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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats,
començam la sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, Sra. Presidenta, Francisco Mercadal substitueix Manolo
Monerris.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Margalida Serra.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en les preguntes RGE núm.
2925, 3163, 4029, 4032, 4035, 4036 i 4047/11.

Assisteix el Sr. Rafel Bosch i Sans, conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, acompanyat de la Sra. María Mercedes
Celeste i Palmero, directora general de Planificació, Inspecció
i Infraestructures Educatives; del Sr. Onofre Ferrer i Riera,
director general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional; de la Sra. Aina Maria Rodríguez i Arbona, cap de
gabinet del conseller; i de la Sra. Patricia Moreno Ruiz-Oralde,
responsable de Comunicació de la conselleria.

1) Pregunta RGE núm. 2925/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a ajudes
per a esdeveniments culturals.

Per formular la pregunta RGE núm. 2925/11, relativa a
ajudes per a esdeveniments culturals té la paraula el Sr. Antoni
Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al Sr. Conseller i al seu
equip per venir avui com a sis mesos després d’haver-se
presentat aquestes preguntes a respondre-les. En qualsevol cas
mai no és tard si la dicha llega, però crec que és important que
hi hagi aquest diàleg perquè si no es produeix la paradoxa que
el control del Govern el fa sobretot el partit del Govern i això,
crec que qualsevol amant de la democràcia cercarà els ressorts

perquè no es produeixi així o no sigui una característica
d’aquesta legislatura.

En tot cas, aquesta primera pregunta, que era de 7 de
setembre, realment era un moment en què anaven plovent
notícies negatives respecte del suport als esdeveniments
culturals. Ha perdut un poc d’actualitat pel que es refereix al
2011, però crec que la manté. L’hem mantinguda perquè hi ha
el 2012, hi ha el 2013, hi ha el 2014 i la inquietud no només no
s’ha diluït, no s’ha... espassat, sinó que jo diria que s’ha
intensificat. Ens agradaria saber el parer del conseller respecte
d’aquest suport als esdeveniments culturals.

Evidentment des del nostre grup tant ens és que s’articulin
a partir de Cultura i Educació com podria ser de vegades vist
des d’una institució, des d’un país que autoafirma les
competències en cultura, com fer-ho com s’ha fet històricament
i certament s’ha donat el vessant de promoció turística, perquè
històricament Turisme ha tengut més recursos que no tenia la
promoció cultural, és així de... no sé si dir trist o simptomàtic
del que són els recursos governamentals del país, però en tot cas
ha estat així i tant és, l’important en aquest sentit no és tant que
el moix sigui blanc o sigui negre com que caci ratolins i el que
vèiem és que realment els ratolins darrerament s’estaven
escapant, no? 

Vèiem que tots aquests grans esdeveniments que estaven
associats a ajudes institucionals desapareixen, en tenc una
d’específica per la Fira de Manacor, per tant, la deixaré un poc
al marge, però sí que ens agradaria saber no només el seu parer,
sinó sobretot la seva reacció i com s’arbitrarà el suport a aquesta
mena d’esdeveniments.

Tots coincidim que en la manera d’ampliar la temporada
turística l’element cultura és fonamental, estratègic, pensam en
patrimoni, però pensam també en activitats i esdeveniments
culturals. Hi ha hagut aquí festivals de jazz de primer ordre,
festivals de teatre amb anomenada dins tot el Mediterrani, hi ha
hagut fins i tot fites, algunes s’han anat reconduint cap a altres
esdeveniments, pensem en el Festival de Pollença o en molts de
festivals de música clàssica que es produeixen, altres han
desaparegut com el de la Mediterrània, però sempre han quedat
elements. 
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He anomenat el d’opera, ballet o el Festival de Pollença com
a tres dels quals, però també m’agradaria saber si en recuperaran
algun o com ho veu, però sempre tots insistint en la capacitat
d’atracció que tenen aquests esdeveniments culturals i la
importància estratègica de mantenir-los molt especialment en
temporada baixa, però també com un atractiu addicional, com
un turisme de consum cultural en temporada alta.

Per això, ens va preocupar molt que la convocatòria que hi
havia vigent de la Conselleria de Turisme, de l’IBATUR, dins
l’any 2011, es va dir després que per motius formals o els que
fossin... la veritat és que els motius formals, sempre hi ha
manera de resoldre’ls d’una manera o altra, però la qüestió és
que es varen resoldre subvencions de l’ordre del 10% d’allò
convocat. Això va deixar en una situació realment molt precària
als que ja en confiaven, gent que havia fet despeses confiant en
la seguretat jurídica de la tradició i realment el 2011 ha patit
aquesta circumstància. 

Jo ja, més que demanar-li pel 2011, que vulguis o no s’ha
substanciat, m’interesso pel futur: quin és el seu parer d’aquesta
situació i quines mesures pot prendre per garantir aquests
esdeveniments culturals de primer ordre, potenciar-los i dedicar,
tant sigui des de Cultura com de Turisme, que el Govern
mantengui el seu suport o l’augmenti, no?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller per un
temps màxim de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, en primer lloc, ja que ho ha fet constar, que ha arribat
amb un poc de retard, si vull fer constar, perquè d’aquí a uns
segons sortirà a la xarxa supòs, que és la quarta vegada que vénc
en comissió perquè com que he vist darrerament que sembla que
no he passat per aquí en comissió, també amb el mateix fair
play amb què vostè ha fet constar la meva tardança també vull
que consti en acta que és la quarta vegada que estic aquí en
comissió, no com a altres bandes que ha semblat que no he
aparegut mai en comissió en l’anterior període de sessions. És
veritat que arrib tard en aquesta pregunta i és veritat que li
podem donar un caire de futur en lloc de passat.

Quant a la meva informació de la resolució de la Conselleria
de Turisme respecte a la convocatòria li puc ben assegurar que
fou resolta exactament en els termes que fou plantejada per
l’anterior consellera, la Sra. Barceló, que va fixar uns
paràmetres molts clars, perquè supòs que era així i així ho varen
fer i així m’ho han explicat els responsables de Turisme, era
difícil avaluar com donar una subvenció per part del Govern a
determinats projectes culturals sí i altres no, i va establir -si ho
miren, crec que l’abril del 2011- una convocatòria molt definida
quant a puntuacions, fou resolta estrictament el juny -si no ho
record malament- en els termes de la dita convocatòria. 

També coincideixen els tècnics de Turisme que són uns
criteris que potser han estret massa les perspectives que hi havia
i que només ha pogut passar aquests filtres un 10% de les
solAlicituds. Per tant, li assegur que aquest va ser el primer
criteri. No s’ha modificat cap coma respecte de... com no podia
ser d’altra manera, si és una convocatòria i vigent s’ha resolt
d’acord a aquesta perquè a més -aprofito per dir-ho- no té res a
veure amb el fet que després hi hagués un decret de mesures
urgents de restricció econòmica, que han afectat altres
esdeveniments, de tot tipus, eh?, i altres despeses, però no a
aquesta.

Què ens interessa de cara al futur? M’ha comentat que
després entrarem més en altres més específiques, a les quals
vàrem haver de fer front, i li ho reconec, amb una certa
urgència, com podria ser la Fira de Teatre de Manacor, però la
situació en què ens hem trobat... vostè ho sap, és a dir,
coincidim almanco en aquest punt, que els atractius culturals
d’aquesta illa apart dels mateixos per als ciutadans d’aquí de
gaudir d’esdeveniments culturals importants sí són un pou
d’atracció d’un turisme cultural d’un nivell que crec que
estratègicament ens interessen a tots.

Li puc dir que enguany entre les accions que podem fer, en
farem algunes, properament... n’estam preparant com ja els vaig
dir algunes a La Llonja que creim esdeveniments de
primeríssima magnitud i concentrarem els esforços en allò pel
qual tenim pressupost i a ser possible ho gestionarem, per
concentrar els esforços, des de la conselleria competent en
cultura, la nostra en aquest cas, tot i que lògicament hi pot
haver, perquè haurem d’acudir-hi, patrocinadors privats per
determinades actuacions de tipus cultural, que a vegades és molt
benvinguda, intentarem cobrir, el que és evident... i és que és...
diguem, la dificultat de poder fer una disponibilitat
pressupostària més àmplia.

Quant a aquesta, em centro en la pregunta, fou resolta
segons els criteris que eren uns criteris difícils, tal vegada de
complir per la gent que pensava que tradicionalment ho podia
fer.

