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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la comissió. Demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Marga Serra.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Margalida Duran substitueix Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 128, 453 i 454/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 453/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de
segona oportunitat per a joves de 16 a 30 anys.

No obstant això, es comunica que el Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm. 930/12, ha solAlicitat
l’ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 453/12,
relativa a polítiques de segona oportunitat per a joves de 16 a 30
anys. 

Hi estan tots els grups d’acord? Sí.

1) Proposició no de llei RGE núm. 128/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a institució de la
setmana Ramon Llull.

Així passam en primer lloc al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 128/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a institució de la setmana Ramon Llull. Per tal de defensar-la té
la paraula l’Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
No els vull distreure en tot allò que ja saben o coneixen, però
necessit fer una breu introducció d’aquesta proposició. Ramon
Llull va néixer a la Ciutat de Mallorca l’any 1232 i morí el 1315
o el 1316, en això no es posen d’acord els especialistes. 

Fou un intelAlectual avant le lettre puix que fou: escriptor,
filòsof, teòleg, místic, àdhuc científic, car avançà en matèries
científiques com ara la física, les matemàtiques i la informàtica.
A Ars combinatòria ja fa servir un llenguatge algebraic. La seva
obra és la més extensa produïda per un autor medieval, escrita
en català, àrab, llatí i occità. Del conjunt de la seva producció,
diuen que de 265 obres, se’n conserven 240, d’entre les quals

destaquen: Llibre de la contemplació en  Déu, Llibre de les
bèsties, Vida coetània, Fèlix, o Llibre de meravelles,
Blanquerna, Arbre de ciència, Ars Magna, o Llibre d’amic e
amat, per només citar-ne algunes, tal vegada les més conegudes
i no fer-ne una relació exhaustiva.

Tan la seva biografia com la seva obra han estat objecte
d’estudi al llarg dels segles. Nombrosos especialistes de per tot
arreu s’han esmerçat en el seu estudi. També algunes
institucions, de forma especial aquí, han dedicat i dediquen els
seus esforços a analitzar i interpretar les seves obres, aclarir la
seva vida, els seus viatges, la seva tasca de mestre, professor i
missioner. 

Ramon Llull fou un savi, l’obra del qual ha ultrapassat les
fronteres de la seva època i del seu, nostre país. I com totes les
obres dels savis mai no esgoten els seus significats, sempre
n’aboquen de nous. Aquesta és la causa per la qual estudiosos
de les més diverses universitats d’arreu del món hagin fet de
l’obra de Ramon Llull l’objecte dels seus estudis. Per la
vastitud, diversitat i qualitat de la seva obra, ens cal reivindicar
la figura de Ramon Llull i recuperar-la, reivindicar la seva
pertinença a aquesta terra i a la llengua catalana, recuperar-la,
per tal que tothom conegui la seva importància i se
n’enorgulleixi. 

La idea d’instituir de forma anual o bianual una setmana
Ramon Llull, que convoqui investigadors i especialistes d’arreu
del món, no és una idea original, té diversos antecedents, el més
proper en la Settimana di Studi Danteschi, un esdeveniment que
convoca cada any, enguany en farà 17, els estudiosos de la
Divina Comèdia de Dant, per cert coetani de Llull; a Palerm
acudeixen des de diverses universitats estudiosos per presentar-
hi els seus treballs enmig d’una setmana d’esdeveniments
festius i culturals.

Si algunes literatures disposassin d’una figura cabdal com és
Ramon Llull, de ben segur que no només se’n sentirien
orgullosos, sinó que farien per estudiar i difondre el seu llegat,
el més important que hagi pogut deixar un autor medieval, però
la també la seva vida, excepcional en molts sentits, és també
objecte d’anàlisi, en alguns casos d’interpretacions errònies o
interessades. Pensem que al llarg de la seva vida, i parlam dels
segles XIII i XIV, visità o hi visqué temporalment Barcelona,
París, Montpeller, Gènova, Pisa, Roma, Nàpols, Messina, Tunis,
Bugia, Xipre i Jerusalem, entre altres països i ciutats. Tot allò
que envolta Llull té una dimensió extraordinària i, això no
obstant, sempre ha mancat el ferm compromís de la societat i de
les institucions acadèmiques i universitàries, per tal de retre
homenatge permanent al mestratge del savi mallorquí.

Ja hi ha un centre d’estudis lulAlístics, igual que ja hi ha en
l’àmbit de la llengua catalana i en altres àmbits del saber i de la
ciència, grans especialistes en l’obra de Llull. Potser no fora
impossible ajuntar voluntats i recursos per tal d’engegar un
projecte certament ambiciós a l’entorn de la vida i l’obra de
Ramon Llull, un projecte que serveixi per analitzar i difondre la
seva obra, per convocar aquells que investiguen els seus
continguts, per analitzar-los els seus treballs, per recuperar un
període històric que és l’origen de la llengua pròpia.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 10 / 16 de febrer del 2012 123

 

És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
aquesta proposició no de llei, en el sentit que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a instaurar la
setmana Ramon Llull.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. En torn de fixació de posicions
per part del 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup
felicitam aquesta iniciativa del Grup Socialista, creim que molt
encertada, i en la línia que s’apuntava, certament gaudir, tenir
i poder bravejar d’una figura intelAlectual, per utilitzar el molt
actual, un savi com és Ramon Llull, realment ens hauria
d’enorgullir i tenim l’obligació de divulgar la seva figura i
també contribuir al seu estudi. Crec que una setmana d’aquestes
característiques està plenament justificada i té a més, com s’ha
apuntat, els instruments per poder-la fer amb èxit si algú s’hi
posa al davant.

