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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Sí, Antònia Vallés substitueix Margalida Serra.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Óscar Fidalgo a Rosa Bauzá.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix a Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 5826/11, 126/12 i 127/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5826/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a actualització i revisió del mapa
escolar de les Illes Balears.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 5826/11, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a actualització i revisió del
mapa escolar de les Illes Balears, té la paraula l’Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que no sé si sortint a camí
d’aquesta proposició no de llei que, com vostès veuen, ja té dos
mesos d’entrada en el registre, despús-ahir, en el Parlament, es
va veure una pregunta del Partit Popular al conseller on
s’apuntava que es treballava en aquesta tasca del mapa escolar.
Nosaltres creim que és positiu i voldríem que avui hi hagués un
acord del Parlament instant aquest instrument que ve a ser una
planificació escolar que més enllà de dissenyar o pensar on
prioritzar els equipaments és també des d’una reflexió jo diria
que un poc més completa de tota l’oferta educativa que hi ha
d’haver i quina prioritat ha de tenir no només amb un aspecte
econòmic sinó també territorial a l’hora de prendre decisions
difícils. A ningú no escapa que precisament la tasca de prioritzar
és avui més difícil i més necessària que mai i que, per tant,
implicar-hi, trobar la complicitat de tota la comunitat educativa,
dels pros i dels contres que tothom voldria més a casa seva, però
que és bo fer una reflexió que amb dades objectives, amb
elements raonables, racionals es pugui pactar aquest mapa, que
el necessitam.

Jo crec que aquesta tasca que es va fer a l’any 2000-2004 i
que tenia una projecció i que ha tengut una continuació amb
algunes actualitzacions i, com dic, també amb uns plans
d’equipaments i d’inversions que d’alguna manera han vengut
a implementar aquella reflexió d’aquell moment ara requereix

una autèntica revisió. Jo crec que més que mirar si abans
s’hagués pogut fer una tasca en aquest sentit el que hem de
constatar és que avui és imprescindible, els canvis demogràfics
que hem viscut aquests anys, les mateixes sotragades
econòmiques que vivim jo crec que ho recomanen.

Per tant, aquesta és la intenció d’aquesta proposició, que
amb la major agilitat, el més prest possible es pugui fer aquesta
anàlisi amb les dades que en bona mesura ja té la conselleria i
que manté contínuament al dia respecte de quines són les
necessitats en cada moment, però que ho posi a disposició del
debat escolar, de tota la comunitat educativa i posi al dia, ja dic,
aquests requisits, tan estrictament els d’educació obligatòria
com també els d’altres recursos: educació complementària,
educació musical, educació infantil. Crec que tot plegat, tot el
conjunt d’equipaments i d’alguna manera de serveis educatius
que té el país és bo que tengui un sentit, una lògica, una
incardinació global que es faci des d’una planificació.

Per tant, aquesta planificació general, que s’ha vengut a dir
mapa escolar, creim que seria bo que es dugués a terme dins
aquesta legislatura. Jo voldria aspirar que si no hi hagués
elements de provocació que tapen tot aquest debat com és el
mateix tema, el tractament que té la llengua per part del Partit
Popular, la llengua del país i després les gran retallades que viu
el món de l’educació doncs si hi hagués un replantejament jo
crec que aquest mapa escolar, fins i tot, podria participar d’un
pacte per l’educació, que jo crec que necessita el país, necessita
la comunitat escolar i jo crec tothom celebraria que el
separàssim, l’allunyàssim de la batalla partidària i fóssim
capaços entre tots de pactar uns mínims dels que necessita
l’educació del país.

Aquesta és la intenció, no gens polèmica, d’aquesta
proposició no de llei i ens agradaria comptar amb el suport de
tots els grups de la cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cristina
Rita i Larrucea.

LA SRA. RITA I LARRUCEA.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats, senyores diputades. Creguin-me que si alguna cosa ha
fet córrer rius de tinta, com es diu colAloquialment, en aquest
parlament és el que es denomina mapa escolar. Governi qui
governi els partits que estan a l’oposició demanen el mapa
escolar. Açò em fa pensar a qui és més útil, si el que governa
per planificar, efectivament, els recursos segons les necessitats
o també els que estan a l’oposició per controlar si se segueix o
no allò que està previst. Per favor, no voldria mai ser
malinterpretada, no vull treure cap importància als mapes
escolars i a la seva funció, sobretot a la seva funció de
diagnòstic, que és importantíssima per orientar les polítiques en
matèria de planificació educativa. 
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Efectivament, un mapa escolar ha de ser un instrument de
planificació i també és cert que la legislatura passada es va
treballar en l’elaboració del mapa escolar o la revisió del mapa
escolar i prova d’açò la tenen aquí, que està penjada a la web
com a oferta educativa de les Illes Balears del curs 2011-2012
la introducció del qual encara ve signada pel Sr. Bartomeu
Llinàs, l'anterior conseller, a la web de la conselleria, i que
aprofita bona part d’allò que es va elaborar, de tota la part
aquesta de diagnòstic i de veure el que hi havia tant en estudis
com en centres, etc., i tots per Illes, com poden veure als papers
que els mostr. Per tant, aquí es va fer molta feina ja, hi ha molta
feina enllestida, que està a l’abast i que és pública. 

