la Generalitat i del govern
d’aquesta comunitat autònoma, arribar a l’acord de continuar
colAlaborant amb aquest institut, que és un institut que té uns
patrons, que té origen en una fundació que inclou el Govern
d’Andorra, i que té unes determinades funcions que realitzarà,
en base a una direcció adjunta que hi ha aquí i amb màxim
respecte a la direcció adjunta que hi ha en el Principat, a la
direcció conjunta del Sr. Villatoro, que avui és aquí, a una
presentació d’un llibre, i tendré ocasió de coincidir amb ell
d’aquí una estona, que els he agraït el canvi d’horari, per cert,
i que mantenim unes relacions fluïdes, acabant de tancar la
programació del 2012, amb màxim respecte institucional i amb
una aportació proporcional a la nostra capacitat pressupostària
i en fi, que fa referència a uns paràmetres, com és lògic entre
Catalunya i Balears.

Primera qüestió, aclarir-ho; segona qüestió, adscriure-ho a
l’Institut, aquest institut a Cultura. Tercera, aclarir que hi havia
tres organismes que es dedicaven a la promoció exterior:
l'institut, l’IEB i el COFUC, perquè el conseller Pons, a l’any 99
o 2000, va modificar els estatuts del COFUC per donar-li també
capacitat de projecció exterior; per la qual cosa i en temps de
crisi vàrem pensar que el que havíem de fer era homogeneïtzar
i destinar cadascú a allò que havia de fer, bàsicament amb unes
determinades actuacions per part de l’Institut Ramon Llull,
aprofitant la xarxa que té de delegacions a París, a Londres, a
Berlín i a Nova York, que nosaltres, lògicament, no podríem
costejar; i és ver que l’Institut d’Estudis Baleàrics, puntualment,
dins els propis territoris, bàsicament entre illes, però també
alguna actuació -li confés que ens ha demanat suport el Consell
de Mallorca perquè estudiem el projecte de l’Espai Mallorca, i
treballam amb l’institut perquè podria ser interessant que
l’Espai Mallorca fos l’Espai Illes a Barcelona, i també això serà
un altre en què treballam, perquè tampoc no és molt lògic, bé,
és lògic, entenc el plantejament original, però no l’entenc
actualment amb la quantitat d’organismes. Per tant, si en temps
de crisi hem de reorganitzar la feina de cadascú, podria ser
interessant tenir un Espai Illes, per tant en sentit ampli i en
colAlaboració amb el gremi dels llibreters, però també amb
algunes altres actuacions i com a espai de presentacions, etc., i
estaria ben vist per part de les distintes institucions amb les
quals hem parlat que l’Espai Mallorca -i no està aquesta decisió
presa ni molt manco, té tota una sèrie de dificultats tècniques-,

però podria ser interessant un projecte que estam manejant, que
fos l’Espai Illes.

Per tant, clarificació de les feines de cadascú, primera
qüestió.

I segona, per cert, adaptar-nos a allò que diu la Llei 2010,
que no la férem nosaltres, de reorganització del propi sector
públic instrumental: homogeneïtzació, reducció fins als termes
que sigui correcte. Per tant, primera qüestió.

Segona qüestió, quant a la llei de biblioteques, dir-li que,
home, sí que és ver que el 2006 no vàrem desenvolupar el
primer, el Govern Matas no va desenvolupar la llei, però ja va
fer molt de presentar-la el 2006, no n’hi havia hagut mai i va
presentar la llei d’ordenació del sistema bibliotecari i el que sí
és cert és que del 207 al 2011 no es va desenvolupar molt.
Nosaltres l’acabarem de desenvolupar, és ver que s’ha posat en
marxa el Consell -per entendre-nos- el Consell Interinsular i el
Consell Executiu, i s’han fet algunes actuacions en pla de
lectors. Nosaltres pensam continuar en aquesta línia, regular tot
el tema -com vaig contestar l’altre dia a una pregunta- del
registre bibliotecari; i en tot allò que fa referència, amb màxim
respecte, que realment els que ho han d’impulsar són els
consells insulars en tot el que fa referència al Pla lector i al
mapa lector públic.