Jo volia presentar una esmena perquè també ens
comprometéssim a tenir molt present, és un poc enfora encara,
a fer un any respecte del centenari de la mort de Llull, que té
aquesta dificultat, com s’apuntava, de si és el 15 o és el 16, en
qualsevol cas ja ho aclariran els experts, però dins aquesta
legislatura..., o com a mínim ha de quedar molt ben fermat, però
jo jugaria segurament al 15, perquè tens el Decret de Nova
Planta l’any 1715 i tens Llull el 1315, és realment un any que
valdria la pena de fer-hi tot un èmfasi i un impuls especial en el
coneixement i la figura de Llull.

Com s’ha dit té una obra magnífica a nivell d’estudi, però
també una obra de creació literària de primer ordre que forja la
llengua catalana, i després de proverbis d’una inquietud i una
diversitat d’interessos molt alta. I com s’apunta a l’exposició,
no prou coneguda segurament pel país, jo crec que és bo que
aquesta setmana es faci un enfocament lulAlista, però també
alguns compromisos, sobretot si és l’any del centenari, però en
general dins la setmana, fórmules de popularitzar la seva figura.
És evident que les escoles cosa fan, el Llibre de les bèsties deu
haver passat com a llibre de lectura a distintes escoles, com
també Blanquerna, però crec que encara l’obra completa,
l’estudi i posada en valor encara té molt de camí per recórrer. Se
segueix reeditant obra de Llull, però crec que també donar
suport a edicions de butxaca, fórmules de tot ordre i
popularitzar-les, crec que aquestes setmanes de divulgació són
interessants.

Ara parlam que la Setmana del Llibre en Català és a la corda
fluixa i s’ha ajuntat amb la Fira del Llibre per poder-se fer en el
Born, quan el Sr. Gómez ens diu que totes les pelAlícules i sèries
estrangeres es faran en castellà a IB3, confiï que la biografia de
Llull, si la fan a Hollywood, no sé si la farem en castellà a IB3,
perquè les pelAlícules estrangeres es fan en castellà a IB3, ho ha
dit el Sr. Gómez, que en això no afluixa, això és una cosa
important. Llull per descomptat no hauria entès l’èxit d’aquesta
llengua en el país. Però crec que com a mínim la biografia de
Llull també dóna per a un apartat en aquestes jornades, tant el
seu estudi, com totes les divulgacions que ja s’han fet. 

És una figura que dóna per molta literatura i ja no només
Llull, sinó la seva persecució també és un episodi de la lluita
entre franciscans i dominics durant segles, la persecució
inquisitorial que va tenir la seva obra dóna realment molts
d’episodis de riquesa i expliquen no només el país, sinó com
Llull ha estat figura dins tot el mapa intelAlectual europeu
contínuament durant segles.

Per tant, jo crec que és una magnífica idea i crec que el
Govern farà molt bé de recollir-la. I, ja dic, si es troba manera
d’encabir-hi aquest compromís de fer un any dens, d’activitat
lulAlista dins el centenari de la seva mort, crec que la idea
quedaria arrodonida.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i
Aguiló per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Volem comentar que per
part del Grup Parlamentari Popular estam satisfets amb tot un
seguit d’actes que es fan entorn aquesta figura, una figura
òbviament importantíssima per a la nostra història, per a la
nostra filosofia, per a la nostra literatura i que, per tant, és una
figura que s’ha de potenciar al màxim.

En aquest sentit volem fer referència al programa que es va
produir el passat dijous 2 de febrer de 2012, en una reunió
conjunta de la comissió executiva i de la Comissió editora
lulAliana del Patronat Ramon Llull a la sala de juntes de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, concretament en
el carrer d’Alfons el Magnànim, allà on es va desenvolupar una
sessió i es va celebrar la comissió executiva formada per unes
persones expertes en l’obra de Llull; posteriorment es va produir
l’acte de presentació dels volums 9 i 10 de la seva nova edició
de les obres de Ramon Llull, concretament Llibre de l’és de
Déu, Llibre de la coneixença de Déu i Llibre de les meravelles,
volums d’1 a 7, concretament a Caixaforum es va produir la
presentació d’aquest important llibre.