El que sí és cert és que un mapa escolar ha de ser viu i
actualitzable perquè la situació que es vol retratar no és estàtica,
per dir-ho d’alguna manera gràfica. I açò, la passada legislatura,
no va ser una cosa que fos gens fàcil, a partir sobretot de 2009,
perquè les circumstàncies canviaven molt aviat, com tothom
sap; però continuant amb el símil anterior direm que potser fer
la foto no era en realitat el més complicat, però sí que va ser
molt complicat donar solució immediata a tot allò que la foto
reflectia per qüestions econòmiques. Probablement és per aquest
motiu que la presentació pública d’aquest mapa escolar es va
retardar, però en realitat un mapa escolar no ha de ser un paper
que es presenti només als mitjans públics i que després pugui
quedar arraconat a un calaix, sinó que és una cosa viva, com dic,
que s’ha d’emprar contínuament.

De tota manera, també he de dir que em semblaria
interessant fer un poc d’història sobre l’elaboració dels mapes
escolars a les Illes Balears perquè el primer mapa escolar de les
Illes el va impulsar, precisament, l’anterior conseller
d’Educació i Cultura, el Sr. Llinàs, quan era director provincial
d’Educació i que va ser una part del mapa escolar de l’Estat, que
es va fer públic l’any 95. Aquest mapa va tenir diverses
modificacions a conseqüència d’escoltar a tots els sectors de la
comunitat educativa i la darrera ja es va aprovar l’abril del 96.
L’any 98, que s’assumeixen les competències d’educació i el
Govern del pacte de progrés de 1999 a 2003, es va presentar
també una revisió totalment necessària perquè, tal com hem dit,
aquest ha de ser un instrument viu que s’adapti a les
circumstàncies poblacionals del moment. En açò coincidim
totalment amb l’exposició de motius que ha fet el grup
proposant.

Posteriorment, a la legislatura 2003-2007 es va aplicar en
part allò que preveia el pla anterior, però no es va revisar aquest
pla malgrat en un principi es va dir que s’havia deixat fet, el
diputat Sr. Gornés, que avui dia és conseller, així ho va
asseverar en moltes comissions en aquest parlament, però en
aquell moment no sabem tampoc que es fes públic i els gestors
posteriors no el varen trobar. 

I ara tornaré al principi de la meva intervenció per dir que un
mapa escolar és important, com he dit, com a document de
diagnòstic i de planificació, però que per desgràcia no serà açò
el que actualment solucioni els problemes del sistema educatiu
de les Illes Balears. Ja podem tenir tots els documents que
vulguem, en paper, en sistema informàtic, és igual, si després
s’han de tancar centres educatius perquè no es paga el llum a
l’empresa subministradora, en tenim diversos exemples, un
amenaça Maó que tancarà la setmana que ve tal i com hem
pogut veure a tots els mitjans de comunicació. Jo em deman, de
què servirà aquest document si el que està en joc actualment és
l’equitat i la qualitat educativa?, quina solució es donarà si
desapareixen tots aquests programes de suport educatiu per a
l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, necessitats especials
o nouvinguts? El mapa escolar hauria de reflectir en la seva
anàlisi de la situació actual i de les seves necessitats? Es pensa
complir amb les ràtios que recomana i que pugui recomanar el
mapa escolar si són menors de vint-i-cinc alumnes per classe i,
per tant, ja van en contra dels criteris de plantilla que s’han
publicat fa uns dies?

En fi, senyors i senyores diputats, nosaltres donarem suport
a aquesta proposta tal com ho vàrem fer a alguna també del
Partit Popular, de dia 30 de setembre de 2010, però francament
crec que el que ens interessaria o que sí voldria és en realitat el
compromís del Partit Popular en altres temes que he mencionat
per als quals hem presentat iniciatives en aquesta comissió i al
plenari del Parlament que ja es veuran. Perquè, senyors i
senyores diputats, quin sentit té -em faig aquesta pregunta que
ja sé que sé és retòrica- quin sentit té planificar un futur quan el
present és tan desolador si parlam d’educació?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Manuel José Monerris
i Barberá, per un temps de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Quant a la primera introducció que ha fet el Sr. Alorda
estam completament d’acord amb les declaracions d’intencions
i amb la seva exposició de motius i no farem, igual que ha fet la
Sra. Rita, d’anar sempre a altres punts que no estan a l’ordre del
dia ni estan a l’exposició de motius del Sr. Alorda ni és motiu
avui de cap tipus d’intervenció. 

Com he dit, a través del mapa escolar el que hem de tenir en
compte una bona planificació de l’oferta escolar, no com a eina
definitiva sinó com a un document viu, com ha dit el Sr. Alorda,
capaç de ser adaptat a les demandes i a les variacions
necessàries i de cap manera no entrarem en la polèmica que la
Sra. Rita ha volgut entrar al constatar tres coses que no tenien
res a veure i que estic completament en desacord amb el que ha
dit.

En tota la legislatura anterior mai no s’ha fet cap tipus de
planificació escolar, com va constatar el conseller d’Educació
a la darrera sessió plenària. No s’ha trobat absolutament res, res,
repetesc com va dir el conseller. L’únic document que es va fer
va ser un document que es va fer a Menorca, que és aquest
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document d’aquí que mostraré ara a tots els senyors diputats,
que era el mapa escolar de Menorca, no n'hi havia cap de les
Illes Balears. O sigui, açò que quedi ben clar i ben definit.  Hi
havia també una resposta alhora conseller, llavors diputat del
Partit Popular, el Sr. Simón Gornés, quan va dir una promesa
que penjarien de la pàgina web de la conselleria una versió del
consell escolar, quan va acabar la legislatura no es va penjar
absolutament res. Per tant, tenc documentació per constatar
aquest tema.