De la Fira de Pollença li dic tres quarts del mateix, perquè
posats en contacte amb... quan hi va haver el canvi en els
responsables, jo mateix li he de dir que, parlant personalment,
per exemple a la primera funció que hi va anar el conegudíssim
i apreciat Joan Pons, idò una persona que crec que a hores d’ara
no ha pogut cobrar el que li correspon per una actuació, un
baríton mundialment conegut. Hi ha hagut dificultats, la Fira de
Pollença té unes vicissituds que no estan resoltes i ens hem
compromès a estudiar encara que sigui a posteriori, però va ser
un poc caòtica la preparació de la Fira de Pollença d’enguany.

Quant a què farem, enguany aprofitarem per fer algunes
actuacions des dels organismes autònoms, tant a l’Institut
d’Estudis Baleàrics com la colAlaboració en l’Institut Ramon
Llull perquè el nostre pressupost, que també el destinarem tot de
les partides que tenim en aquesta fira de Tàrrega o la Fira de
Teatre de Manacor, farem totes les actuacions que puguem
mentre que en el 2012 ens haurem de subjectar -i és evident i ho
deim cada vegada- a la disponibilitat de crèdit que tenim, no
podem acudir a plantejaments... Li ho repetesc, no podem gastar
res que no tenguem, no podem acudir a res que no hi hagi una
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reserva pressupostària ni deixarem per a l’any que ve cap dèficit
respecte a esdeveniments.

Sí que és veritat que treballam per a alguns patrocinis
importants i ja els avanç que n’hi ha un crec que important en
marxa, que no els puc avançar perquè no està tancat amb
actuacions a La Llonja de primer nivell, alguns altres en
esdeveniments musicals i coincidesc que anirem en la línia
d’anar remuntant una situació econòmica complicada i de poder
especialment en temporada baixa... 

Ja els avanç, els convid als que hi puguin ser a aprofitar per
exemple l'ITB de Berlín per fer dues presentacions, una de
pintors mallorquins combinada amb una presentació d’uns
vídeos referit especialment dins l’àmbit del recent
reconeixement de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de
la Humanitat dins la fira turística per aprofitar conjuntament
amb l’Institut Ramon Llull o organitzat per l’Institut Ramon
Llull amb un especial interès per a nosaltres, perquè dins
l’oferta turística d’una de les dues fires més importants
d’Europa hi hagi també presència nostra mentre pugui
contribuir o pugui d’alguna manera coadjuvar en aquesta
promoció.

A curt termini no puc avançar més coses, perquè tenim el
pressupost que tenim i farem front a aquelles actuacions... a les
quals facem front, en un futur supòs que podrem anar avançant
en aquesta línia i també (...), li ho repetesc perquè hi ha alguns
agents, tenim un altre projecte en marxa, unes entrevistes a les
properes setmanes d’entitats que dins les dificultats
econòmiques que tenen fundacions i entitats privades ens han
demanat que treballem en projectes molt concrets, dins l’àmbit
de les arts plàstiques i arts musicals, per poder fer front a una
situació a la qual abans hi feien front acudint als pressuposts
públics, però que en aquests moments no és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Alorda,
té cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment no neg que si es fan
coses amb una certa polèmica i s’hagi de presentar dins
comissió, vostè hagi comparegut, no ho negaré, però certament
que les preguntes són de quan són hi ha tres grups a la Cambra,
és un fet objectiu i si la democràcia funciona necessitam trobar
els ressorts que calguin, no... parl a vostè, és tota la institució.
Cerquem-los, però trobem-los perquè si no, si es redueix a la
meitat el nombre de consellers o a un número... i després no hi
ha... si això significa una dificultat de control, crec que perdem
qualitat democràtica. Hem de fer el possible tots perquè això no
es produeixi.

Bé, li agraesc la resposta, però evidentment he de discrepar
en un ampli... molt, fins i tot que em quedi preocupat per la
manca d’ambició pel que representa la promoció cultural i els
grans esdeveniments com a atractiu turístic, com a atractiu,
diguem-ho així, d’una destinació, però també com a autoestima
d’un país i tot el que pot representar liderar una potència
turística mundial aquesta mena de fets.

M’ha de comprendre quan li dic que si hi ha una
convocatòria de 600.000 euros, dir que festivals històrics,
reconeguts, no han arribat al mínim, miri, no qüestionaré els
elements tècnics, no hi vull ni entrar, però hi deu haver alguna
fórmula per fer alguna convocatòria complementària, alguna
resolució per no trobar-nos que festivals amb més de 25 anys de
solera, 50 anys el Festival de Pollença, el Festival de Jazz
Voyeur, el festival de Sa Pobla, no superin una puntuació,
d’alguna manera dius si som al juny, dins l’any, si s’havien
pressupostat 600.000 euros, la intenció d’haver-ho resolt amb
60.000 i dir que la culpa és de les bases a mi no em satisfà, Sr.
Conseller, no em satisfà.

Si la culpa és de les retallades no em satisfà, però ho trob un
argument més honest, francament, perquè si el problema és de
convocatòria se’n fa una altra, perquè aquesta gent havia (...). Jo
també era -em sembla que coincidirem- a la inauguració del
Festival de Pollença, bé, era una situació... un que ha viscut
l’esplendor del Festival de Pollença i coneix la figura de Joan
Pons i els que l’acompanyaven aquell dia, doncs resultava una
cosa feta... no diré amb clandestinitat, però com a... no amb,
diguem-ne amb tot el que ha comportar crec i ha d’acompanyar
un esdeveniment cultural d’aquesta magnitud. 

En tot cas, ja dic, es va dur, no era ple i es duia... d’una
manera que no ha estat publicitada d’una manera correcta i
Pollença, els 50 anys de Pollença, crec que no importa que cap
dels dos ens entretinguem a dir el que ha suposat històricament
en els seus orígens, etc., el Festival de Pollença ni el que
representa Pollença en general a la vida cultural per a Mallorca
i les Illes Balears.

Per tant, n’han descartat molts i no hem vist aquesta
resolució. 

L’altra resolució, comprenc que vostè hagi de fer aquesta
reflexió sobre el moment econòmic en què vivim, però hem de
trobar ressorts per sortir-ne. Sortir-ne vol dir en part, ho
comprenc, contenir, però estratègicament algun ressort hem de
potenciar especialment perquè ens doni vies de camí als
emprenedors culturals, als empresaris, més que a la iniciativa
estrictament pública, als espais estrictament públics. Crec que
també aquestes iniciatives que són en part societat civil i en part
públiques, però que també tenen una vessant d’emprenedoria i
d’empresa civil important, se li ha de donar suport.

És clar, aquesta contenció ens preocupa. Som a finals de
febrer. Jo he mantingut la pregunta també en part per veure si
teníem més novetats perquè la gent programa, necessita saber
amb quins termes. Crec que en aquests moments hi han de ser.
Si tots els problemes que s’han suscitat respecte de les
subvencions nominals es mantenen i no els resolem, si quan
treim la convocatòria hem de donar un termini, som a finals de
febrer, ningú no sap quan es presenta a què pot aspirar, el
programador deu estar desesperat!, a no ser que ho faci vostè tot
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directament des de la seva pròpia iniciativa i per tant, la societat
civil quedarà desmantellada. 

Em quedo preocupat, ja li ho dic. L’animaria a ser més
ambiciós, més combatent en els pressuposts i amb els seus
colAlegues, a la seva relació amb el Sr. Delgado i en el que faci
falta, però crec que el país necessita un impuls important en la
indústria cultural, a l’espectacle, als esdeveniments i si m’apura
a l’autoestima i a l’esperança. 

Crec que la cultura aporta molt en aquest sentit i crec que el
missatge que el primer cadàver que queda pel camí siguin el
teatre, les arts plàstiques, l’oferta literària, crec que és nefasta
per a un país, en tot els sentits, eh?, també en l’econòmic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica li contesta el
conseller per un temps màxim de cinc minuts.

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

Quant a la matisació que ha fet, Sr. Alorda, de trobar,
evidentment a la comissió, és que ho anirem incrementant. No
em serveixi de disculpa, però sí tota la circumstància viscuda els
quatre primers mesos d’aquesta legislatura quant a pressupost
i quant a comissions informatives, però estic ben segur que
trobarem tots els espais necessaris per donar bon compte i, com
diu vostè, control democràtic de totes les preguntes que vostès
em puguin fer.

Quant a... m’ha dit exactament més competència, idò, miri,
posaré tota la que estigui en la meva part, si no som més
competent serà que no som més capaç de fer-ho, però hi posaré
tota la part competent.

També li diré que vénc d’una família d’un promotor
cultural, una persona, mon pare, amb companyia de teatre i
d’opera que mai no va tenir cap subvenció, sé perfectament què
és fer feina des de la societat civil, des de petit, què és voler dur
endavant iniciatives artístiques des del punt de vista de la
societat civil. 