Tot això està emmarcat dins un conveni que vostès saben
que es va celebrar l’any 85 entre la Comunitat Valenciana, la
catalana i la balear, que tenen tradició i que consideren que
aquest autor s’ha de potenciar i és en el marc d’aquest conveni
que s’ha de potenciar aquesta figura amb aquests importants
actes de presentació. També hi ha tot un seguit de volums que
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s’estan preparant per als anys 2012, 2013, 2014 i 2015,
concretament el volum 11, Llibre d’intenció a cura de Maria
Isabel Ripoll; el 2013 Llibre de les meravelles II a cura de Lola
Abadia; el 2014 Ars demostrativa a cura de Josep Rubio; i els
anys 2015, 2016 i 2017 volums 14, 15 i 16 Llibre de
contemplació a cura d’Antoni Ignasi Alomar. Després hi ha tot
un seguit de treballs d’edició en curs, s’està fent una feina molt
interessant per part dels experts d’aquesta importantíssima obra,
que és una tasca intelAlectual molt important per a la nostra
cultura, per a la cultura mediterrània d’una figura universal com
és Ramon Llull.

Per tant, el primer que nosaltres volíem dir és que s’està fent
una extraordinària feina per part de les distintes institucions.
Vull fer especial esment a l’Institut d’Estudis Baleàrics, que
crec que fa una tasca molt important en el marc d’aquest
conveni, ja dic, que ve de l’any 85, i també volem donar el
nostre suport a aquesta idea de poder instaurar l’any Ramon
Llull. Efectivament, coincidim que hi ha autors que pensen que
va morir el 15 o el 16, per tant, a l’hora d’establir quin és l’any
no sé com ho farem, també s’han de veure els mitjans
econòmics de què disposam, però en definitiva jo crec que el
més important és posar-nos d’acord i fer un any que sigui
simbòlic per dedicar a aquest autor la importància que
efectivament té.

Jo crec que també es fa una feina de divulgació molt
important a través de biblioteques, també es va fer un vídeo
documental en català, un reportatge sobre la figura d’aquest
autor. En definitiva, que es fa una feina important.

Vostès concretament ens demanen a la seva proposició no de
llei: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instaurar la setmana Ramon Llull”. I nosaltres
consideram que s’hauria d’afegir un text que llegiré a
continuació, per veure si es pot assumir per part del grup
proposant. Seria: “aprofitant totes les actuacions que ja s’estan
fent des de les diferents institucions entorn la figura de Ramon
Llull, i que es posi especial esment a la commemoració dels 700
anys de la mort del nostre ilAlustre pensador” -o del nostre
ilAlustre filòsof..., com vostès vulguin.

Aquesta seria la nostra aportació i si es pot assumir li
donarem suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Vol fer ús de la paraula Sr.
Maicas. Té un màxim de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Seré més breu. Primer de tot agrair tant al Sr. Alorda com al
Sr. Rubio el seu suport. Des de fa estona es fan coses, és a dir,
sempre s’han fet coses entorn a Ramon Llull. El segle XIX hi
havia molts capellans implicats, sigui Riber, sigui Galmés, que
en varen fer traduccions, sempre hi ha hagut activitats i accions
entorn a Ramon Llull, però per una sèrie de raons han quedat
dins un àmbit restringit sempre, han quedat dins un àmbit
d’estudiosos, i jo crec que hem d’intentar donar-li una dimensió
més enllà d’aquest àmbit perquè la figura i l’obra de Ramon
Llull s’ho mereix, és a dir, se mereix que hi hagi aquests

estudiosos, sense cap dubte, però hem de fer alguna cosa perquè
es popularitzi un poc més aquesta figura.

Com anècdota jo vull recordar que durant els meus anys
d’estudiant, estudiava en el ColAlegi Beat Ramon Llull,
aleshores era una altra època, lògicament, no sabíem que fos un
escriptor, que fos el primer escriptor en català d’aquí. És a dir,
s’ignoraven moltes coses...

(Remor de veus)

I hi havia el pare Colom. Per tant, traslladar tot aquest
coneixement, donar suport als estudiosos, crec que amb això
acomplim tots amb aquesta obligació que tenim de ser aquí en
aquesta comissió i crec que ens hem de sentir contents d’arribar
a aquest acord i tirar-ho endavant.

Per tant, efectivament accept aquests suggeriments per
afegir-hi, els trob del tot lògics i s’hi han de posar. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Maicas. Vol un petit recés?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

És que he quedat un poc embullat. Jo veig la setmana com
una setmana periòdica i la (...) Sr. Rubio, o suspenem. La idea
de l’efemèride és l’any de l’efemèride...

(Remor de veus) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, els pareix bé que llegeixi tal com quedaria
la proposta?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

La intenció és fer la setmana aprofitant totes les actuacions
que ja s’estan fent des de les diferents institucions entorn a la
figura de Ramon Llull. Això per una banda. I que es posi
especial esment a la commemoració dels 700 anys en relació
amb l’any commemoratiu de la mort de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Estan d’acord amb aquesta redacció? Sr. Rubio, si és tan
amable, ens pot fer arribar el text perquè puguem agafar nota,
a pesar que ho hagi llegit.

Podem dir que s’aprova per unanimitat el text que hem
acordat ara?