Crec que com que estam d’acord amb l’exposició de motius
del Sr. Alorda si vengués a acceptar una nova formulació del
seu document, el Partit Popular estaria disposat a votar-li que sí
al mapa escolar de les Illes Balears. Si la presidenta està d’acord
i el Sr. Alorda, per si podem arribar a un consens en la redacció
d’instar el Parlament, doncs estaríem disposats a parlar amb ells
en aquest sentit. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Monerris, podria llegir com quedaria... perquè
entenem que seria una transacció o una esmena a la proposta
d’acord que proposa...

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Exactament, exactament, quedaria així: "el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant en la redacció dels mapes escolars de Mallorca,
d’Eivissa i de Formentera per poder-los presentar al Parlament
de les Illes Balears en el termini més breu possible." Així
quedaria la redacció final.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula per
contestar?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, demanaria si es pot suspendre la sessió uns
minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, suspenem dos minutets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair la
disponibilitat d’aquest suport, que jo crec que és important en
general en els temes d’educació ser capaços d’arribar a acords.
És difícil, i ho comprenc, com apuntava la portaveu del Grup
Socialista, en aquest moment de retallades i d’incerteses i de
tantes inquietuds dins el món educatiu tocar un tema que per
ventura no és el prioritari, però nosaltres el trobam
estratègicament important i, clar, no sempre toques el principal,
toques sempre moltes qüestions, però jo crec que sí, que és un
tema important. Certament els que s’apunten i tots els dubtes

que s’han expressat nosaltres els compartim, però creim que
avui, bé, ens circumscrivim a aquest debat de tenir una
planificació general que creim que és convenient i necessària.

En qualsevol cas tampoc no compartim que no s’hagi fet res,
com s’ha dit s’havien fet totes unes aportacions, i tant el govern
de l’any 2003-2007 com el 2007-2011 s’han fet aportacions en
plans d’equipaments i en implementació de modificacions, però
jo crec que allò que és important ara és una revisió completa a
partir de materials que s’han tengut presents, però que el posem
al dia.

I crec que aquestes dades, a més, ens haurien de permetre,
si ho féssim amb rigor i molt pactat, que després fossin reptes
davant nosaltres mateixos. Com s’ha apuntat si establim unes
ràtios i ho feim a partir de la consciència de recursos que tenim,
després hem de moure cel i terra perquè siguin possibles i per
dur a terme aquests equipaments, com també podrem demostrar
davant l’exterior, davant qualsevol negociació amb l’estat o amb
altres instàncies quina és la situació que tenim comparativa
respecte d’altres indrets amb dades estrictament objectives i ben
analitzades, i pactades, i documentades, que hi són, però crec
que seria bo que ho fossin dins un document també passat per
la comunitat escolar, amb la qual cosa també evitaríem -
nosaltres estam disposats a participar dins un pacte en aquest
sentit- que en comptes de després haver-hi esmenes, com han
estat tots aquests anys, als pressupostos de prioritzar una
damunt una altra, si realment hi hagués un acord de prioritats
establert en un document pactat i que deixàs clarament el que va
davant i el que va darrere, doncs jo crec que després podríem
evitar que el que més puny sigui el que primer s’ho endú si hem
analitzat -a no ser que ens facin canviar de parer perquè aportin
noves dades- doncs que el que hem analitzat és el que
correspon, i crec que això donaria seriositat, rigor i credibilitat
al debat educatiu.

Si no hi és, doncs evidentment el que ha passat, jo crec que
aquest debat de pressupostos ha minvat molt les esmenes (...)
respecte de les que hem tengut tot el debat de la legislatura
anterior, però encara ara pens i aspir que hi hagi un altre marc
de negociació dins el món educatiu. Clar, necessitam sobretot
que el responsable i que té la majoria creï les condicions; si no
és així doncs seguirem, tothom sap jugar unes regles del joc.

També hi ha el tema de les zones escolars, i en general jo
diria que amb aquesta esmena que se planteja s’insisteix molt a
remarcar que és a cada illa on es fan els equipaments, i jo crec
que és important territorialitzar-ho i que certament a ningú no
hem de convèncer que cada illa és un món en ell mateix, però és
cert que aquesta planificació també a nivell d’Illes Balears, a
nivell, sobretot..., estic pensant en els règims especials, tant en
idiomes com en arts plàstiques, disseny, educació musical i
dansa, etc., idò té també algun element d’Illes Balears, però en
qualsevol cas dins aquesta explicació que jo crec que tots
compartim ens sembla bé com ha quedat i jo ho llegiré per si no
hi hagués cap inconvenient per part dels altres portaveus i
perquè quedi recollit en el Diari de Sessions. I quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant en la redacció dels mapes escolars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per poder-los
presentar al Parlament de les Illes Balears en el termini més
breu possible, tot incorporant-hi les aportacions que hi facin els
actors que prenen part en la programació general de
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l’ensenyament”, remarcant que hi haurà una participació en tots
aquests aspectes.

I aquest termini del més breu possible, doncs feim tots vots
perquè sigui breu. Nosaltres no havíem posat ja originalment
cap termini, però crec que és important que la pròxima
planificació ho sigui. Jo crec que el més interessat per extreure
d’aquest debat tota la planificació general ha de ser el mateix
govern, contràriament o no sé si matisant allò que s’apuntava
des del Grup Socialista; en qualsevol cas ho veurem. Nosaltres
avui l’únic que volem celebrar és que hi hagi hagut aquest acord
i deixam per a altres dies les discrepàncies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Idò aquesta presidència entén
que s’aprova per unanimitat, i en conseqüència queda aprovada
la Proposició no de llei 5826/11.