Quant a patrimoni, crec que ja ho hem comentat abans, és
ver, hi treballam, per tant, en tenir més presència, més opinió,
més agilitat quant a l’aprofitament de l’1% cultural i quant a
apropar aquesta gestió.

Quant a plantejaments com patrimoni a l’exterior, i en
aquestes velles reivindicacions històriques, doncs mirin, estic
d’acord que tota societat té una sèrie d’elements que té com a
primera idea tenir-los a prop, si té condicions de tenir-los a
prop, i avui en dia no és fa cent anys, i que realment no defugim
d’aquest plantejament, de tornar veure si podríem arribar a
qualque tipus d’acord, però tampoc no ens dedicarem a
desmantellar museus, en els quals un pot gaudir d’aquest
patrimoni; que ens agradaria veure el patrimoni propi a ca
nostra, però quan anam a aquests museus també ens agrada
veure el patrimoni de la resta de l’Estat, que si l’anàssim
separant i disgregant, realment això és una discussió més
tècnica, bé, té una part tècnica i una part política, però sí podria
ser que qualque tipus de cessió temporal o parcial sí que
realment és lògic que mantinguem aquesta idea respecte de
determinades peces que ens agradaria tenir aquí. Però que també
entenem la versió científica i museològica de tenir un
determinat patrimoni a un lloc a nivell de tota Espanya.

Quant a tots els programes que continuam fent que vostè ha
dit, n’hi ha hagut un que m’ha sorprès, que era respecte del
certificat de capacitació de persones que després volen gaudir
o que volen entrar a la carrera docent; els mantenim totalment,
pensi que la carrera docent, bé, tots els mestres de primària des
de fa molts anys tenen els requisits lingüístics necessaris per
accedir a la funció pública docent i els de secundària els tenen
no només amb la presentació als antics nivells C, sinó que hi ha
tot un pla, com vostè sap, que tenia una part de llengua i una
part de cultura pròpia i s’havia de seguir el Pla de reciclatge per
tenir el certificat que ens habilitava als que començàrem a
estudiar massa prest respecte del sistema lingüístic vigent
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actualment. Però li garanteix, li puc garantir que seguirem
organitzant proves, i li he dit doblement en els nivells més
habituals, B2 i C1, i lògicament com a mínim amb una
convocatòria en aquells manco habituals, on hi ha menys
presència, com puguin ser nivells C2, E i, en tot cas, B1, però el
B2 i el C2, amb dues convocatòries i amb presència sobre tot el
territori.

Però en actuacions que després ens ha dit, que si vol que les
hi enumeri, amb presència també a fires i a promoció de cultura,
no ho he desglossat, però li puc dir que les activitats previstes
el 2012, tenim la presència a la Fira del Llibre, la presència i la
coorganització de les Converses Literàries de Formentor, la
presència a la Trobada de Cultura Popular a Sa Pobla a Gràcia,
la presència al Mercat de Música Viva de Vic pel setembre, la
participació, lògicament, a la Nit de l’Art, a la Fira d’Arrels
Tradicionals de Manresa i a la Fira de Tàrrega. Aleshores, vull
dir que també, dins les nostres possibilitats, hi serem presents,
i li assegur que, Sr. Alorda, hi serem presents dins les nostres
possibilitats, però sí li puc dir que emprant tots els instruments
que tenguem i tots els instruments inclouen el pressupost propi,
el pressupost de l’IEB i d’allò que trobem que conjuntament és
interessant dins els territoris de parla catalana en colAlaboració
amb el Ramon Llull.

És ver que ens queden per desenvolupar qüestions en temes
patrimonials, li puc dir, ja li repetesc.