En conseqüència quedaria aprovada la Proposició no de llei
128/12.
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3) Proposició no de llei RGE núm. 454/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inclusió en els
pressuposts de la CAIB per a l'exercici del 2012 de la
construcció del segon institut de Marratxí.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
454/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incloure en
els pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
l’exercici 2012 la construcció del segon institut de Marratxí. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Conxa Obrador, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, per
entendre la nostra proposició crec que és necessari fer el relat de
les circumstàncies que han fet que la duguem aquí avui i per
això m’he de situar a l’any 91, en el municipi de Marratxí. En
aquest any aquest municipi tenia 6.000 habitants censats, dues
escoles públiques, tres concertades i els alumnes que havien de
passar a l’institut de secundària estaven adscrits a Son Rullan i
a Ses Estacions. El fet de tenir el tren que els deixava a la porta
doncs suposava un avantatge important, 6.000 habitants era una
quantitat assumible per a aquesta circumstància.

Però, deu anys després, l’any 99, ens situam a Marratxí en
20.000 habitants. Això és quasi quatre vegades més la quantitat
que hem esmentat abans. En aquest any s’aprova una revisió de
normes subsidiàries en el municipi de Marratxí que rebaixa a la
meitat el sostre de població i el deixa a 45.000 habitants. Hi ha
dues escoles de primària més, en total són quatre, i tres centres
concertats, no hi ha cap institut de secundària. Per això l’equip
de Govern, aleshores que estava constituït, s’endeuta, signa un
préstec de 1.000 milions de pessetes d’aleshores i s’inicien les
obres per construir el primer institut de Marratxí, l’IES de
Marratxí. En aquest institut estan adscrits 220 alumnes
provinents d’aquestes escoles de primària i es preveu que estigui
format per cinc línies i vint aules de secundària i de batxiller. En
aquests moments l’institut de Marratxí té 28 aules i 1.062
alumnes. 

L’any 92 l’equip de Govern quan va veure que la qualitat de
l’ensenyament en aquestes circumstàncies de massificació
d’alumnat davallava, l’institut de Marratxí es convertia en un
institut dels anomenats conflictius per la seva massificació, va
assenyalar un solar d’equipament docent a la urbanització de Sa
Nova Cabana per construir el segon institut de Marratxí. Aquest
solar venia d’una cessió obligatòria per part del pla parcial que
va desenvolupar la urbanització, per tant va ser un solar gratuït
amb 16.000 metres quadrats, l’únic que teníem disponible a
Marratxí i el darrer solar que es podia obtenir d’aquesta manera.
Per tant, teníem aquest solar preparat per cedir a la Conselleria
d’Educació perquè es fes ja el segon institut.

L’any 2003 ens situam en 30.000 habitants a Marratxí, entra
un nou equip de Govern, el Govern del Partit Popular, que
impulsa la construcció d’un centre de primària a aquest solar
que estava destinat al segon institut de Marratxí. De qualque
manera es tanquen les oportunitats de poder desenvolupar
aquest equipament docent perquè l’ajuntament ja no disposa de
més solars per poder ubicar el segon institut. 

Davant les pressions de l’AMIPA de l’IES de Marratxí, del
professorat i dels polítics que són a l’oposició a l’Ajuntament de
Marratxí, l’equip de Govern cerca un altre solar per ubicar
aquest nou equipament i troba una finca rústica, privada, que ha
de comprar, que vol comprar sense equipaments, sense
accessos, sense vial, és un camp d’ametllers. Això produeix un
escàndol en el municipi perquè s’ha de pagar un solar que és
d’un propietari particular que no té accessos i que està ubicat
enmig d’un camp d’ametllers, per tant, davant aquesta pressió
l’Ajuntament de Marratxí torna enrere i cerca el consens amb
l’oposició, però, mentrestant es perd tota la legislatura.

Finalment s’arriba a un consens per ubicar el segon institut
a la urbanització de Sant Marçal, davant l’església de Sant
Marçal, on hi ha un solar que no està destinat a equipament
docent, però es canvia l’ús, i l’ajuntament, l’oposició accepta el
canvi d’ús, que passa de social a educatiu perquè s’hi pugui
instalAlar i pugui tenir sortida aquesta demanda, i el compromís
és que l’ajuntament iniciarà la dotació de serveis per poder tenir
l’institut en marxa el més aviat possible i la Conselleria
d’Educació es compromet a instalAlar unes aules prefabricades
perquè es pugui iniciar-se el nou curs. Aquestes aules
prefabricades provenen de l’institut de Llucmajor que les tenia
allà, són visitades per l’AMIPA i accepten aquesta
circumstància. 

Per tant, es pensava que es podria tenir en el curs 2011-2012
disponibilitat d’almanco unes aules prefabricades perquè els
alAlots de l’escola Costa i Llobera i els de Santa Maria poguessin
iniciar el curs 2011-2012 aquí, en aquest solar, l’oficina
d’escolarització inicia l’adscripció de 50 alumnes als quals
donen plaça a aquest nou institut a Sant Marçal, es dóna un codi
de centre a aquest institut i es nomena l’equip directiu pensant
que es podria començar el curs. Hi ha un canvi de govern
autonòmic, com tots sabem en el 2011, la Conselleria
d’Educació torna enrere el lloguer de les aules prefabricades i
mentrestant l’ajuntament no havia fet tampoc la dotació de
serveis a aquest solar, per tant, el solar està ben igual que uns
anys abans. 