2) Proposició no de llei RGE núm. 126/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport al gremi
d'editors.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
126/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al suport al
gremi d’editors. Per defensar la proposició no de llei té la
paraula el diputat Sr. Lluís Maicas i Socias per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, actualment
formen part del gremi d’editors de les Illes tretze segells
editorials que proporcionen al mercat laboral uns 90 llocs de
feina directes, amb una facturació aproximada de 8 milions
d’euros. Donen de forma indirecta treball a ilAlustradors,
fotògrafs, traductors, correctors, dissenyadors gràfics,
distribuïdors, llibreters i, per descomptat, a escriptors, car són
els directors la baula necessària en la cadena entre escriptors i
lectors en la difusió de les nostres literatures.

Tenen els editors un triple vessant. El primer, més essencial,
és el vessant empresarial, atès que viuen d’aquesta activitat, una
activitat que tot i de menor volum, pes i dimensió que altres del
sector turístic o industrial crea riquesa i ocupació i diversifica
l’economia. Un segon vessant és el paper fonamental que tenen
en les tasques de difusió cultural. I finalment, però no menys
important, és el seu paper en la normalització lingüística. Amb
una llengua minoritària com és el català, amb un mercat de
lectors restringit i amb uns índex de lectura molt baixos, al
gremi editorial li calen suports institucionals dels quals no ha
freturat fins aquesta legislatura.

Hi ha, és cert, dispersió en el sector, una dispersió que els
mateixos editors s’haurien d’esforçar per mitigar unificant
objectius, atès que això els enfortiria i potser evitaria duplicitats
innecessàries que els faria més eficaços a l’hora de produir. Al
marge, o més enllà, però, de les decisions empresarials que
afecten els editors que conformen el gremi, és en la nostra
opinió absolutament necessari el suport institucional per tal de
consolidar una indústria que a hores d’ara dóna visibilitat als
nostres escriptors, i sense la qual les dificultats per editar
esdevindrien un escull gairebé insalvable.

Fins ara els editors tenien, per part dels consells insulars, el
suport genèric, consistent en la compra d’un nombre ics
d’exemplars de les edicions, i les ajudes als llibres d’especial
interès, publicacions que per les seves característiques, de
contingut o d’àmbit geogràfic, difícilment s’haguessin pogut
editar sense suport. Així mateix la conselleria del Govern, a
través de la direcció general i amb fons procedents de la
Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura,
comprava ocasionalment una quantitat ics d’exemplars d’alguns
dels llibres editats.

Tot això sembla que o bé s’ha eliminat o bé s’ha ajornat sine
die sense donar cap explicació als afectats, i s’han deixat els
segells editorials, en general petites empreses amb recursos
limitats, en una situació precària quant a noves inversions i a
nous projectes.

Com es poden, a partir d’ara, articular aquests suports? En
primer lloc, òbviament, és essencial mantenir a qui pertoqui un
contacte directe amb els responsables del gremi per tal que ells
mateixos puguin transmetre a l’administració la seva situació,
la seva problemàtica i, si és el cas, suggerir solucions al
problema. A través dels representants del gremi hem pogut
obtenir alguns d’aquests suggeriments per palAliar les seves
dificultats, suggeriments de diversa naturalesa: sistemes
d’adquisició de llibres per a biblioteques i altres llocs de lectura,
ajudes per assistència a fires nacionals i internacionals, creació
d’una plataforma on line d’informació i venda, ajudes a la
digitalització, promoció i foment de la lectura, etc., etc.,
suggeriments assequibles tots ells a qualsevol administració que
tengui la voluntat de ser útil als seus administrats.

Això no obstant entenem que no ha de ser difícil per part
d’aquest govern i dels seus responsables de cultura posar-s’hi en
contacte i rebre de primera mà aquesta informació. La
proximitat i el contacte directe de ben segur que han d’ajudar a
l’establiment d’acords o, si més no, de complicitats que han
d’aplanar el camí al gremi.

Si convenim que la literatura d’un país en la llengua del país
és un dels elements que el vertebren i li donen cohesió, si
acceptam que les literatures d’un país només poden difondre’s
mitjançant la colAlaboració necessària dels editors, si coincidim
que la lectura ens enriqueix com a persones, si acordam tot això,
caldrà donar un cop de mà al gremi d’editors de les Illes
establint línies justes d’ajuda per a un sector petit però
fonamental, castigat de forma especial per la crisi econòmica i
per la crisi cultural.
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És per totes aquestes raons -generador d’ocupació,
normalitzador de la llengua catalana i difusor de la nostra
creació literària- que el Grup Parlamentari Socialista proposta
al Parlament que insti el Govern de les Illes Balears a donar
suport al gremi d’editors de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. En torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Maicas, subscrivim cada una de
les seves paraules, de fet s’haurien pogut dir des d’aquest grup;
per tant és difícil ni tan sols matisar, modular res del que s’ha
aportat des del Grup Socialista i nosaltres hi donarem suport.

Apuntar, per ventura, dins les incerteses que viu el sector, tot
el que està afectant el món del llibre quant a format i quant a
allò que representa en aquests moments l’edició, els reptes que
vivim a nivell global, i per tant totes les reflexions que es feien
respecte del paper que juga el món de l’edició i el llibre i la
literatura, els creadors, dins qualsevol país del món i en aquest
cas en el nostre, és evident que són compartides i és
imprescindible aquest suport. 