El que passa és que ens haurem de plantejar fins on pot
entrar allò públic en el tema de la competència, en el tema de la
subvenció a les entitats privades. És veritat que aquest és un
debat prou interessant. Jo el conec de tota la vida d’un
minipromotor, d’un idealista que mantenia i donava feina a
companyies, que sortia pel món, en els anys 50 que eren més
complicats, sense saber el que era una subvenció i li puc
garantir que, no sé si més competència o més ambició, però
coneixement del que és, sí que ho entenc. 

Que avui dia tot és més costs i necessita l’ajuda
evidentment... jo, més que l’ajuda, la subvenció, el suport,
perquè ajuda és una paraula que crec que no és correcta, idò
lògicament, què ha passat?, que quan les institucions públiques
hem tengut una davallada increïble de pressupost, se n’ha
ressentit molt el món de la cultura, de l’audiovisual, ho sé. Ho
sé i a ningú d’aquesta cambra, a ningú d’aquest país que tengui
un mínim de sensibilitat cultural no se li escapa, però també
haurem d’aprendre a viure d’una manera diferent, vostè ha
sentit parlar en l’àmbit estatal que es planteja modificar la Llei
de mecenatge, es planteja d’una vegada a aquest país, donar
opinions i oportunitats al sector privat, que li resulti donar
suport per exemple a una orquestra, que és alguna de les línies
en les quals li avanç que treballam, perquè n’és un cas, a
iniciatives de tipus cultural i coincidesc amb vostè que... diguem
el break, la ruptura que hi ha hagut en el canvi, en el traspàs, en
el que la gent programava sí que ha suposat un problema.

Això li ho admet, però falta d’ambició li promet que no serà
de mi ni del meu equip allò que m’impedirà que facem molta
feina per canviar un poc de model. Segurament ens torbarem
anys a tenir nivells de creixement com els que teníem, anys,
molts; això no vol dir manca d’ambició per preservar una
cultura d’un país ni donar-li suport, i especialment dins el nostre
àmbit, si vostè vol, sociolingüístic, que segurament requereix
més ajuda que una programa dins un àmbit lingüístic en què
aquesta mateixa programació es pot representar a moltes altres
bandes. Jo ho entenc perfectament, perquè per fer un model de
canvi cultural respecte del que és que un promotor cultural
acudeixi a l’administració, idò segurament haurem de canviar
de xip.

Dit això vostè m’ha dit que avanci algunes coses. Sí que
properament li avanç que estam treballant per culminar un pla
d’actuacions en temes culturals, un pla lògicament molt més
modest de subvencions, i unes trobades, com vostè diu, amb els
programadors de l’oferta, però no defugim la situació en què
estam; si tenguéssim el triple de pressupost en àmbits culturals,
el triple que gastaríem, però tampoc jo no vull defugir que
enguany, ho hem repetit mil vegades, és l’any de l’ajust, i com
ja he repetit moltes vegades, també mantenir, mantenir allò que
necessitam dins l’àmbit de cultura a vegades és mal d’explicar,
perquè quan una persona i un polític es troba davant una
situació molt complicada i ha de fer front a una despesa, a unes
persones o a uns colAlectius, per exemple a discapacitats, potser
la cultura es té la tendència de pensar que no és tan vital. Mal
fet, mal fet, tothom té el seu espai però tots sabem el que és
prioritzar en situacions de moltíssima dificultat, i no arribam a
més, no arribam a més.

Li repetesc que una via que jo crec que hem d’explorar és la
incorporació de les entitats privades. L’exploram i hi estam fent
feina, i properament hi haurà esdeveniments en aquest sentit. I
també li he de dir que no dubti que, sigui amb turisme, sigui
amb altres tipus de suports, crec que almanco presentarem un
pla d’actuacions dins l’àmbit cultural, que és necessari i que en
els mitjans de comunicació es reclama, però amb les
possibilitats que tenim. Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

2) Pregunta RGE núm. 3163/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a Fira
de Teatre de Manacor.

Per formular la pregunta RGE núm. 3163/11, relativa a la
Fira de Teatre de Manacor, té la paraula el Sr. Antoni Alorda
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, una sorpresa; no sé
si vostè és fill del Sr. Bosch, el cantant de les Illes Balears. Idò,
mira, és una cosa que no coneixia. És un mite a Inca, a ca
nostra, i les representacions en el Teatre Principal havien
d’ampliar terminis. El sogre era un gran admirador del Sr.
Bosch, del gran cantant, i vaig estar content que d’una manera
o l’altra aconseguí, perquè no era el mateix cantar en els anys
cinquanta i en els anys seixanta en els escenaris públics que hi
havia i la gentada que anava a escoltar una sarsuela o..., el món
ha canviat, i ha aguantat, i vostè sap que si l’estrangulen el
suficient com perquè deixi la feina i torni esdevenir electricista,
no pot tornar demà al matí a muntar l’empresa de cultura. El
moment conjuntural és fonamental, i aquí hi ha moltes empreses
culturals que estan en aquell moment de si tornen anar o no a
classes d’història o se’n va a l’empresa familiar de gelateria, i
això acaba desmantellant una indústria cultural.

Bé, en primer lloc, en fi, una paraula d’homenatge a son
pare, que realment és important.

Ara, l’altra qüestió és aquest “com és natural, com que hi ha
pocs doblers...”, jo crec que també és una visió, com vostè diu
i compartim, de considerar la cultura com una maria
pressupostària, però també amb una poca visió estratègica al
final de la marca turística. Avui llegia que el Sr. Bauzá
interpretava que la marca Espanya ens representava a l’exterior.
Jo crec que és no acabar d’entendre el valor d’una illa, de
moltes coses, no?, que pot representar una marca associada a
cultura, a patrimoni, a fets propis, que no et donarà un fet
general. Ja no entr, evidentment, en elements estrictament
nacionalistes o nacionals, sinó que em referesc simplement a
l’atractiu. Per tant aquest tipus d’elements acaben marcant una
destinació.

La fira de Manacor és una trobada, la fira de teatre de
Manacor, no és només -també- per al gaudi i per fer una festa
del teatre a una ciutat mallorquina, sinó com a Tàrrega, com a
tants d’indrets europeus, com a Avinyó..., és una fira de trobada
de promotors, de coneixement d’experiències; és una fira
econòmica, és una fira que podria estar penjant de Cultura com
podria estar penjant de Fires i Congressos, d’activitat
econòmica. Per tant aquí tornam a l’element de poder donar-li
tranquilAlitat, estabilitat, consistència i no haver de passar l’ànsia
que es va passar el 2011, aquella cosa agònica de si se celebrava
o no se celebrava quan tenien aparaulades les intervencions, les
participacions; al final el Consell arriba en el darrer minut i
dóna una certa tranquilAlitat en el 2011. El 2012 tothom continua
estant, crec, vostè per ventura em podrà donar qualque alegria,

però amb l’ai al cor, i som al febrer, insistesc; les coses es
programen amb tranquilAlitat, i sobretot les coses que són
solvents tenen una gran confiança en la seva pròpia existència,
i això els dóna una gran tranquilAlitat i una maduresa a l’hora de
programar. Això hi és, a la fira de Manacor? Es dóna garanties
a la seva continuïtat?, perquè jo crec que és important.

Fins i tot el dubte sobre si Manacor està a punt de caure,
com a la borsa, com per tot, la confiança, l’esperança respecte
d’una opció també li dóna o li lleva valor; la mateixa idea que
anem a un Manacor agònic, que enguany el feim però no sabem
si desapareixerà, no és la mateixa idea que anar a una fira
consolidada, que un sap que aguantarà la crisi. Jo el convid,
primer a contestar-me, però evidentment a transmetre aquesta
idea.

Vostè ens deia que no frisem. Jo crec que és que el moment
posa la frisança a tothom, perquè és una qüestió de subsistència.
Ara, és cert que qui té esperança no té fretura, deia Llull, i
nosaltres si tenim esperança tendrem menys fretura. Ara,
comprendrà que els programadors culturals, els que estan
damunt, ja han tengut molta esperança i ara el que volen és
rebre la seva telefonada amb la garantia que hi ha solvència i un
aval a la fira de teatre de l’any 2012. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per contestar-li té la paraula l’Hble.
Conseller per un temps màxim de deu minuts.

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

Gràcies. En primer lloc, gràcies, Sr. Alorda, en nom de la
meva família per les paraules tan afectuoses que ha tengut, que
no importa que..., en fi, fer-hi més menció. Simplement ho he
comentat a nivell de coneixença, del que és, des de petit, la
promoció cultural des del punt de vista privat, i també
familiarment el que passà quan acabà el món de la sarsuela, que
mon pare va ser un dels que es varen reciclar en el món turístic,
com tants de mallorquins, però no va perdre mai la passió per
allò que era la seva vida que és la música. 