I quant a la darrera pregunta, entenc l’emissió de pelAlícules
que tenen uns drets que caduquen en llengua castellana i també
evidentment hi haurà pelAlícules en llengua catalana, també.
N’hi ha que els agradaria que fos només i serà també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Rita, té la paraula per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo li he comentat, Sr. Conseller,
que l’organització que vostès facin interior m’és igual, a més
crec que no té cap transcendència pública després si està el
Ramon Llull a una conselleria o està a una altra, (...) o a l’altra,
allò important són les funcions que realitza. També li he de dir
que tant un conseller com un altre van ser a molts d’actes de
l’Institut Ramon Llull, tant aquí com també a fora. Però sí que
estic contenta de saber que es continuarà, per tant, a l’Institut
Ramon Llull, i també que, bé, ens hem quedat amb la idea que
el Ramon Llull farà promoció a l’exterior i que l’Institut
d’Estudis Baleàrics també farà promoció a l’exterior. Per tant hi
haurà una certa duplicitat, és petita però una certa duplicitat de
funcions.

Quant a les lleis, les grans lleis que es van publicar en els
darrers anys, de finals dels noranta fins aquí, jo no li estava
parlant de biblioteques, jo sé perfectament que va ser del 2006,
per tant vostès tenien un any que no ho podien desplegar, però
n’hi havia altres d’anteriors, hi havia la Llei de museus, que era
absolutament necessari que fos desplegada, perquè donava
moltíssimes competències sobre museus als consells insulars i
en canvi no els donava els instruments per dur a terme aquestes
competències, i sobretot quant a protecció de patrimoni moble
que estava en una situació de comerç.

També li voldria comentar que m’alegra saber que
coincideix vostè amb l’anterior conseller de Cultura en el fet
que el patrimoni històric que és a l’exterior no ha de significar
mai una reclamació per part nostra que es desmantellin museus,
sinó, i ell també ho va fer així, mirar si es poden fer exposicions
temporals, etc., que pugui venir aquí.

Jo no li comentaré res més. Bé, crec que no m’ha contestat
coses però ja al llarg de la legislatura, supòs que amb
proposicions no de llei o preguntes, ho acabarà fent, com és com
van les transferències de gestió al Museu de Menorca, però, bé,
jo voldria acabar la meva intervenció simplement també amb
una petita -diguéssim- reflexió un poc a tenor del que he dit
abans, i és que aquest cap de setmana no sé si ho saben, però
s’ha representat Lucrècia, una obra teatral que es diu Lucrècia
o Roma lliure, que és una obra de teatre que va ser escrita per
Joan Ramis i Ramis el 1769, per tant fa 243 anys, i es va
escriure en el seu moment sense subvencions i s’ha representat
ara també sense subvencions. Vull dir que allò que parlàvem de
la qüestió econòmica a vegades és relativa, a vegades no parlam
de doblers, i consideram que s’està parlant massa d’aquesta
qüestió i en un to un poc negatiu. És a dir, nosaltres titulars de
premsa com el que aporta l’actual president del Govern de les
Illes Balears, com el darrer que diu “lo peor está por venir”,
nosaltres consideram que no ajuden en absolut els que volen
emprendre alguna iniciativa, algun risc, i açò no pot ajudar, no
només no pot ajudar l’economia sinó que tampoc no pot ajudar
la nostra cultura. 

I, miri, també li faré referència, per acabar, a un altre
personatge del món de la cultura a les Illes Balears, que també
feia reflexions a la premsa d’avui, que és el galerista Joan
Guaita, que deia que la crisi influeix en la creació perquè la gent
està en un altra situació mental. Probablement aquesta tristor o
aquest desànim que s’està imbuint en tot allò que podria ser
creatiu darrerament no ajuda gens a la creació i a la cultura. Per
tant, Sr. Conseller, jo li voldria demanar si pensa fer alguna cosa
per revertir aquesta situació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, Sr. Conseller,
té vostè la paraula.