Per ventura la proposició no de llei fa una referència molt
circumscrita el Gremi d’Editors, a allò que és estrictament el
gremi, quan per ventura és tot el món de l’edició, moltes
vegades al marge del colAlectiu com a associació en tant que
agrupada, no?, no el tema del suport genèric, que és compra de
llibres, del suport a l’edició d’una o d’altra editorial, no
estrictament a allò que és corporativament el gremi, però en
qualsevol jo crec que per extensió s’ha d’entendre a totes les
polítiques adreçades a l’edició i a la divulgació de la literatura.

En aquest sentit segurament també l’altre element és que,
sense voler menystenir el paper que ha de tenir el Govern com
a dinamitzador i suport de totes les grans polítiques de la
indústria cultural del país, no podem obviar en cap moment que
les competències en matèria cultural estan residenciades en els
consells i creim que també és allà on tenen una importància
cabdal. Avui el gremi d’editors precisament un dels problemes
i maldecaps més grans que té és amb l’Espai Mallorca de
Barcelona, que està apadrinat pel consell, és una iniciativa en
primer lloc del Consell de Mallorca però també amb
participació després dels altres consells, i nosaltres pensam que
el Govern de les Illes Balears, més en aquesta funció de
projecció a l’exterior, s’hi hauria d’involucrar, com ho hauria de
fer l’IEB, com l’IEB va tenir tota una política de suport a
l’edició jo crec que recordada amb nostàlgia per part del gremi
o de cada un dels protagonistes d’aquest sector, molt
especialment durant el temps del Sr. Serra Busquets dins l’IEB,
i crec que són aquests tipus d’empentes, que després són molt
agraïdes pel món de la cultura, que convendria que tots
recuperàssim.

La veritat és que ara tot són retallades. (...) cultural pareix
que se’n fa un cant; vàrem sentir l’altre dia l’audiovisual, però
jo diria que en general a la cultura es fa un cant a la seva
importància, però a la pràctica és la primera prescindible de tots
els aspectes; com dèiem en el sector turístic, si s’ha de canviar
l’IVA, doncs parlam de l’IVA; si s’ha de canviar l’ús d’un hotel
perquè passi a residencial, que no sé què aporta exactament a
l’ús turístic, idò es canvia; es parla del sistema del joc, que ja té
dos decrets llei... El món de l’edició, el món de la literatura, el
món que també té una aportació econòmica gens menyspreable,
dons queda dejectat i en una situació molt precària que durà
conseqüències de tancaments o conseqüències d’ERE que són
realment després -o ERO- molt dramàtiques per recuperar
després una posició que s’havia tengut històricament.

Per tant la veim adequada, oportuna, més aquesta primera
reflexió que ens feia el ponent perquè hi hagi una reunió, que es
mirin les possibilitats; jo no conec ara si els nous responsables
de cultura ja han tractat aquesta qüestió, però en qualsevol cas
aquesta sí que és prioritària i que s’atenguin les seves
reivindicacions. Hi havia una convocatòria de cara a l’edició del
2011; no ho ha comparegut. El 2010 em sembla que eren 30.000
euros que sortia amb una convocatòria oberta; ara no hi ha estat.
Tot són puces a un ca magre i al final això pot tenir
conseqüències molt desafortunades, sobretot perquè el que
voldríem és tenir un sector poderós, potent, que arrossegàs el
país i el seu prestigi, i no al revés, anar minvant i caient en una
sensació d’impotència que per descomptat no ens convé a cap
que tengui el sector.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Antònia Vallès i Ramis per
un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Popular i des de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, mitjançant l’Institut d’Estudis Baleàrics, donen i
han donat suport al Gremi d’Editors. Fet que ho demostra, per
exemple, és la despesa que s’ha realitzat de més de 30.000 euros
invertits en activitats a l’Espai Mallorca i l’edició molt diversa
de llibres.

A continuació s’especifiquen quines han estat les despeses
de l’Institut que ha tengut aquest darrer any. Dins l’any 2011 en
edicions pròpies, però sempre a través d’una editorial o una
empresa radicada a les Balears, es va gastar un total de 117.000
euros. En compra d’exemplars, és a dir, en colAlaboració amb la
publicació de llibres d’especial interès que editen les editorials
de les Illes Balears i que l’Institut d’Estudis Baleàrics compra
perquè és una manera que aquests llibres es publiquin, es gastà
un total de 79.000 euros. I l’any 2012, el fet de començar aquest
any i ser el primer any que el nou director d’aquest institut,
Cristòfol Vidal, pot afrontar sencer, doncs va ser nomenat el
juliol, fa que aquest institut dediqui un gran esforç a la
colAlaboració editorial situant-la en un dels seus objectius. Fins
a dia 8 de febrer del 2012 ja s’ha concedit un total de 58.000
euros, 58.765 euros, en edicions de llibres, dels quals 10.080
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euros corresponen a edicions pròpies i 48.648 a colAlaboracions
amb altres editorials. 

Hem de pensar que, clar, tots els doblers, maldament
venguin a través de l’Institut, els dóna la Conselleria de Cultura.
És vera que passam un moment de crisi, i en aquesta situació en
què els doblers flaquegen des de la conselleria es vol arribar a
totes les associacions, a totes les que pugui, és a dir que allò que
fan és llevar duplicitats i se centra tot allà mateix.

Per altra banda durant el 2011 es varen realitzar també a
l’Espai Mallorca de Barcelona... va ser pagat per l’Institut un
total de 8.400 euros. 