S’acosta l’inici del curs i els nins i les nines no tenen on
començar les classes, es per això que l’Ajuntament de Marratxí
proposa que puguin començar a l’escola vella del Pont d’Inca,
cosa que els pares no accepten perquè no reuneix les condicions
adequades per tenir-hi els nins. Mentrestant, l’Ajuntament de
Santa Maria veient que els seus alumnes, que també havien de
ser a Sant Marçal, tampoc no podran iniciar el curs, ofereix les
seves escoles perquè s’hi puguin instalAlar. I, efectivament, allà
hi van els nins de Marratxí, dues unitats, els nins de Santa
Maria, dues unitats, i els nins de Santa Eugènia que s’afegeixen
a aquesta nova infraestructura docent. Per tant, tot i que
l’Ajuntament de Santa Maria ja ha advertit que en aquestes
instalAlacions educatives només poden cursar fins l’any que ve
el segon curs d’ESO perquè quan hagin de començar tercer la
capacitat de l’escola ja estarà al límit i no els podran tenir. Per
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tant, era una situació transitòria que permetia que dos anys, dos
cursos escolars, hi hagués una solució provisional. 

El que es demana ara és que aquesta situació no sigui
provisional, que la Conselleria d’Educació es comprometi a
dotar d’un pressupost perquè es puguin contractar les obres,
primer el projecte i després les obres, i que aquests nins quan
hagin de fer el tercer curs d’ESO puguin anar a l’institut de Sant
Marçal. Jo diria que la situació de la població reforça aquesta
necessitat perquè és insostenible. Marratxí avui en dia té 35.000
habitants censats, dels quals hi ha 2.042 nins i nines de 10 a 14
anys, són els propers alumnes que han de fer la secundària
d’una manera immediata. Per tant, consideram que aquesta
circumstància i el fet que a l’Ajuntament de Marratxí s’hagin
presentat dues mocions solAlicitant el mateix que avui solAlicitam
aquí i que aquestes dues mocions presentades pel Partit
Socialista-Iniciativa i el Partit Socialista s’hagin aprovades per
unanimitat de tots els grups reforça la necessitat que aquí en el
Parlament s’agafi el compromís que s’iniciï, perquè és una
demanda social per part de l’AMIPA, de la comunitat educativa
de l’institut de Marratxí i per part de totes les forces polítiques,
tot i que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, tot i que pensam que va en la línia del que va manifestar
l’altre dia en el plenari el conseller d’Educació quan va dir que
en el mes de maig tendrien el projecte d’execució aprovat. Per
tant, més que reforçar aquesta manifestació, aquesta voluntat del
conseller aprovant aquesta proposició aquí dient, manifestant el
compromís del Govern per dotar d’un pressupost i d’iniciar les
obres el més aviat possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. 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 màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Poques coses a afegir a la relació
jo crec que gairebé exhaustiva de tota la peripècia que ha viscut
aquest institut durant tots aquests anys, hom pacient no és
vençut, deia Llull, però hi ha un moment en què és normal que
es perdi la paciència perquè si hi ha una situació que ha arribat
a un límit, doncs convendrà que es reaccioni. Jo crec que,
efectivament, aquest aspecte ens du a una reflexió sobre la
pressió que ha tengut educació i que l’ha haguda d’atendre, la
veritat és que multiplicar per cinc la població de Marratxí en
vint anys, com se’ns ha recordat, crea uns reptes de tot ordre
molt importants que entre tots hem d’afrontar. També ens du a
una reflexió, que no duim bé com a país, que és la planificació
urbanística, moure una planificació urbanística, em pareix
recordar que era de devers 70.000, si s’ha dit 45.000 era la
meitat, jo anava amb la idea de 70 i 80.000 habitants que

arribava a tenir el planejament de Marratxí, que no tengui els
equipaments prevists per a aquesta població significa que qui fa
els informes, qui vetlla que hi hagi la proporció de solars
prevists a l’espera d’aquest creixement, però que estiguin
dissenyats, resulta que això no existeix. Totes les darreres
escoles que feim estan darrere interessos generals, a corre-cuita
perquè els planejaments que preveuen una capacitat de població
espectaculars sembla que mai no tenen els solars preparats.
Després, efectivament, que tot un institut surti d’un pla parcial
d’una zona on hauria de sortir un de primària i no hauria de
sortir un de general perquè hauria d’estar previst per a tota la
població, bé, ens du a reflexions que no vénen al cas, però sí a
les conseqüències que després tenen. 

En el cas de Sant Marçal jo crec que tothom donava per fet
que encara que fos amb una solució provisional i amb totes les
crítiques que comportaven les aules prefabricades estava feta,
estava autoritzada i pactada, com s’ha dit, quant a escolarització
dóna i assigna l’IES Sant Marçal és perquè l’IES Sant Marçal
fins i tot està creat jurídicament, existeix, està publicat en el
butlletí i ara l’IES Sant Marçal està a un topònim tant
santmarçaler com és Santa Maria, que és ja, fins i tot, una
incongruència toponímica entre l’institut i l’indret on es
desenvolupa l’escola.