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

Començaré pel final. Evidentment si no intentàs fer alguna
cosa, en primer lloc, per transmetre a tot el món de la cultura
que tenim un futur com a país i tenim un futur cultural com a
país jo no podria seure aquí. Per tant què puc fer per..., què puc
fer, si la pregunta es refereix a la meva modestíssimes
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possibilitats, per fer que aquest país tengui una esperança
cultural?, ja que ho ha expressat en uns termes molt negatius.
Idò en primer lloc presentar-los el que jo pens que són les bases
reals, amb un pressupost real, d’allò que podem fer, i celebr que
vostè em digui donar suport a un caramull d’actuacions que
potser no necessiten implícitament un determinat programa, ja
que vostè ha fet una menció al fet que es va editar i es va
representar molt de temps després una obra que no va tenir...
Per tant coincidesc totalment que hi ha una part de feina que es
pot fer i que s’estan aportant espais, fent recerca, utilitzant les
iniciatives i les sinèrgies d’altres institucions, per això li ho he
comentat, fent tot allò que podem en un entorn hostil, perquè el
món de la cultura, que és un dels mons que se’n ressenten quan
hi ha crisi, se’n ressenti el manco possible.

Quan el meu president diu que allò dur està per arribar,
evidentment és perquè s’estima més dir això que no dir que hi
ha brots verds, quan són negres, però això no vol dir que no
tengui la major i la seguretat i l’esperança que això canviarà,
perquè així, per cert, ens ho han encomanat els ciutadans fa un
parell de mesos, i a la meva formació política li han tornat a
recordar fa una setmana que l’han votada per això. En sortirem,
però ve una situació difícil, i dir que ja hem passat, que estam
-jo no li ho repetesc perquè això ja seria un debat electoral i ja
hem de deixar la campanya- que estam a Champions, que hi ha
brots, que ara en sortim, que estam a punt d’arribar, quan
realment estam en un país que tothom ens està mirant si entram
en la mateixa fase política econòmica que Itàlia o no, això no ho
farà un president seriós ni ho farà el meu president ni aquest
conseller.

Per tant estam a una època complicada, però com a país
tenim esperança. Segurament com a comunitat autònoma, més
que d’altres; estam més internacionalment posicionats, ens
podem moure, podem utilitzar allò que durant anys hem anat
preparant que és ser coneguts innovant en determinades
qüestions i, ja li dic, jo per la meva part faré tot allò que pugui,
acudint una vegada més a tots els instruments, i crec en la
internacionalització. Els nostres galeristes i els nostres creadors,
com comentava abans el Sr. Alorda, estan contents quan senten
que una pelAlícula de parla catalana pot ser que opti a la fase
final dels Óscar, i tant de bo. Que no tenim els doblers...?, a més
tendríem un debat polític molt complicat si hem de gastar
doblers en promoció d’una pelAlícula de parla catalana o si hem
d’atendre primer els discapacitats. Això també és una decisió
política complicada, i qui els parla ha defensar el món de la
cultura quan té molt clar que davant el món de les necessitats
socials això passa davant de tot, i davant el món de la gent que
necessita feina això passa davant de tot, però en aquests
moments tan complicats la cultura també necessita una mà, i
aquest conseller farà tot allò que pugui, i que el món, potser, de
l’educació i del dia a dia no ens mengin, que la cultura sigui la
part petita de la conselleria; no, farà tot allò que pugui, li ho
repetesc, coincidint amb el meu antecessor en temes que vostè
ha comentat, museològics, o en temes de colAlaboració
institucional entre consells insulars. 

Per cert, aprofit per dir-li la nota, perquè fa dos dies que, tot
i ser centres de titularitat estatal, com vostè sap, hi ha hagut un
tècnic que acaba de confirmar-nos que el tema de l’aire
condicionat en el Museu de Mallorca està a punt de ser
solucionat, pressupostat, i que ben prest serà solucionat, però,
clar, vostè sap que aquests museus amb gestió compartida i amb
un, com vostè ha dit, a més, amb un pla gairebé experimental de
com funcionaria aquesta transferència amb un museu de
titularitat estatal, gestió en part i aportació de funcionaris i
titularitat insular, és complicat. Aleshores explorem si això és
la via, en aquest cas, per fer-ho.