Però, primer de tot, ja li dic, dient unes paraules
melodramàtiques, Manacor no caurà, Manacor no caurà si més
no perquè el Sr. Pastor ens ho recordaria a tots aquí a la cambra,
si em permet la broma. Però quan vàrem arribar i ens trobàrem
una situació força complicada en tot el tema -ho hem de
reconèixer- del decret que regulava totes les despeses,
especialment després -li ho he de dir- de trobar-nos un 2,1 de
dèficit i que de moment ens deien que ens havíem d’ajustar a
l’1,2 per Nadal, i trobàrem el 2,1 el juny, hi havia nervis, hi
havia molts de nervis a molts de llocs. I nosaltres vàrem apostar
des del COFUC amb 18.000 euros, i des de la Direcció General
de Cultura i Joventut amb altres 18.000 euros més IVA, i
posàrem 36.000 euros amb caràcter..., perquè trobam
evidentment que Manacor és un dels punts estratègics, com
altres, i ens plantejam de cara a l’any que ve, i podem aprofitar
que aquestes compareixences són públiques, per pensar que ens
movem a Tàrrega, estam pensant en Avinyó, i estam pensant en
altres fires, i Edimburg és un altre clàssic a l’estiu que pensam
que hi podríem anar. No hi podem anar amb el pressupost que
ens agradaria, si és anar amb una presència, o de programa, o de
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fer una programa, o d’ajudar o de subvencionar amb l’extensió
que ens agradaria. Manacor, evidentment, i amb Vilafranca
també hi ha algunes actuacions que vàrem fer puntualment, i
algunes altres amb les quals seguirem colAlaborant.

Que ens cercarem organismes autònoms, colAlaboracions,
com li dic, amb el Llull, actuacions de manera que no depenguin
tan directament del pressupost que tenim? Li garantesc que ho
farem, a la pregunta que ens ocupa, que és Manacor, per
suposat, que ho férem i ho tornarem a fer. I una altra qüestió que
està damunt la taula són totes les circumstàncies, que supòs que
tractarem en un altre moment, sobre Espai Mallorca, viabilitat,
etc., i que lògicament ens hi posàrem al davant en un moment
en què, per una part vaig entendre que és una competència que
està molt a prop de les poques competències que encara queden
a aquest conseller, perquè està més dins l’àmbit..., en aquell
moment l’àmbit insular era el que ho havia promogut, però
també estam en vies... Li ho puc dir perquè..., li avanç que he
telefonat, però no han pogut encara tornar-me la telefonada, a
tots els consellers de cultura dels consells insulars per veure si
ens podíem asseure i si podíem establir uns mecanismes
estables, no sé si dir-li una conferència sectorial perquè em
pareixen paraules molt grosses, però una conferència estable de
consellers de cultura insulars i jo mateix per veure si cadascú
podem programar algunes de les qüestions. Ho avanç aquí
perquè vostè em diu si puc avançar alguna cosa i tot el que
pugui avançar. No he pogut parlar encara amb dues conselleres
a nivell formal, sí que havíem parlat informalment, però crec
que també serà important que entre tots ens posem d’acord per
saber què entenem per un Espai Illes i per saber què entenem
per una programació cultural que vostè també acceptarà amb mi
que en part té a veure amb la realitat cultural insular i amb les
capacitats que té cada consell insular i amb les capacitats que té
el Govern balear.

Però amb aquest pla realment li dic, u, a la pregunta en
concret Manacor, per suposat, i la línia de programacions i de
subvencions que permeti, com vostè diu, anar assegurant a
aquesta gent que, en fi, que es vol mantenir consolidat dins
l’àmbit cultural i no tornar a altres àmbits, idò lògicament em
pareix més que evident que ho hem de fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula, Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. He d’agrair, en tot cas, en aquest
cas sí, està satisfet que es doni garanties a la fira de teatre de
Manacor. Jo crec, però, que en aquests moments és urgent
donar-li una sanció oficial i jurídica. Apuntam i jo puc acceptar
una crítica que la tradició havia anat creant, i l’anualitat del
pressupost amb les seves dificultats, sobretot quan es lleven les
nominals, que les convocatòries a un moment determinat jo crec
que no funcionava correctament, però tothom anava bastant
tranquil amb la idea que sabia que n’hi hauria. 

Després que vostè colAleccionàs decrets en els qual
s’anulAlaven convocatòries publicades en el butlletí, tothom s’ha
posat més nerviós, perquè quan vostè diu “no, és que el Sr.
Delgado va resoldre la convocatòria tal i com sortia, com és
natural”, perdoni, com és natural no, en el mes de juny sortiren
publicades, i en el juliol i en l’agost, que aquella convocatòria
que hi havia queda descartada, vostè ho coneix bé dins el món
d’educació. Per tant ara, quan la fira de teatre de Manacor, ni el
Teatre de Manacor, ni vostè, ni ningú no té una partida nominal
que ho digui..., jo qued més tranquil, ja li dic, amb l’acord de
cavallers, però si començam a jugar tots que les coses figurin,
tothom estaria molt més tranquil que figurin, perquè ara ni a
Manacor ni a cap pressupost que jo conegui, per descomptat no
en el del teatre públic de Manacor, hi figura la garantia de la
fira.

Ja li dic que em qued més tranquil, confii que això hi serà,
i l’anim... És vera que les competències de cultura estrictament
jo diria que de consum són insulars, i ho hem de respectar, i si
ho pot coordinar millor, però des de la sobirania dels consells,
el tema de promoció econòmica, visió de país, promoció
turística en un sentit també de caracteritzar una destinació, crec
que en podem parlar un poquet tots junts. Evidentment Menorca
té una personal en ella mateixa, Eivissa i Formentera i Mallorca
també, però crec que alguns elements d’aquests es mesclen, i la
fira de Manacor no és estrictament un esdeveniment cultural, és
quelcom més, és una altra qüestió i a posta també m’he atrevit
a fer-li aquesta pregunta. 

En qualsevol cas quedam entesos, però que no sigui tampoc
un recurs d’emergència en un moment determinat el COFUC,
que està pensat per a unes altres qüestions amb reptes de
primeríssim ordre dins el país -aquí veig que darrerament no
coincidim sobre com és d’estructurant és la llengua catalana per
a la cohesió social a les Illes Balears, algun punt tractarem, però
ho és. En tot cas coincidim en la necessitat de la fira de teatre de
Manacor i, ja li dic, em qued més tranquil. Ara, el que sí li
demanaria és que ho fermi, que quedi en papers escrits i en
papers escrits que no siguin descartables, sinó que donin
consolidació i seguretat a la continuïtat del projecte el 2012 i
més endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, presidenta. Tenc poques coses més a afegir.
Evidentment en els termes que ens estam referint a Manacor
lògicament queda així. El que passa és que, com vostè diu, el
tema de les convocatòries i les publicacions, bé, dóna
transparència però també imposa requisits, i vostès sap que els
nominals que..., jo crec que ho podem dir públicament, que en
determinades ocasions hem defensat i hem fet en forma de
convenis, i en determinades ocasions hem criticat si se n’ha fet
mal ús, tot té avantatges i inconvenients. Nosaltres mitjançant
convenis amb determinades fires, o trobades, o esdeveniments
o festivals, podríem intentar tenir convenis puntuals perquè
trobam que històricament ho mereixen, i no hauríem de ser
criticats llavors perquè fossin nominals, però si poguéssim
esbrinar -que amb tot respecte el Festival de Pollença no és un
altre festival perquè té prou entitat-, idò potser la solució és
mixta amb tot respecte per a tothom. Hauríem de garantir, jo
pens, alguns convenis i la resta treure-ho a subvenció, podria ser
una manera, que és la que estam pensant i, li ho repetesc, dins
les disponibilitats que tenim i dins..., una vegada que nosaltres
pensem que integrarem el COFUC dins l’Institut, l’Institut
tendrà una línia de convenis i una línia de subvencions i la
direcció general unes altres.

Dit això, gairebé res més a afegir, que les convocatòries sí
que també s’hauran de treure amb uns paràmetres, però que
vostè evidentment té molta raó quan diu que com més aviat es
puguin saber més sabrà la gent si pot complir aquests
paràmetres, però respecte del que ha dit al final li assegur que,
tot i que potser no disposàrem dels elements per poder donar
resposta a la gent, o sigui festival de ballet o mostra de ballet, o
tantes coses que varen passar a l’estiu perquè varen quedar fora
de les línies que suposaven que serien de subvencions, sí que se
varen resoldre, jo he dit com és natural, perquè és que si no ens
haguessin posat un recurs, i ningú no ha posat un recurs perquè
en funció dels paràmetres i els barems que trobàrem es varen
adjudicar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 4029/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
estudis universitaris.