Els llibres adquirits per l’Institut d’Estudis Baleàrics són
distribuïts a les principals biblioteques de les Illes Balears amb
la finalitat de complementar els seu fons, ja que pensam que
aquests llibres resulta indispensable que romanguin en aquestes
biblioteques i centres de cultura, centres escolars i
organitzacions culturals. D’aquesta manera aquests llibres
passen a ser un patrimoni cultural que està a l’abast de tots els
ciutadans de les Illes Balears.

Per acabar nosaltres volíem donar també suport a aquesta
iniciativa del Grup Parlamentari Socialista perquè donant suport
a aquest gremi promovem la nostra cultura i fomentam, com ha
dit bé, i ajudam la normalització lingüística i a conèixer els
nostres editors. Per tot l’exposat donarem suport a aquesta
iniciativa del Partit Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Maicas, vol fer ús de la
paraula? 

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, només per donar les gràcies tant a la Sra. Vallès, del
Grup Popular, com al Sr. Alorda, del PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, perquè jo crec que és molt important
aquest suport, aquesta ajuda. Hem de pensar la importància que
té per als escriptors de les Illes que aquestes editorials puguin
tenir un desenvolupament normal, que són empreses petites, que
tenen dificultats, les dificultats pròpies de les empreses, afegides
a les dificultats de fer uns productes que, entre cometes, no són
necessaris per viure ni per menjar, són necessaris per a altres
coses, però no per a aquestes i en uns moments de crisi, en uns
moments de fallença, en uns moments en què falten coses molt
necessàries el llibre ho pateix un poc més.

Per tant, és dins aquest moment que cal donar una mà als
editors. Agraesc als dos grups que ens hagin donat suport.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Idò s’aprova per assentiment
aquesta proposició.

3) Proposició no de llei RGE núm. 127/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a estímuls a la
lectura.

Passam finalment al debat de la Proposició no de llei, RGE
núm. 127/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estímul a la lectura. 

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula l’Hble. Sr.
Lluís Maicas i Socias per un temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, dissortadament
no disposam d’estadístiques recents ni fiables per establir els
índex de lectura d’aquesta comunitat. Això no obstant, intuïm
que són baixos, sabem que són baixos. 

Són baixos en xifres relatives, en xifres absolutes i en xifres
comparatives. Les enquestes de lectura que haurien de fixar
aquests paràmetres no existeixen actualment. Cap investigació
no constata de manera científica allò que sospitam, allò que
pressentim, que en aquesta comunitat es llegeix poc o molt poc.

Les últimes de les quals disposam són de l’any 2010,
aleshores un 40,3 dels illencs confessava, segons l’informe de
GADESO, que no llegeixi mai, que no llegia res, ni llibres, ni
diaris, ni revistes. Després d’un any de funcionament del Pla de
foment de la lectura engegat per la consellera Galmés es
constatà un augment del 3% de lectors, un percentatge escàs,
però positiu, esperançador, tenint en compte que aquestes
campanyes es fonamenten en la perseverança, en la continuïtat,
en la insistència, en el contagi per l’exemple.

Per les mateixes dates, principis del 2010, les Illes Balears
eren la tercera comunitat de l’Estat amb menys lectors i es
trobava 11,2 punts per davall la mitjana estatal quant a l’ús de
les biblioteques per part dels ciutadans. El panorama era i és
certament desolador. Som una comunitat d’analfabets
estructurals, procedents del fracàs escolar i del desinterès
cultural. Som a cua en lectors i usuaris de biblioteques. Aquest
fet ens hauria d’avergonyir, però, com sol passar, els ignorants
ignoram la nostra pròpia ignorància. Fins i tot en alguns casos
-i no dic que aquests sigui un d’ells, és obvi- la ignorància
afavoreix aquells que prefereixen mantenir els ciutadans
ignorants. 
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Proposam un pla d’estímul a la lectura, no per millorar les
estadístiques de lectura, que pot ser també, i deixar
d’avergonyir-nos d’estar en els furgons de cua culturals de
l’Estat, sinó en la convicció que la lectura enriqueix les persones
i en certa freqüència les fa millors.

En qualsevol cas, cal estimular la lectura per una raó òbvia,
de la qual se’n feia ressò l’escriptor Baltasar Porcel, “el llibre no
existeix sense lectors”, per instalAlar els ciutadans en l’hàbit de
la lectura cal un esforç de les institucions, un esforç a les escoles
envers els estudiants, un esforç de suport als editors que editen
i divulguen les nostres literatures, un esforç pedagògic per
explicar els beneficis de la lectura i també un esforç per donar
prestigi i visibilitat als nostres escriptors. 

Cal llegir, llegir en qualsevol llengua que es conegui, sens
dubte, quantes més millor, però sobretot fer-ho en la llengua
pròpia. Precisament els índexs de lectura en català són encara
més preocupants que els índexs generals puix que els
baròmetres del 2010 referits a l’any anterior parlen d’un 15,4%
de lectors, la qual cosa afecta negativament els nostres
escriptors, els editors dels nostres escriptors i els llibreters que
donen suport als editors i als escriptors.

L’anterior president del gremi d’editors, el professor Joan
Josep Vidal deia: “La cultura està connectada amb la formació
i una població que no és culta, què llegirà?”. Probablement
hauríem d’afegir “no llegirà”, de fet, no llegeix. Tots els que
som aquí, tots els que formam part d’aquesta comissió de
Cultura haurem de coincidir que la lectura és essencial per a la
formació cultural , intelAlectual i ciutadana de les persones,
essencial en el coneixement i la responsabilitat. Com més elevat
sigui el nivell dels nostres joves, més elevades seran les seves
expectatives personals i professionals. Com més elevat sigui el
nivell dels nostres ciutadans, millor serà la convivència. Com
més baix sigui el seu nivell, més baixes seran les seves
possibilitats de créixer humanament i de prosperar, pitjor la seva
convivència. 