De totes maneres, evidentment, Santa Maria també aspira al
seu institut i en qualsevol cas, com se’ns ha recordat, l’espai no
dóna ni tan sols per (...)  aquesta situació. A mi, em sap greu que
amb tot això i amb tots els moviments que ha comportat també
la majoria absoluta del Partit Popular a Marratxí la defensa de
Partit Popular bàsicament consisteixi a acusar els altres de no
haver fet res. Bé, la paraula res és la que més surt en aquests
debats que, francament, quan un repassa les gestions convertir-
les en un res, la veritat és que segurament sona injust. 

I, en qualsevol cas, sigui quin sigui el relat que es vulgui fer
del passat el que tenim ara és una situació d’emergència i uns
responsables, que és el Govern, que l’ha de dur a terme. El Sr.
Bosch pareix que ha apuntat, fins i tot ens va venir amb un plafó
i va voler fer la seva escena, massa bé, tendria maneres jo crec
que més naturals de fer-ho, però si ho va voler fer arran
d’aquella interpelAlació doncs nosaltres li agraïm, ens sap greu
que ho faci contra ningú en comptes de favor de, però, endavant,
i ara crec que avui podríem expressar aquest suport complet a
tots, com s’ha fet a l’ajuntament, com es recordava, i ja que tots
estam d’acord a donar màxima prioritat a aquest equipament
doncs crec que estaria bé que així s’expressàs en contra del que
es va fer amb les esmenes al pressupost, que el Partit Popular tot
per voler dir que estava a favor de l’IES de Sant Marçal votava
en contra de les esmenes que volien garantir la seva execució.
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En qualsevol cas, avui seria un pronunciament, ja dic,
parlamentari que donaria aquesta solemnitat a un compromís
unànime i en tot cas l’únic que faria seria animar i empènyer el
conseller del ram a executar aquesta obra amb la màxima
celeritat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana Maria Aguiló i Garcias,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Conxa Obrador, igual
que jo vostè coneix perfectament el municipi de Marratxí, vostè
estava en el Liceu i jo estava en el colAlegi Costa i Llobera, per
tant, coneixem perfectament les mancances d’aquest municipi.
I el Partit Popular, bé, el Grup Parlamentari Popular sap
perfectament que necessita un nou institut, i això se sap
beníssim. Però també li vull dir que també sabem com funciona
l’IBISEC i també com es fan els instituts, i els instituts, Sra.
Obrador, es fan per cessió de crèdit. És a dir, aquests darrers
anys s’han hagut de fer per cessió de crèdit, no hi ha hagut
partides pressupostàries destinades, s’han fet per cessió de
crèdit. I ara, si vol, pas un momentet a explicar un poc les coses.

Senyors i senyores diputats, no entenc, en absolut, la postura
del PSOE, no entenc la demagògia política a la qual es
dediquen, crec que haurien de fer una oposició constructiva i
d’alt nivell en lloc de fer una PNL instant el Govern a fer coses
que ja fa i que el PSOE va ser incapaç de fer. Que jo recordi el
solar el tenen des de l’any 2009, què han fet des de l’any 2009?
Mà sobre mà? Miri, des de l’any 2009 si ja tenien el solar
s’haguessin pogut posar a construir el centre, dic jo, no sé, pens.

Bé, passem a explicar un poc la història d’aquest institut.
Mitjançant el Decret 42/2011, de dia 29 d’abril de 2011, es va
crear de forma virtual l’IES Sant Marçal i l’anterior govern, el
Govern del Pacte, a la Conselleria d’Educació hi havia el PSOE,
es va comprometre que les classes s’iniciarien el curs escolar
2011-2012. Es va obrir un procés d’escolarització, com ha dit la
Sra. Obrador, per a les aules modulars o barracons -no sé què
dir-los si aules modulars o barracons, ja estic un poc embullada-
, que es pensaven muntar sobre el solar que l’Ajuntament de
Marratxí ja havia cedit l’any 2009 -repetesc, l’any 2009- per
ubicar aquest institut. Sé que hi va haver problemes de qui feia
el solar o qui no feia el solar, sé que aquí hi ha el problema, ho
sé perquè ho conec de primera mà. 

Com ens té acostumats el PSOE la història va ser molt
distinta i les aules modulars no varen arribar. Les aules
modulars no eren de Llucmajor, s’havien de comprar unes aules
modulars, s’havien de comprar, no s’havien d’arrendar i així
figura a l’IBISEC. Vull dir, està dit a l’IBISEC, això són coses
que dins la conselleria tot funciona i tothom ens coneixem i els
que han fet feina dins conselleria tothom coneix tothom. Ens
haurien costat devers un milió i mig d’euros i aquestes aules
modulars, a més, haurien estat per quatre anys, és a dir,
haguéssim tengut alumnes a barracons durant quatre anys
perquè el PSOE era incapaç de fer un institut.