I finalment, bé, estic ben segur que al llarg d’aquesta
legislatura tendrem moltíssimes oportunitats, tant en comissió
com en plenari, per anar avançant, per anar desenvolupant allò
que sigui necessari des de la mateixa llei del sistema bibliotecari
i des d’altres, que li reconec que no estan desenvolupades, que
fan referència a l’àmbit patrimonial, i aquí ens té per a això i per
donar tot tipus d’explicacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo per
un temps màxim de deu minuts. Té vostè la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i benvingut,
Sr. Conseller, a aquesta compareixença, i també a tots el seu
equip.

Jo voldria començar dient que els canvis estructurals que
s’han nomenat jo crec que sí que tenen una transcendència, i una
primera transcendència és la reducció del cost que suposen tant
per a l’administració com per als ciutadans, que al final són els
que paguen el cost de l’administració, i un augment de la
càrrega de feina que suposen per a tot el seu equip que també
avui l’acompanya. Per tant volem encoratjar-los amb aquest
repte que tenen a principi d’aquesta legislatura.

Començaré parlant d’universitats. Quant a universitat crec
que es pot resumir la seva intervenció en esforç, compromís i
excelAlència. Crec que hem de ser ambiciosos, hem de voler la
millor de les universitats. És preocupant que en aquests
moments no tenguem cap universitat espanyola dins les millors
universitats del món; a altres èpoques sí que hi ha hagut
universitats amb presència dins aquest llistat d’excelAlència. En
aquests moments no en tenim cap i jo crec que en el tema de la
UIB hem d’apostar decididament per aquesta excelAlència sense
oblidar mai, però, el realisme i tot el que ens podem permetre.

La gran prioritat de la seva conselleria ha estat, des que van
arribar, assegurar les despeses nominatives de la Universitat de
les Illes Balears; això és un punt a remarcar. I és vera que el
pressupost ha sofert una reducció, en concret d’un 4,8%, però
hem de recordar que en els darrers anys la reducció del
pressupost de la universitat havia estat d’un 6%. I està molt bé
parlar aquí de PIB o del que ens agradaria o ens podem
permetre, però tampoc..., s’ha de tenir un poquet de memòria
històrica, que a segons quins partits agrada tant aquest terme, i
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s’ha de recordar que quan es va firmar el darrer pacte de
progrés, dins el pacte de governabilitat ells s’havien compromès
a destinar un 6% del PIB en educació i es van quedar en un 3%.
Vol dir que també això s’ha de recordar a l’hora de donar
lliçons o donar consells als que ara tenen la responsabilitat de
governar.

Hem de recordar també que el pacte de progrés només va fer
efectius dos pagaments a la universitat, el pagament de dos
mesos, durant el 2011; per tant una de les primeres coses que
varen haver de fer vostès quan varen arribar va ser cercar
doblers d’altres partides per fer front al pagament de les
nòmines. La UIB va arribar a tenir un greu problema de
liquiditat, que després de molts d’esforços d’aquesta conselleria
que vostè presideix es va poder anar resolent. Vostè també ja ho
ha destacat, però s’ha de dir que els complement retributius
autonòmics no s’han davallat, que queden tal i com estaven les
nòmines a tots aquells professionals que fan feina a la UIB, i el
compromís de fer front mes a mes a aquest pagament de les
nòmines ha de ser un compromís ferm i serà un constant
d’aquest govern, el que suposa una despesa mensual de
4.300.000 euros, aproximadament. Vostè ho ha dit molt bé: no
tenim i estic convençuda que no té el pressupost que vostè
voldria tenir, però també té una herència que ningú no voldria
desitjar, i hem de mirar cap endavant i hi hem de fer front, i hem
de prendre decisions, però no hem d’oblidar que ens vàrem
trobar amb quatre mesos d’impagament a la UIB. El més
important és que les persones que treballen i que depenen
d’aquesta universitat, i que són al cap i a la fi les que la fan
excelAlent, no se sentin abandonades pel Govern.