Per formular la pregunta RGE núm. 4029/11, relativa a
estudis universitaris, té la paraula el Sr. Antoni Alorda per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Canviant un poc de terç però
seguint amb les diferències entre les promeses electorals i jo
diria de les propostes pressupostàries i verbals i polítiques que
s’havien fet durant tota la legislatura anterior, doncs hi ha
fissura, una fractura respecte de la gestió de govern, tot gastat,
o tot bastit, argumentat en la idea que no es pensaven trobar el

que el Sr. Tadeo cada dia deia que hi havia a les finances
públiques, es veu que no l’escoltaven molt, perquè estava més
anunciat, però en tot cas la situació és que hi ha aquesta
fractura.

Nosaltres de totes maneres aquesta és d’octubre, però hi
havia hagut un anunci electoral important d’apostar pels estudis
universitaris, i nosaltres confiàvem, pareixia que allò raonable
era pensar que si un vol apostar per més estudis universitaris
tendria una translació en els pressuposts. No va ser així, vostè
ho sap, que els pressuposts de la universitat varen baixar, els
pressuposts inicials, dels 65 milions a 61, però sobretot quan hi
havia ja aquesta aposta per l’ortodòxia, que no es gastaria ni un
cèntim més dels que hi havia pressupostats, doncs és evident
que la diferència entre els 75 milions que va gastar la universitat
l’any 2010 i els 61 que vostès pressupostaven hi ha una
diferència de 14 milions que és una diferència important, de més
d’1 milió d’euros mensual. 

Aquí continua havent-hi una promesa ambiental, aparcada
però retòrica, continua, de la facultat dels estudis de grau de
medicina, i, bé, d’una aposta per la formació universitària a tots
els nivells sabent el que ha costat, els costs addicionals que té
Bolonya, que tots sabien que costaria més la universitat i que
aquí no està reflectit, i que sí que els està tenint, que
senzillament l’estan suportant els estudiants, i més anirà com
més vagi la necessitat dels màsters i de tot el que comporta el
nou model, que caurà sobre els estudiants. Per tant anam a una
universitat elitista o a una universitat que crea una fractura
econòmica respecte de qui pot o no pot estudiar, i que hem de
reconèixer que ha estat un element de democràcia altíssim. Jo,
per exemple -tornarem als exemples personals-, en aquest cas
no venc de cap empresariat i crec que hem pogut estudiar
perquè hi ha hagut una conjuntura que ho ha permès, i no
voldríem tornar enrere per res del món.

Per tant jo li deman, més enllà del debat pressupostari, com
fa comptes complir aquest anunci electoral de l’aposta per la
universitat; ara ja sé que reduint pressuposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Li contesta l’Hble. Conseller per un
temps màxim de deu minuts.

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

Jo també som exalumne de la cinquena promoció de la UIB,
com vostè mateix -jo som més vell-, i, clar, vostè sempre remata
les preguntes d’una manera que, en fi, un es pot sentir noquejat
quan diu “com ho arreglarem?”, coma, “abaixant els
pressuposts”. 

Primer abaixarem els pressuposts per assegurar que aquesta
comunitat no sigui intervenguda. A veure si això ho anam calant
a tots els àmbits del Govern. Primer, assegurarem que aquesta
comunitat tengui autogovern, no sigui intervenguda, gasti allò
que pot gastar, tot el que pugui gastar, però ni una pesseta més
de la que pot gastar. Punt 1. Hi estiguin d’acord o no, n’hi ha
que no ho creuen, molt bé, jo què vol que els digui?, també els
varen suspendre 4 vegades el Pla d’estabilitat. A nosaltres no.
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Com que això serà un debat al llarg de la legislatura, en
aquesta hem hagut de abaixar un 4,8. A l’anterior, el 2011,
abaixaren un 6 i en el 2010 també un 6. Per tant, no és la
primera vegada que s’han abaixat els pressuposts. Segona, així
i tot que abaixaren el 2011 un 6, a més, bloquejaren partides
com la del transport entre illes, la bloquejaren fins el punt que
la varen eliminar, no hi va haver beca de transport interilles. 

Es va baixar un 6% el 2011 i el Govern no va fer pagaments
mensuals, per la qual cosa, i la rectora les passava més de metro,
havia de pagar amb càrrec als pressuposts propis, fins que va
arribar a estar molt ofegada. Els quatre primers mesos les
nòmines de la UIB no se pagaren mitjançant transferència
ordinària del Govern. Aquest govern paga amb dificultats cada
mes a la UIB la transferència necessària.

Li ho repetesc, com ho farem? Si ens donen quatre anys, que
crec que tendrem majoria a la cambra per poder dur el nostre
programa quatre anys, ho farem incrementant un poc cada any
el pressupost. L’any que ve tendrem més pressupost, no tot el
que voldríem, però l’any que ve tendrem més pressupost per a
la UIB. Enguany hem hagut de pressupostar allò que podem
pagar a la UIB. Però és que a més a més, també ens hem trobat
que els 5 milions d’euros aconseguits per un sistema de
finançament, també el Govern anterior els va bloquejar i hem
aconseguit desbloquejar-ho perquè la UIB es pugi endeutar via
subvenció del programa Innocampus i al final qui consolida
deute és el Govern. Hem decidit que, dins els encaixos que hem
hagut de fer deute permesa, també hi hagi el de la Universitat.
I a les beques pre-doctorals també. Enguany no ho hem pogut
fer, els servirà de conhort o no, enguany cada mes podrem pagar
les nòmines, no haurem d’abaixar els sous al professorat i
podrem recuperar les beques interilles que crec que a nivell de
país són importants.

Què podrem fer al llarg de la legislatura? Incrementar el
pressupost de la UIB, revisar l’aplicació dels graus, com vostè
deia. Jo tenc una opinió respecte la revisió que crec que hem de
compartir i el dia que dediquem un debat a estudis universitaris,
segurament haurem de fer una revisió sobre l’oferta de graus i
màsters d’aquesta Universitat, és la meva opinió. Crec que
podríem fer una discussió a fons respecte dels plantejaments de
graus que hi ha, dins el plantejament de graus sistema Bolonya
o sistemes anglosaxons. Posaré exemples d’altres països allà on
és normal tenir màsters en ciències i postgraus en química,
postgraus en física, o postgraus en bioquímica; allà on és normal
tenir el màsters en arts i tenir postgraus en filologia catalana, en
filologia hispànica, postgraus en especialització. I en canvi aquí,
si un mira l’oferta de graus, jo des del meu punt de vista i amb
tot el respecte a les persones que en saben molt més, no sé si
tenim una oferta de graus i de postgraus que no pugui ser
millorada, però com que ara estam decidits a fer una primera
avaluació quan acabi aquesta primera promoció de graus,
realment hi haurem de posar més doblers. I ho haurem de fer
perquè la rectora ens ho diu. L’any que ve entraran els quarts
dels graus que fins ara eren diplomatures de tercer. És a dir,
diplomatures en empresarials, turisme i demés que eren
diplomatures de tres anys, passen a ser graus de quatre. Això té
una despesa econòmica que hem de tenir en compte l’any que
ve. També és ver que hi ha llicenciatures que han passat a nivell
formal amb les mateixes competències, no totes, a graus de
quatre. No és que una cosa vagi per l’altra, ningú no vol llevar
doblers, s’han hagut de fer quant aplicació de graus i

transformació, és ver que l’aplicació de Bolonya és més cara pel
propi sistema individualitzat i l’assistència molt més directa a
l’alumna. 

Crec que haurem de fer una gran revisió respecte dels
plantejaments de la UIB. Però el que li assegur, repetesc, a base
d’aquest plantejament 2012, si disposam de tres anys més per
posar-ho damunt la taula, tenim la previsió d’un moderat
creixement de pressupost que ens permetrà que aquesta
universitat afronti uns reptes i s’implantin algunes dobles
titulacions i es facin algunes apostes que creim estratègiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No em queda molt d’entusiasme
després d’aquesta resposta, Sr. Bosch. M’animava més quan
sentia el Partit Popular l’anterior legislatura i sentia com es
queixava d’aquella baixa del 6%, la trobava impossible perquè
no podíem abaixar a la universitat de cap manera, això que
l’havíem apujat un 16%, però no podia ser de cap manera ni una
que s’abaixés, això el Partit Popular no ho podia consentir de
cap manera. A mi m’animava més escoltar aquell PP. Creia que
tenia un puntet de demagògia, li ho confés. Pensava que no era
prou conscient del moment econòmic que vivíem, però jo podia
anar errat, ho deia el Partit Popular i deia que això ho arreglaria
amb dues empentes. I ara, francament el que em diu no
m’entusiasma molt.