Bé, jo hi vaig anar personalment a veure-les i aquestes aules
modulars no hi eren. És a dir, el mes de maig, l’escola havia de
començar el mes de setembre, el mes de maig no hi havia les
aules modulars. Deu ser molt ràpid muntar-les, no ho sé. Hi
havia un solar tan buit com les promeses que en temes
d’infraestructura ens tenia acostumats el Pacte de Progrés. I no
ho dèiem només nosaltres, en aquest retall de premsa, per
exemple d’un sindicat, que el tenc aquí davant, i em diran és
AMPE, no, no és AMPE, el sindicat era l’STEI, i ara els diré
exactament què deia l’STEI, l’STEI deia, en el 2010, si em
permeten un momentet: “el arranque del curso escolar está
marcado por el recorte de profesorado y la falta de
infraestructuras”. I això era el 07, 09 del 2010 i era l’Última
Hora. Per tant, no era ni El Mundo ni era AMPE.

La seva preocupació ara per l’IES Sant Marçal i per les
seves infraestructures ens sorprèn, pareix que el PSOE té un
lapsus i es desperta ara sense recordar el desgraciat precedent
d’aquest centre educatiu. Senyors i senyores diputats, l’anterior
govern del Pacte tenia el solar des de l’any 2009, un solar per
construir l’IES Sant Marçal i ara, ara que el Govern fa el que ha
de fer, és a dir, primer, solucionar el problema dels 40 alumnes
al carrer que ens varen deixar, matriculats, això sí, però
virtualment, eren al carrer i després posar-se amb el projecte de
l’institut, i qui fa aquest projecte, senyors, doncs són els tècnics
de la conselleria, per tant, el cost és zero. Per això no hi ha cap
partida pressupostària, perquè no el fa un bufet d’arquitectes, el
fan els mateixos tècnics de la conselleria, i fan el projecte bàsic
i ara ja van pel projecte d’execució, per favor! Per una part
vàrem estalviar les aules modulars, 1,5 milions d’euros més o
manco ens haguessin costat; i, per altra, estam estalviant
utilitzant el personal de la conselleria, els mateixos tècnics.

Ara ve la segona part. Després de fer el projecte, facem
l’institut. Miri, si coneixen un poc el món educatiu -ja els he dit
com funciona, com es fan les infraestructures- sempre o quasi
sempre la finançació i la tramitació per la construcció de centres
educatius s’ha realitzat mitjançant cessions de crèdit, i es
trasllada a l’ajuntament corresponent, en aquest cas el de
Marratxí, el desenvolupament i la contractació de l’empresa
constructora, i tal com es venia fent a l’anterior legislatura
aquesta tècnica de contractació suposa no tenir una partida
pressupostària reflectida en el pressupost. Això ja els ho vàrem
explicar quan ens varen dir que dotàssim i ens varen posar els
alumnes aquí, a fora del Parlament, amb unes pancartes. No!, no
funciona així, no utilitzin la demagògia, per l’amor de Déu!

Com he dit abans en aquest moment s’està elaborant el
projecte bàsic; ja s’ha acabat i ara estam fent el projecte
d’execució, bé, l’està fent la conselleria, perquè jo no el faig,
eh?, i aquí sí que té una partida pressupostària. Aquesta partida
pressupostària són els sous de les persones que estan fent aquest
projecte d’execució, aquest projecte bàsic i aquest projecte
d’execució.
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És molt fàcil enganar les persones i dir que no hi ha partida
en el pressupost, perquè és difícil explicar aquesta realitat, és
difícil que un ciutadà entengui com es fa un centre, però,
senyors diputats, per favor, vostès tenen el nivell suficient per
saber com es fa un centre. No facin més demagògies, no alarmin
els marratxiners, per favor, basta d’alarmismes. Crec que la
població de Marratxí no mereix això.

Ahir mateix em consta que l’APIMA i el regidor, Sr. Xisco
Ferrà, tenien programada una reunió amb la directora general de
Planificació i Centres, i tot això que jo estic explicant aquí es va
explicar a les persones; vull dir que a més és un compromís, i és
un compromís especial del president del Govern. Nosaltres no
deim mentides, no contam contes ni feim instituts virtuals,
nosaltres no feim instituts virtuals.

I per últim vull donar-los un consell: escoltin el ciutadà. La
conselleria va tenir una reunió amb els pares d’aquests alumnes
de l’IES virtual Sant Marçal, i aquests varen dir que la millor
opció era adaptar l’escola del Pont d’Inca, que la proposta de les
aules modulars no només era caríssima, sinó que a més era molt
molesta per als alumnes, que haurien de tenir el renou de les
obres mentre estaven fent classe, i això ho varen dir a una
reunió. Per tant no ens diguin aules modulars, és a dir, vostès
saben el que és donar classe amb les obres devora? Per l’amor
de Déu!