Creim sincerament que no és necessari estendrem aquí sobre
les bondats i els beneficis de la lectura, ningú que no n’estigui
convençut no podria pertànyer a aquesta comissió de Cultura.
És per això que no crec que hagi d’insistir en la necessitat
d’estimular la lectura entre els ciutadans d’aquesta comunitat.

És per totes aquestes raons i per moltes altres que igualment
es podrien argumentar que el Grup Parlamentari Socialista
proposa al Parlament que insti el Govern de les Illes Balears a
promoure un pla d’estímul a la lectura.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Novament, una altra iniciativa de
la qual compartim tant la necessitat com la justificació,
l’argumentació que se n’ha fet. Jo, com s’ha apuntat, la
necessitat d’una comissió d’Educació i de Cultura d’un
parlament democràtic no crec que calgui insistir en la
importància de la lectura per al bé d’un país i de cadascun dels
seus ciutadans, en la seva realització, en la seva personalitat i les
seves potencialitats econòmiques, de creixement personal, etc.
A més a nivell comunitari, jo diria mundial, crec que tothom té
clar que ha estat tot el que ha suposat el pòsit de cultura recollit,
bàsicament, dins els llibres, després en altres formats, el que ens
converteix en civilitzacions. Per tant, aquesta és una dada, que
si la civilització té i no té l’individu, doncs ho comparteix
menys que si ho ha madurat ell.

Per tant, ens sembla important. És sempre..., un 3% ho he
trobat molt optimista, que una campanya doni aquests
percentatges, però en qualsevol cas el que és evident és que,
sigui un percentatge o sigui un altre, va creant una sensació de
prestigi que les institucions hi creuen i ho fomenten i d’alguna
manera el ciutadà es va amarant d’aquest plantejament, mentre
que el contrari, que és una pèrdua de temps que el creador doncs
serà perquè no té altra cosa a fer, que és totalment prescindible,
que llegir es pot aclarir en una altra activitat de molt més profit,
que és una temptació d’aquest món en el qual el missatge arriba
ràpidament, crec que hem d’intentar sortir-hi a camí i hi surten
les institucions amb campanyes com aquestes, com hi surten
respecte de la llengua catalana. 

Estic convençut que els atacs actuals a la llengua catalana
serien impossibles, serien impensables amb uns altres ítems
entre gent que coneix, aprecia, llegeix, coneix el seu creadors,
ha apreciat la seva literatura, és impossible pensar que hi hagi
una possibilitat d’un govern que l’ataqui, això és impensable,
seria insòlit a nivell mundial. Només la feblesa d’aquest
coneixement i tots els pressupòsits històrics des del
coneixement de la pròpia llengua, de l’analfabetisme en la
pròpia llengua, moltes vegades més vesats en la situació
històrica que en condicionaments personals, però que bé, al
final, tot es retroalimenta, doncs crea una situació de feblesa que
només permet després seguir d’alguna manera desprestigiant.

Aquest mateix... els premis, qüestionar-ne les quanties,
qüestionar els creadors, qüestionar tots els ressorts que hi ha
perquè la cultura i els seus intelAlectual, els seus referents
tenguin un prestigi social de primer ordre, crec que aquest
moment viu un moment molt delicat. Crec que el darrer moment
damunt els premis Ciutat de Palma que visquérem a Mallorca,
per exemple, va ser un moment d’autèntica separació entre el
missatge que volia enviar la institució i el missatge per exemple
d’una comunitat d’escriptors. Això ho hem de resoldre. 

No és exactament el contingut estricte d’aquesta iniciativa,
però crec que tot hi ajuda. Es tracta de fer una campanya de
foment de la lectura, de trametre l’important que és llegir, que
aquesta comissió tengui tan clar..., basta veure els seus
components, que llegir fa tornar guapos, com deia aquell
eslògan de la campanya a favor de la lectura de fa un parell
d’anys, crec que això és el que hem de transmetre i de cap
manera -insistesc- que els lectors siguin menyspreats o sigui una
espècie de clima que permeti impunement transmetre que és una
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cosa absolutament... ociosa sí, en el sentit positiu de no negoci,
en un sentit positiu de creixement personal, però no innecessària
en un sentit fútil.

Per tant, crec que aquestes iniciatives són necessàries i
s’arbitrin com s’arbitrin contribuiran a un poble més culte, més
preparat, més autoexigent i evidentment més compromès amb
la humanitat i amb el propi país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Sra. Aina Maria Aguiló i Garcías.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, des del Grup
Parlamentari Popular estam totalment d’acord que el Parlament
insti el Govern de les Illes Balears a impulsar campanyes
d’estímul a la lectura, però m’agradaria fer una sèrie de
reflexions.

Miri, l’hàbit lector és imprescindible per a l’adquisició de
les competències bàsiques. Des de la Conselleria, i evidentment
a les escoles, hi ha distintes maneres que l’alumne vagi
adquirint aquest hàbit lector. Per una part, per exemple, tenim
la biblioteca escolar. La biblioteca escolar no és una entitat
aïllada, sinó un recurs pedagògic al servei del projecte educatiu
de centre. Per altra part, tenim el Pla de suport a la lectura i
l’escriptura que comença a segon cicle de Primària. Aquests
darrers cursos s’ha duit a terme de manera satisfactòria. 