Si em parla dels ingressos i surt del debat d’educació, aquí
el podem quan vulgui, l’espoli fiscal que fan PP i PSOE del
nostre país no té nom. Vostè vol que em conformi amb la
universitat, sap quantes facultats de medicina hi ha a indrets
d’Espanya que no tenen cap mena de (...) a allò que nosaltres
tenim? I clar que li vàrem dir que sí, Sr. Bosch, al seu pla i
bastava anar a Madrid, calar el cap i ens diuen que sí. Si cales
el cap et diuen que sí. Per entrar en aquest país, basta dir amén
per sant i senya, deia el Sr. Maicas en un dels seus proverbis.
No hi ha res més fàcil, que anar a Madrid i dir, no, no, el que
teniu a Extremadura, a Andalusia, això no importa, jo tendré
menys, com sempre, com sempre he tengut. I clar que diuen que
sí a Madrid. I d’això, en braveja? 
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Jo no em vull equiparar amb aquestes comunitats, jo vol
estar un poc més alt, m’estic mirant el nord d’Europa i vostè
mira les ràtios d’Andalusia per veure si les rellevam un dia?
Francament, demanaria un puntet d’ambició a la gestió del país
i dels seus ingressos. Si el Govern ens diu el 2, nosaltres a fer
bondat, els altres tenen molt més recursos públics, no compari,
però ells que facin el que vulguin, nosaltres creim, nosaltres
som gent que creu. Bé, idò jo trob que hem de defensar el país,
la gent i la justícia.

Però en tot cas, ara el que em diu entenc, és que intentaran
arribar al pressupost del 2009, aquell que es varen queixar tant
perquè el varen canviar del 2010 dins la legislatura, amb un poc
de sort aconseguirem tornar al del 2009. Jo crec que Bolonya,
l’excelAlència, posar-nos a primera línia, medicina no és això,
era quelcom més. No en parlem de Lisboa, de tot allò que
significa jugar estratègicament a recerca, coneixement i el paper
central que hi ha de jugar la universitat. I li ho vull confessar,
ara que han abandonat una mica aquell element de promeses
impossibles, que jo també sé que és difícil, naturalment que sé
que és difícil. Però no serà sense apostar per la universitat, sense
apostar per la cultura, sense apostar pel coneixement com
sortirem d’aquest mal moment. I per descomptat, no serà
conformar-nos amb una visió provinciana, de mal tractament
històric que han viscut les Illes Balears com treurem pit en
aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Conseller.

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

Per suposat que estic d’acord amb vostè, segurament no
m’he expressat bé, sobre el tema de calar el cap davant ningú.
Jo no he parlat d’això. Jo he parlat que tal vegada totes aquelles
comunitats que tal vegada bravegen, quan no compleixen el que
han de complir i necessitin suport, Déu faci que no sigui així!,
però necessitin suport de l’administració central per ser
reflotades, quedaran intervingudes. I gastaran allò que podran
gastar. I l’ajustament sí que serà dur! No només perquè li ho
marcarà Madrid, sinó perquè li ho marcarà la Unió Europea. 

Aquesta no, aquesta perquè haurà fet un pla d’estabilitat que
suposadament haurà suposats molts de disgusts pels consellers
que hauran hagut de gestionar àrees sensibles, educació n’és
una, realment mantendrà la seva capacitat d’autogovern, les
intervingudes no. Com Grècia, allà on la Unió Europea hi envia
doblers i interventors dels pressuposts. Això és intervenir un
país. I això pot passar a les comunitats autònomes, que se
desviïn d’allò que hem de complir entre tots. A nosaltres ens
varen dir que complíssim, en cas contrari no vendrien ingressos.
Nosaltres no tenim subvencions d’1,3 milions per a la
universitats perquè el Ministeri d’Economia ens ha dit que no
complim les condicions. 

Li pos un cas, això és calar el cap? No, aquestes són les
regles del joc a Europa, seria un debat molt més ample. Però
l’estratègia que se té ara és, i m’alegr si podem dur una
estratègia perquè el Govern central injecti doblers a proveïdors,
com hem vist recentment, que s’està treballant per poder
injectar doblers a proveïdors i llevar-nos aquesta motxilla que
duim darrera de coses pendents. Vostè i jo ens diferenciam en
un punt de concepte d’estructuració de país, però no la capacitat
d’estimar el nostre país. En aquesta qüestió a mi sí que em fan
enveja llocs on han aparegut universitats que sempre he pensat,
amb tot respecte, que si tenien més sentit era aquí. Han aparegut
facultats, amb tot el respecte, allà on han aparegut, però n’han
aparegut a determinats llocs que els tenien. I ara quan es trobin
amb dificultats de mantenir-les, veuran que no les podran
mantenir i veuran que els serà realment complicat poder sortir
de tot aquest bullit. 

Nosaltres creim que no ens passarà i que podrem tenir opció
des del Govern de les Illes de tornar reclamar allò que ens
pertoqui. Però no volia deixar passar aquesta oportunitat de dir-
li això. El nostre plantejament era per ser capaços de definir,
dins les nostres penúries, la nostra capacitat d’autogovern i de
decisió dels nostres pressuposts.

Dit això, l’ambició és lògicament augmentar..., sí ho sabem
i vostè ho sap, que les ràtios de nombre d’alumnes universitaris
en aquesta comunitat autònoma és evidentment dels més baixos.
I no té sentit una comunitat autònoma amb un nivell
sociocultural com la d’aquí, almanco que pretenem tenir. I
aquest conseller, lògicament, se compromet a incrementar-lo. I
em dirà que és car, farem un gran esforç per apujar prop de 15-
20 milions d’euros i ens situarem en el pressupost del 2009, és
veritat. Jo ja voldria situar-me en la situació econòmica del 2008
i vostè també, amb unes taxes de creixement i unes taxes
d’ocupació que ens permetessin disposar dels ingressos
necessaris per tenir aquests pressuposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 4032/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
atenció a la diversitat.

Per formula la pregunta RGE núm. 4032/11, relativa a
atenció a la diversitat té la paraula El Sr. Antoni Alorda per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, canviant un poc de terç i
efectivament el mes d’octubre, aquell mes sorgí la polèmica
sobre la desaparició de l’equip d’atenció a la diversitat, a la qual
també tenc una pregunta específica. Nosaltres voldríem veure,
no tant com ha pretès destinar-la, com la contesta parlamentària
que ens ha fet, que suposadament l’assumeixen assessors del
CEP i d’alguna manera allò que subsisteix del Programa Paire
aquesta funció, quasi per demanar-li, creu realment que
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l’atenció a la diversitat i a les necessitats educatives de
l’alumnat nouvingut estan ben cobertes?

Jo crec que en aquests moments s’ha estabilitzat l’entrada de
nouvinguts, de nous alumnes, però encara se’n produeixen.
Aquella eclosió que en deu anys passàrem de 5.000 a gairebé
28.000 alumnes nouvinguts de fora de l’Estat, tenint en compte
que també dins l’Estat hi ha una dificultat en l’element
lingüístic. Havíem articulat uns matalassos socials que
permetien, que ajudaven a la seva integració. Havíem descartat
la idea de l’aula-pont, que han intentat a altres bandes, amb un
èxit jo diria que limitat, en tot cas és una estratègia; la nostra era
més inclusiva, però inclusiva amb recursos. Eren aquells cursos
de català intensius de 30 hores, d’un parell de setmanes, intentar
que el que entri a una aula sàpiga què diu el professor, una
immersió, però una immersió acompanyada. 

Jo tenc la sensació que s’han eliminat..., bé jo sé que em dirà
què troba dels recursos que vostè manté, però jo afirm que se
n’han llevat. I el repte continua sent igual de gran i ja no és,
estic fent una intervenció a favor de la integració i de
l’acompanyament d’aquest alumnat, però és evident que estic
parlant de la qualitat de tota l’aula, estic parlant de la qualitat
del sistema educatiu i que tothom en tregui profit de l’educació
i de les aules. Si eliminam aquests projectes que tenen un cost,
que el tenen, però al final el rendiment social és elevadíssim,
doncs jo crec que pateix molt el sistema. Van igual a classe, a
les aules ningú no pot dir que no hi són, els alAlots entren i
surten a l’hora que sona la sirena. I el resort per ventura no
dispara alarmes, però que té un efecte cabdal dins la qualitat, jo
diria que dins la cohesió al final, estructurant que tenia i que ha
jugat l’escola d’una manera magnífica. 

Crec que vostè un dia haurà de fer un reconeixement a allò
que ha suposat la Llei de normalització, la feina de l’educació
dins la integració i dins la pau social dins el país, que ha estat
extraordinària en un moment d’eclosió demogràfica, en comptes
de cercar maneres de crear fissures a aquesta situació que jo trob
realment importantíssima, importantíssima per tot allò que ha
representat aquests darrers 20-30 anys a les Illes Balears.