Per tant no podem donar el nostre vot a favor; no només no
podem donar el nostre vot a favor, és que per favor els
demanam que llevin aquesta proposició no de llei, perquè instar
el Govern a fer una cosa que ja fa a nosaltres ens pareix una
pèrdua de temps, i nosaltres no volem perdre el temps en
aquesta comissió d’Educació, no perquè no es faci l’IES Sant
Marçal, ara no enviïn una nota de premsa que desvirtuï la
realitat, nosaltres farem l’IES Sant Marçal. No podem donar el
vot a favor a un assumpte que té un preocupant caràcter
demagògic i que pretén donar un missatge equivocat a l’opinió
pública. El que sí és cert és que l’anterior govern va prometre i
va fer públic que l’IES Sant Marçal obriria les seves portes
l’any 2011, i es varen limitar a publicar al BOIB el seu nom i
l’equip directiu, i el que sí és cert, Sra. Obrador, Sr. Alorda, és
que l’actual govern del PP ha començat el projecte de l’IES
Sant Marçal, s’està desenvolupament i ens veurem, com va dir
el Sr. Conseller, el dia de la primera pedra i el dia de l’inici de
curs del nou IES Sant Marçal, però un edifici de veres, no un
edifici de barracots que vostès volien donar al poble de
Marratxí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Obrador, per
contradiccions té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Bé, si el Partit Popular no hagués utilitzat el
solar que hi havia destinat al segon institut de Marratxí a Ses
Cases Noves per construir un centre públic de tres línies per
encobrir una operació urbanística que no els va sortir bé, aquí
no parlaríem ara de fer encara el segon institut per manca de
solar, eh?, perquè es va fer l’escola pública per poder comprar
la finca rústica d’una persona coneguda a Marratxí a un solar
que no reunia les condicions, ni accessos ni dotació de serveis.
Per tant si vostès haguessin deixat aquest solar de 16.000
metres, l’únic gratuït que hi havia a Marratxí aleshores, ara no
parlaríem de segon institut, ara parlaríem del tercer institut que
Marratxí es mereix per nombre d’habitants. Per tant no em
vengui a donar lliçons ara de com estaven les coses i a dir qui és
el culpable; el culpable que no hi hagi segon institut són vostès.

Miri, l’Ajuntament de Marratxí, quan varen governar els
socialistes, va fer l’institut de Marratxí, varen demanar el crèdit
i varen assumir la construcció d’un institut que el govern balear
d’aleshores, en aquell moment no tenia doblers per fer-lo, i el
compromís amb els ciutadans del govern socialista va ser
assumir la despesa de 1.000 milions de pessetes d’aleshores per
fer l’institut de Marratxí. Per tant tampoc no digui que els
socialistes no hem fet ni hem donat solucions a les famílies de
Marratxí.

Miri, les aules de Llucmajor, les varen anar a veure els pares
i les mares. Jo em vaig reunir també despús-ahir amb ells, i això
és el que em varen dir: les aules prefabricades o barracots tenien
aire condicionat i calefacció, i estaven ben contents que
poguessin dur-se al solar de Sant Marçal per colAlocar una unitat
de..., dues línies de primer d’ESO a l’espera de construir d’una
manera definitiva el futur institut de Marratxí. Per tant no és cert
que no hi hagués una solució provisional.

Miri, a l’Ajuntament de Marratxí fa un parell de mesos es
varen presentar dues mocions, dues mocions que demanaven el
mateix que estic demanant jo i que es varen aprovar per
unanimitat. El tinent de batle primer, Sr. Xisco Ferrà, del Partit
Popular, regidor amb responsabilitats d’educació, va dir que
“tenim compromís amb la conselleria que ja no basta el segon
institut, que el primer centre..., que es faci un primer centre...,
que quan la conselleria construeixi un institut serà a Marratxí el
primer que faci. Sabem -això són paraules del regidor Xisco
Ferrà- sabem que ells també pensen que això s’ha de començar
a gestar aquest any que ve, perquè si no, no arribarem a temps.
Demà tenc una reunió amb la conselleria per demanar que es
faci una esmena al pressupost malgrat que sigui amb una partida
d’1 euro per tenir la partida oberta. Ells m’han dit que cercaran
també per fer un transvasament que..., però a mi, igual que a
vosaltres, m’agradaria veure-ho reflectit”. O sigui, el regidor
d’educació es posa en contacte amb la Conselleria d’Educació
per demanar per favor que obrin una partida pressupostària amb
1 euro i se’n van amb el compromís que el Govern cercarà
doblers i que ho reflectirà de qualque manera. Això és el que
demanam, el compromís del Govern perquè quedi reflectida la
seva voluntat amb garanties que es pugui executar l’institut, i
això només es pot fer posant doblers a una partida
pressupostària.
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Vostès han posat 270.000 euros al pressupost de l’IBISEC,
i ens agradaria saber què pensen fer amb aquest pressupost, si
pensen fer un institut amb garanties perquè els alumnes de
Marratxí puguin anar a (...). Mirin, Marratxí és un municipi que
té tot el dret del món a tenir el segon institut i, com diu el Partit
Popular i reivindica a Marratxí i nosaltres li donam suport, ja és
hora que Marratxí tengui el tercer institut que li pertoca per
nombre de població. 

Per tant nosaltres mantenim la nostra proposta que quedi
reflectida una partida pressupostària que demostri la voluntat
del conseller de fer aquest segon institut, i que s’iniciïn les obres
per tal que en el curs 2013-2014 aquests alumnes de Marratxí
puguin fer el tercer d’ESO en el seu poble.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador.

Passam, idò, a la votació de la Proposició no de llei 454/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, cap. Per tant serien 5 vots a favor i 9 vots en
contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
454/12.

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