Quant al Pla Bolonya, aplaudim que es vulgui avaluar el Pla
Bolonya i també que es faci mitjançant procediments interns, la
qual cosa abaratirà els costos. S’ha parlat dels numerus clausus.
Jo no vaig encara enganxar el Pla Bolonya però sí que vaig estar
a una universitat amb uns numerus clausus molt estrictes, amb
una interactuació bastant constant de l’alumnat amb el
professorat i crec que això sempre és positiu. Per tant crec que,
tot i les seves mancances, el Pla Bolonya al final tendrà punts
molt positius i que ho veurem a mig i llarg termini.

I pel que fa al tema de la recerca, crec que aquí, lliçons, en
poden donar ben poques. L’antic govern va tenir quatre anys per
generar una convocatòria d’ajuts econòmics a grups
d’investigadors competitius i executar-la, i van esperar quatre
anys a treure una convocatòria que al final han hagut d’executar
des del seu grup, des de la seva conselleria. Per tant la política
de suport als grups de recerca es demostra amb fets, no només
amb paraules, i aquesta ha estat abandonada durant els darrers
tres anys de govern, i en aquests moments difícils vostès sí que
han decidit tirar-la endavant i quaranta grups de recerca podran
engegar els seus projectes. La darrera convocatòria havia estat
del 2005.

També aplaudim el fet de desenvolupar el quart Pla de
ciència, tecnologia i transferència de coneixement, aquest
apartat que han afegit vostès. Creim que la transferència de
coneixement entre universitat i empreses ha de ser una constant,
i vostè ha nomenat els clústers. Nosaltres li podem dir que des
del grup estam en contacte amb el clúster audiovisual, que
també té molt a veure amb el tema de la cultura de què s’ha
parlat després; ells també són cultura, ells també són economia
creativa, i li podem assegurar que ells no viuen de subvencions,
que ells precisament la setmana que ve se’n van a Uruguai a
firmar un conveni molt important amb el Banc de
Desenvolupament Iberoamericà en temes d’innovació turística
i noves tecnologies en aquests països d’Iberoamèrica, i el que
necessiten els clústers, més que subvencions, és una política de
suport i que es cregui en ells i que se’ls deixi fer feina, perquè
per ells mateixos són més que autosuficients i més que
competitius.

Quant a cultura, creim molt important definir clarament les
competències de les diferents administracions en matèria de
cultura per evitar duplicitats perquè, com hem dit sempre, cada
administració tengui la seva competència i desenvolupi aquella
que li és pròpia. També és important activar el turisme cultural
a la nostra comunitat, colAlaborar amb la Conselleria de Turisme
a fi de generar una imatge de qualitat per la cultura de la nostra
comunitat.

També vull comentar que nosaltres del que tenim
coneixement és que aquesta directora general de Cultura ha
hagut de fer grans esforços per poder donar continuïtat a uns
projectes que des de l’anterior govern s’havien compromès a
seguir però que quedava en això, en un compromís, no hi havia
darrere, o no es varen trobar, uns fons. I m’estic referint al fet
que el Ministeri de Cultura es va negar a signar tota una sèrie de
convenis, com el conveni de promoció cultural 2011, el conveni
de fons bibliogràfic, el catàleg de patrimoni bibliogràfic, que fa
un total de 503.945 euros, i no els va firmar, com així ho va
comunicar, perquè no s’havien complit els objectius d’estabilitat
pressupostària. I és que aquí hi ha partits que ens acusen que
estam obsessionats a controlar el dèficit i el deute públic, però
és que el dèficit i el deute públic, a part dels problemes evidents
que suposen per a qualsevol comunitat, tenen uns danys
colAlaterals i aquests podrien ser uns dels que ens hem trobat. I
és que a més es van atrevir a formular una pregunta
parlamentària que feia referència al conveni de promoció
cultural 2011 quan ells ja sabien i tenien informació per part del
ministeri de la denegació de la signatura d’aquest conveni
perquè s’havia comunitat l’abril del 2011, quan encara hi havia
el pacte de progrés. És a dir, tornam a tenir un altre cas,
tristament, que el Govern havia compromès la seva part tot i
saber que no arribarien els doblers de Madrid, la qual cosa va
generar que perillassin festivals com Tàrrega o Vic, que varen
quedar sense cap partida econòmica. 