En tot cas la pregunta és en els seus termes, vostè creu que
hi ha un excés de recursos destinats a la diversitats, ja que els
retalla, per tant, creia que eren excessius quan els va retallar? I
ara li ho recomponc, són suficients els que ha deixat? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el conseller.

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

No, no eren excessius. Sí són suficients. Sempre li explicaré
el mateix i... Primer de tot em permeti que faci un
reconeixement, com vostè deia, a la Llei de normalització
lingüística pel servei que ha fet en aquest país. El faig, però el
faig cada dia, quan l’altre dia en unes declaracions agraïa una
vegada més a tots els equips directius i a tots els professionals
que avui, en unes condicions més complicades, treballen perquè
el sistema educatiu se’n surti. Tot i que sabem, no importa
defugir de la previsible manifestació de queixa, la setmana que
ve, jo em vull amagar de res d’allò que esper que passi, de les

manifestacions que hi ha hagut, dels problemes que hi ha, de la
sensació que en aquests moments aquest ajustament de tot allò
que suposen els recursos en el sector públic són difícils
d’entendre per a una societat amb un problema de més de 5
milions d’aturats. Seria molt curt se no me’n temés i segurament
no estaria assegut aquí perquè no tendria ni la més mínima idea
d’allò que és la política educativa. Primer, estic ben d’acord
amb el servei que han fet totes les persones que fan feina en
atenció a la diversitat per cohesionar aquest país, que va tenir
una entrada de gent, un creixement només superat per La Rioja,
més fort aquests darrers deu anys. 

Segona qüestió, abans del 2009 que se començaren a posar
aquests programes que deriven de Fons de cooperació territorial,
que no han desaparegut i que seguim defensant i molt i ara li ho
coment. És ver que hem hagut de pensar què fer en una situació,
li repetesc, pressupostàriament complicada, tant com pagar les
nòmines fins a final d’any a tots els docents i sense tocar la
càrrega lectiva, que no l’hem tocada el 2011-2012, altres
comunitats ho volgueren fer el mes de gener, nosaltres no. 

Aleshores ens hem trobat determinats programes, aquest
comptava si no record malament..., bé, després parlarem de
l’ESADI, parlarem del TISE, alguns programes, uns  amb 14
persones i un altre amb 8, alguns que els podíem intentar suplir
i com suplíem aquestes persones? En alguns casos reduint en
més d’un centenar d’assessors tècnics, estic segur si vostè m’ho
demana, o és que els assessors tècnics que hi havia a la
conselleria no feien feina? Clar que en feien, però en èpoques de
dificultat el primer que es va estrènyer el cinturó vàrem ser
nosaltres i vàrem enviar a l’escola 100 persones més per poder
atendre allò que érem conscients que no ho podíem fer d’una
altra manera, per colAlaborar.

Després li explicaré l’ESADI, per exemple, com el vàrem
resoldre. Però els primers que es varen estrènyer el cinturó
vàrem ser nosaltres, 80 i busques assessors tècnics que tornaren
a treballar a l’escola dins els distints àmbits, uns a la diversitat,
uns altres que eren persones que feien feina en el departament
d’orientació i altres que eren tècnics especialistes en
determinades qüestions.

Crec que tothom està atès? Crec que sí. Avui matí m’he
reunit amb l’Associació de Directors de Primària, fa 15 dies
amb els de l’Associació de Secundària, les meses de negociació
sindical estan obertes sempre a la conselleria, sempre hi ha un
intercanvi d’opinions. La setmana passada la directora de
planificació contenia un cas d’una persona amb un altre tipus
d’atenció, atenció a la discapacitat, atenent un cas a una altra
població de Mallorca. Sí que crec que hi estan, però d’una
manera molt més ajustada d’allò que estàvem quan disposàvem
de més pressupost. En cas contrari seria una resposta de beneit.
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Dins la disponibilitat pressupostària, i amb el pressupost
prorrogat que teníem, les possibilitats d’arribar a finals de curs,
vàrem fer un esforç i vàrem demanar ajudes al CEP, ens ajuden
les persones que encara fan feina al Servei d’Atenció a la
Diversitat, per poder donar resposta a aquests programes nous,
alguns d’ells, el PROA, PAIRE, TISE, etc., són programes que
tenen 3 anys i al Sr. Ministre li vàrem dir per cert, a la primera
reunió, que voldríem renegociar tot el tema de projectes de
cooperació territorial. No podem seguir pagant el 50%.

Per tant i contestant a la seva pregunta, creu que hi havia un
excés? No. Ens hem hagut de reorganitzar tots, els primers els
equips directius i les escoles perquè siguin suficients? Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica Sr. Alorda té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És delicat tallar per aquí, Sr.
Conseller, és delicat. Jo li vull agrair..., a mitges, talment li ho
diré, perquè si fos honest li agrairia molt les paraules que té per
la feina dels sectors o de les persones que ha anat recolAlocant,
sigui dins els equips de diversitat, sigui dins els equips de la
conselleria, sigui el reconeixement a la Llei de normalització
lingüística i al paper que ha jugat dins el país, si no fos perquè
els seus corifeus envien el missatge absolutament contrari, i
aleshores no arrib a saber quin és el seu, però cada vegada que
vostè m’ho diu així, jo les paraules que vostè diu aquí, les hi
agraesc, perquè, bé, ha hagut de fer una decisió sobre un
personal però reconeixent la feina que feia. No diu que és una
festa, no diu que era una orgia, no diu que és una gresca, no diu
que eren uns aprofitats del sistema, o tot el que es va arribar a
dir a la gent que feia material didàctic. La gent que feia material
didàctic va tenir una persecució en un diari, no el nomenaré,
vostè imagini-se’l, que era una persecució personal.

Però jo li vull agrair que com a mínim aquestes funcions
d’educació..., bé, la Sra. Aguiló és una entusiasta d’aquesta
línia, però li vull agrair les seves paraules, i no arrib a saber si
se les creu; si se les creu és que fins i tot ja arcades ambo, tots
dos venim d’allà mateix, per tant..., en coses, en coses, no? Ara,
dir que són suficients jo crec que no, crec que en aquest
moment, amb aquesta diversitat que encara hi ha dins les aules,
si no hi ha aquest acompanyament estan resultant més
complicats, i que tothom fa el que pot. A nosaltres sí que ens
han arribat queixes, Sr. Conseller, no ens inventam els
problemes, i el que notam és que hi ha ara una dificultat
addicional per integrar, per resoldre aquests problemes dels
nouvinguts, i això afecta el clima i la qualitat de les aules.

En qualsevol cas, tornant a la negociació amb el ministeri,
li demanarem que la intensifiqui. 

I li faré una precisió: Grècia gasta més del que ingressa en
molts de sentit. Les Illes Balears gasten molt menys del que
ingressen; senzillament el que s’ingressa a les Illes Balears se’n
va a una altra administració perquè ho gasti. Són dos problemes,
dos problemes molt diferents; un pot ser d’excés de despesa
respecte d’ingrés, l’altre és d’un règim colonial. Per tant quan
vulgui equipara compari Grècia amb Espanya, però Illes Balears
jo crec que ho compararia amb altres supòsits, perquè el que
nosaltres aportam de PIB a allò públic respecte del que vostè
gasta en educació, això no té res a veure amb el que fa Grècia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn..., sí, senyora...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Per alAlusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, un segonet, deixi que parli el conseller. Sr. Conseller, en
torn de contrarèplica té vostè la paraula.

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

Primer, lògicament no voldria també expressar-me
malament amb el que volia dir. Evidentment no puc comparar
el que és Grècia respecte a la Unió i respecte a la catàstrofe de
les seves finances; Déu ens guard que mai no ens passi
exactament ni d’enfora aquesta situació. Sí ho faig quant als
criteris que hi ha avui en dia per controlar despesa. Són a
nivell..., clar, mai no ens posarem d’acord, mai no ens posarem
d’acord amb unes forces polítiques, lògicament, sobiranistes?,
ho puc dir així? Com a nacionalista vostè deu aspirar a la
independència, d’alguna manera, perquè ha de ser així, el que
passa és un nacionalista pot recórrer un gran camí fins arribar a
la independència i un independentista directament aniria a la
independència, però bé, passaria segurament perquè vostès
sempre han posat damunt la taula el concert econòmic i altres
partits no, i això seria un debat que podem tenir aquí respecte
del que és just que retorni a aquesta comunitat. Respecte d’això
crec que estam ben d’acord dins la diferència de plantejament.