Des de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional s’han dut a terme i es continuen duent a
terme diferents actuacions, convocatòria de centres educatius
sostinguts en fons públics per participar en el Pla de suport a la
lectura i l’escriptura a segon cicle d’Educació Primària entre
d’altres, com hem dit abans.

Aquests..., bé, aquest pla disposa d’un coordinador global,
així com un coordinador per a cada illa per participar en el Pla
de suport a la lectura i l’escriptura en aquest segon cicle
d’Educació Primària, creim que és de vital importància que no
només es comenci l’hàbit lector a Educació Primària, sinó que
ja es comenci des d’Infantil. És a dir, els nins de 3 anys ja han
de començar a tenir contacte amb els llibres de tal manera que
vagin pujant i coneguin perfectament la textura, fins i tot la
mateixa olor dels llibres i que això els converteixi en uns
lectors.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat en el marc
del conveni signat amb el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports per a la millora de les biblioteques escolars té com a
objectiu impulsar l’organització i ajudar a la dinamització de les
biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari dins el
Programa per a la millora de les biblioteques escolars. A part
també convoca projectes de biblioteca escolar i foment de la
lectura, realitza jornades de biblioteques escolars de les Illes
Balears a Mallorca, Menorca i Eivissa, organitza els cursos de
formació permanent del professorat al voltant del foment de la
lectura, etc.

Des de la Direcció General de Cultura i Universitats tenim
el Programa Viu la Cultura per als centres educatius, visites a
diferents centres com la Biblioteca Pública de Palma on
s’ofereixen activitats vinculades amb el món de la lectura.

Després, per a nivells un poquet més elevats, tenim les
converses literàries a Formentor. Finalment, des del consorci,
també s’ofereix des de l’any 2004 un programa que té com a
objectiu principal el foment de la lectura a les escoles que es
titula Escola de lectura. A través de l’Escola de lectura s’ofereix
en préstec als centres escolars una sèrie de maletes literàries que
inclouen exemplars d’un llibre per treballar a classe i diferents
recursos complementaris. 

Ara la pregunta que em faig i que ens feim des del Grup
Parlamentari Popular: miri, tenc aquí l’informe PISA de l’any
2009. L’informe PISA de l’any 2009, ara no se m’obrirà... ens
diu..., bé, ells estableixen diversos nivells i ens parlen d’un
nivell 1. El nivell 1 correspon, diu aquí: “Corresponde al grado
más modesto de adquisición de la competencia” i ens situa, a
Balears, en un 25%. És a dir, tenim un 25% dels nostres
alumnes que es troben al grau 1.

Què vol dir això? Que es considera que aquests alumnes
tenen risc de “no poder afrontar con suficiente garantía de
éxito sus retos formativos, laborales y ser ciudadanos
posteriores a la educación obligatoria”. És a dir, amb tot això
que hem parlat, amb tots aquests programes que tenim des de fa
temps, des del 2004, des del 2003, diferents partits polítics que
han estat dins conselleria, això no ens basta. És a dir, tenim el
25% dels nostres alumnes en un nivell 1. Per exemple, a Madrid
tenen el nivell... un 18% i nosaltres..., els darrers som
Andalusia, Balears i Canàries estam per damunt del 25%.

Per tant, crec que, ja que parlarem d’un pacte per a
l’educació, és molt important posar aquest tema dins el pacte
educatiu perquè creim que Balears amb un 25% no ens podem
permetre aquest luxe i bé, simplement dir que el programa
electoral del Partit Popular, el programa electoral general ens
diu que aprovarem una estratègia nacional de qualitat de
l’educació que inclogui un programa específic per a la millora
de la competència lectora. Per tant, estam totalment a favor de
la proposta, de la iniciativa del Partit Socialista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Maicas, vol fer ús de la
paraula? Té cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, moltes gràcies,
Sra. Aguiló; moltes gràcies, Sr. Alorda pel seu suport. 
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Crec que... no he cregut mai que no es facin coses per la
lectura, tots els governs fan coses per la lectura i tots els (...) fan
coses, els instituts fan coses, els colAlegis fan coses, tal vegada
el que falta és una coordinació entre totes aquestes coses
disperses que ho cohesioni i hi doni impuls. 

Em fix en una cosa que és molt senzilla: a l’estiu a la Platja
d’Alcúdia, que és la que conec, tots els estrangers prenen el sol
llegint un llibre... perdona?, de més qualitat o de menys qualitat,
és clar, m’interessa veure els títols que llegeixen i a vegades,
efectivament, llegeixen literatura..., diguem que no és literatura
de gran literatura, però així i tot, tothom, parelles, cadascú amb
el seu llibre i veus els mallorquins, veus els espanyols que
vénen a estiuejar i els veus amb l’HOLA o els veus amb una
revista o senzillament sense... i això és un índex del que hi ha al
país, és a dir, hi ha un hàbit de lectura que s’ha aconseguit en
alguns països d’Europa i aquí no l’hem aconseguit, sigui pel que
sigui, perquè no ens hi hem esforçat prou, perquè no ho hem
argumentat prou bé, perquè no ho hem fet necessari, pel que
sigui.

Crec que hem de fer aquest esforç entre tots per transmetre
l’hàbit de lectura als alAlots perquè si no de grans no llegiran,
això també és evident, hi pot haver alguna excepció... tardana,
però és difícil. Per tant, aquest esforç és el que es demana i el
que creim que és necessari.

Repetesc les gràcies. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Idò, escoltat el debat, s’aprovaria
per assentiment. En conseqüència queda aprovada la Proposició
no de llei RGE núm 127/12.

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