Per ventura aquest govern o aquesta conselleria que vostè
presideix no podrà fer tot el que voldria, però el que sí li
demanam és que no enganin, és que siguin realistes; és que no
ajuda la cultura que es jugui amb els doblers públics; és que no
ajuda la cultura que es jugui amb la ilAlusió i els esforços de
tantes companyies de teatre que es varen sentir defraudades. El
que va haver de fer aquesta directora general és aconseguir in
extremis doblers d’altres partides, donar la cara, dir quina era la
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situació amb què s’havia trobat i anar a Tàrrega a manifestar el
suport als grups que finalment varen poder viatjar.

I ja per acabar dues pinzellades quant a política lingüística.
Crec que nosaltres no ens hem d’amagar de res en política
lingüística; crec que podem anar amb la cara ben alta, i si no
tornem fer un poquet d’aquesta memòria històrica de què
parlava abans: és que la Llei de normalització lingüística la va
crear o la va posar en marxa un govern del Partit Popular, és que
el Decret de mínims ve d’un govern del Partit Popular, i és que
el COFUC, com ha dit vostè, va ser creat per un govern del
Partit Popular. És que aquests són els fets: altres grups que han
tengut la possibilitat de governar i tal vegada han fet menys per
política lingüística que el que ha fet sempre el Partit Popular.

Vostè ha dit que continuaran amb les convocatòries dels
exàmens d’acreditació dels coneixement de català; em pareix
que ha dit que hi hauria dues convocatòries. Nosaltres entenem
que s’ha de reduir el nombre de convocatòries. Hem de recordar
que cada convocatòria suposava un cost d’uns 200.000 euros;
que l’austeritat d’aquest govern evidentment afecta tots els
departaments, afecta totes les partides i també, com no pot ser
d’altra manera, afecta la que era abans la Direcció General de
Política Lingüística. No és una (...), no és un voler perjudicar la
política lingüística; és una altra manera d’estructurar el Govern
per tal d’abaratir costos i que els doblers puguin anar realment
a allà on han d’anar. Clar, si a més d’aquests 200.000 euros que
costava cada convocatòria tenim que hi havia assessors a la
conselleria que cobraven nòmines extres per participar en la
confecció i la correcció de proves, segur que vostès saben com
continuar fent aquestes convocatòries, continuar fent el mateix,
continuar apostant per aquesta certificació de coneixements de
català a un cost bastant inferior.

I també, com no podia ser d’altra manera, aplaudim la
descentralització de proves a diferents municipis a través de la
xarxa d’instituts d’educació secundària; abans es feien a la UIB,
en què es llogaven les aules, i això també suposava un
increment del cost. Per tant creim que per aquí també trobaran
una altra via per abaratir costos. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el
Sr. Conseller.

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

Moltíssimes gràcies al Grup Popular i la portaveu. Realment
ha fet unes puntualitzacions certament interessants quant a
responsabilitats que tots hem de tenir i que hem tengut quant a
destinació de PIB, que és un tema del qual tornarem a parlar,
però crec que és millor parlar de percentatge de pressupost
destinat, i en percentatge de pressupost és vera que és inferior,
però és la primera vegada en la història que el 25% del
pressupost es dedica a educació. I diran “bé, és que ha baixat
tot”; no, però com que han baixat altres, el que sí hem fet és
políticament destinar el 25%, quan els recoman que mirin que
a les darreres lleis educatives aprovades per altres partits, una
d’elles a Extremadura, si no ho record malament, la darrera Llei

general d’educació a Extremadura, que és de les poques que fixa
això, diu que es compromet a destinar el 20% del pressupost.
Aquí ens hem compromès al 25%, i això que l’entorn
pressupostari és molt complicat.

També, dins les possibilitats que tenim, li he de dir que
efectivament volem donar tots els serveis que puguem sense
haver de deixar ningú amb allò que va dir que sí però que no va
pressupostar, i vostè n’ha mencionat qualcun altre, però és que
ens hem trobat convenis que ens ha vengut la batlessa, convenis
adjudicats, i això és greu, sense partida pressupostària
corresponent al Govern, que ho arreglarem, perquè els repetesc,
que a vegades a qualque plenari després me’n fan referència, la
cita de Confuci de fa 500 anys: “M’estim més intentar encendre
una espelma que barallar-me amb les tenebres”, i això, com que
és una responsabilitat de qui els parla, però és un fet, de no
trobar fins i tot la partida pressupostària i licitar una obra en
colAlaboració amb una altra administració, idò també ho hem
arreglat. 

I també és vera que per no complir els objectius d’estabilitat
i l’intercanvi de deures entre comunitat i Estat no ens han pogut
fer efectius 500.000 euros en possibles ajudes per part de...,
ajudes no m’agrada la paraula, programes de suport per part de
l’administració central perquè no estam al corrent perquè no
complim allò que hauríem d’haver complit, que si ho haguéssim
fet tendríem més de 500.000 euros més per poder destinar. I què
vol que li digui?, no me’n queix a la meva intervenció, no em
vull queixar de res, no em vull queixar de res, però tampoc no
vull que el resum de tot això sigui que tenim alguna cosa..., que
estam reduint el pressupost de cultura per no fer front a tot allò
que volem fer. Farem front a tot allò que podem fer amb
l’entorn pressupostari, i ho farem organitzant les proves
d’acreditació de llengua d’una altra manera, fent que els
correctors no hagin de cobrar1.500 i 2.000 euros més del que
cobren per nòmina per fer-hi front i ho farem amb els termes i
amb els funcionaris que tenim a la casa... Farem, en lloc de tres
convocatòries, dues, però crec que potser seran més efectives si
les feim a prop de la gent, si la gent només ha d’agafar l’autobús
o el cotxe a un quilòmetre de ca seva per fer la prova. Jo crec
que és impulsar-ho més si atracam les proves al territori i a la
gent, i l’animarem a fer-ho així, i desenvolupant materials
didàctics, que en desenvoluparem, i programes de suport. 

Vull dir que farem tot allò que farem estrictament amb el
pressupost que tenim, i si més n’aconseguim, que crec que
n’aconseguirem de partides finalistes, tant en recerca com en
transferència de coneixement, com en programes d’investigació
concretes, com en fons de cultura, més l’ampliarem i més en
destinarem. Però compartesc amb vostè que feim front a coses
que ens hem trobat, però no ens queixam; hi feim front,
articulam un pressupost realista, i estic segur que durem
endavant tota una sèrie d’iniciatives tant dins l’àmbit
d’universitat com dins l’àmbit de la cultura, que són dels que
avui ens ha pertocat parlar.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té la paraula
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, molt breument, només per reiterar el nostre agraïment i
el suport del Grup Popular a aquest conseller i al seu equip.
Sabem que vénen temps difícils però confiam que amb la seva
feina, la seva gestió i la seva manera d’actuar i de tenir clar el
que volen, com ha dit vostè, ens en sortirem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller?

Bé, idò 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.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 6 / 1 de desembre del 2011 81

 



82 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 6 / 1 de desembre del 2011 

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 6 / 1 de desembre del 2011 83

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