Respecte de la segona el que volia dir és que, per a allò que
ens pertoca de control de finances, el control és important per
no perdre l’autogovern; el que perdi el control financer perdrà
l’autogovern, i llavors sí que resultarà que és un problema. És
que jo he sentit qualque sindicalista, ja que diu vostè que sent
veus de mals averanys, que diu “idò que ens intervenguin, i així
pagaran el deute”; això ho ha dit qualque persona que està dins
un sindicat i que és molt coneguda, “que ens intervenguin i es
pagarà el deute”, però l’endemà acabes de perdre el control del
teu país, perquè si perds el control financer has perdut el
control. Un destacat exconseller d’Economia del Partit Popular,
el Sr. Forcades, persona a la qual respectam, crec que vostè ja
era en aquest parlament, jo no hi era, deia que no hi ha cap tipus
de sobirania a un país si no hi ha sobirania econòmica; és a dir,
si perds el control econòmic ja en pots fer, de bots, no tens
autogovern.
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Però dit això, ja dic que seria absurd que si podíem disposar
de més recursos, i més programes, i més capacitat, i que hi ha
problemes a l’escola, clar que hi ha problemes, però tampoc ara
no ens hem de complicar. Els que duim ja..., som bastant majors
i duim 30 anys dins l’escola, i que gràcies a Déu l’hem vista
avançar de ràtios 48, que és l’any que em va tocar tenir més
alAlots, a ràtios 25 o 26 o 27, l’hem vista avançar. L’altre dia
posava un exemple, li vaig comentar el tema de Finlàndia com
a país avançat que es planteja, per poder mantenir el seu sistema
de qualitat educativa, passar a ràtio 40. Fosca!, imagini un país
que es decideix, un país amb uns resultats i un país que té un
pacte d’estat que l’educació no forma part de la batussa política,
que tenen una oficina nacional de currículum, que no és
discuteixen del que aquí a Espanya discutim, i que no és un
model transplantable però sí observable, que ja s’està plantejant
passar a ràtio 40 perquè considera que els efectes que derivaran
de la ràtio 40 són suportables respecte de l’efecte que es
derivaria si no pogués mantenir la finançació per alumne que té.
Bé, idò imagini que jo passi a ràtio 30 a primària, imaginem;
almanco jo demanaria que se m’escoltàs i no ser apedregat
directament. Bé, idò hem posat damunt la taula passar a 20
lectives i pareix que hem dit un desbarat, i no hem dit cap
desbarat. Tots els països mitjanament intelAligents s’estan
replantejant el sistema educatiu que poden pagar, i n’hi ha que
es plantegen això com és passar a ràtio 40. Bé, tant de bo que no
ho facem així.

Atenció a la diversitat. M’acompanya el director general,
que em podrà guardar de mentir, que hem resolt alguns
problemes puntuals, però no tenim una allau de peticions de
problemes; s’estan atenent amb bastant..., jo diria que amb un
nivell de qualitat més que acceptable, no òptim, si tenguéssim
més recursos seria òptim, l’arribada, les consultes, el servei de
traducció amb persones, per exemple xineses, que no entenen
cap paraula d’un idioma llatí, amb un nivell que jo li he dit
suficient, potser no amb els matisos i amb la capacitat que tenies
quan tenies un grup de persones destinat per exemple a
l’ESADI, o tenies alguns recursos més, però ja puc avançar que
el director nou de Cooperació ens ha avançat que properament,
si no hi ha res de nou, firmarem tres programes de cooperació
que quedaren penjats durant el canvi d’administració, PROA,
PIELE i programes de reforç de lectura, i recuperarem,
mantendrem, tot i que esper que millorarem, la gestió dels
programes de cooperació territorial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I abans de passar a la cinquena
pregunta, vostè, Sra. Aguiló, em demanava la paraula per
alAlusions.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, per alAlusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò segons l’article 76 del Reglament té un temps màxim de
tres minuts i haurà de contestar exclusivament les alAlusions.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, sí. Sr. Alorda, des de l’any 96 estic dins el món educatiu;
he passat per concertada, som funcionària de la pública, he
passat per atenció a la diversitat, per PQPI, per PALIC, per
AD..., per tot. Li puc dir i li puc assegurar, i a més els darrers
dos anys he estat sindicalista, i li puc dir que i li puc assegurar
que dins l’educació s’han tirat molts de doblers, i ara del que es
tracta no és de retallar sinó de reestructurar l’educació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, no..., s’està... Sí?

5) Pregunta RGE núm. 4035/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
tasques encomanades a l'ESADI.

Bé, passam a la cinquena pregunta, i per formular la
pregunta RGE núm. 4035/11, relativa a tasques encomanades a
l’ESADI, té la paraula el Sr. Antoni Alorda per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, era una concreció d’un
d’aquests elements, en concret quina és la feina o qui ha assumit
les feines de l’ESADI. Vostè mateix comprova que quan
distintes veus consonen i creen una harmonia se li diu polifonia;
quan són distintes veus que diuen coses diferents jo el que sent
és una cacofonia o renous que un no arriba a saber quina és la
posició del partit. Jo les respect totes, però és que no arrib a
saber quina és la posició, però ja li dic que jo em sent a prop de
la versió que vostè ens dóna, de la versió oficial, jo la vull
assumir així, no? En tot cas veig que n’hi ha dues, no passa res,
n’hi ha dues diferents i contradictòries al respecte.

En concret -és la seva- interpret que la feina d’aquestes 14
persones, d’aquest equip que va quedar en 12, com s’ha anat
apuntant, ha estat una feina positiva; no l’ha qüestionada,
entenc, jo crec que s’ha fet tota una feina, i ara nosaltres
entenem que hi ha perdut. Les intervencions en el centre vostè
diu que més o menys es fan; la nostra informació -ja li dic, no
li posaré exemples concrets, ningú no té ganes de sortir, s’haurà
de fiar de la meva paraula o desmentir-la- ens diu que, la
intervenció, no hi és, que a les aules aquest element previ de fer
una preparació per als alAlots perquè ja coneguin la llengua no
es trobin tan..., aquesta entrada ha deixar de ser-hi, que la feina
des dels centres, des dels CEP, des del moment en què no hi ha
desplaçaments o des del moment en què també la feina no ja
dels ESADI, jo diria que la feina directament dels equips que
havien de fomentar la integració lingüística en els centres ha
minvat, s’ha reduït, alguna ha desaparegut, i en tot cas fins i tot
el discurs de tot el que representava la immersió lingüística està
desprestigiat, són negats des de l’administració els valors de la
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immersió, i jo crec que això està perjudicant aquesta qüestió, i
està perjudicant el coneixement i la integració d’aquests
alumnes amb el que representa de distorsió dins les aules. 

Per tant jo li deman..., nosaltres sí que hem rebut queixes, si
vostè diu que ho han arreglat serà la seva paraula contra la
meva, o de les versions que a mi m’arriben respecte de les que
li arriben a vostè, a nosaltres no ens arriba que ni tan sols el
servei d’interlocució o d’intèrprets estigui funcionant a nivell
operatiu, i per tant li deman quines són les tasques que han
assumit les feines de l’ESADI i si realment vostè creu que s’han
assumit en tot el ventall que duia l’ESADI o si n’ha sortit
perjudicat el servei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Conseller.

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

Gràcies, presidenta. Jo els contest en la mateixa línia que he
comentat abans. No discutesc que si hi ha un equip específic de
persones contractades 25, 30 hores a la setmana, actuen
exclusivament per a això la tasca no pugui ser més acurada que
la que hi ha ara; això..., vaja, també seria de persones poc
intelAligents discutir-ho. Jo dic que dins les possibilitats que
tenim i retornant al model que teníem dos anys abans
d’implantar aquest model, tant el servei d’atenció a diversitat
com l’equip de suport a l’ensenyament de llengua dins el servei
d’ensenyament de català com els mateixos CEP creim que estan
donant complida informació i ajudant i proposant mesures que
poden coadjuvar a la situació que representa englobar, integrar,
ensenyar i poder permetre que els alumnes se’n surtin.

És que dir el contrari seria dir que les persones que feien
aquest programa no feien feia; això seria, lògicament, un
absurd. També li admet que crec que se pot fer feina d’una altra
manera. Que tampoc no ens hem retrotret a una situació de fa
vint anys, ens hem retrotret a una situació de fa 4 anys, i fa 5 i
6 anys va ser quan vàrem tenir la punta de creixement de... És
ver que s’han donat, és ver que s’havia avançat, jo ho admet,
però és que no me n’he d’amagar: ens hem hagut de
reorganitzar totes les direccions generals, totes, respecte al
pressupost que tenim, i amb la gent que tenim, i així i tot...
Vostè recordarà la situació; el 99-2003 el Sr. Pons duia la
Conselleria d’Educació, es va anar avançant en una sèrie de
temes; el 2003-2007 el Partit Popular se’n torna encarregar i
lògicament no estàvem en una situació tan complicada
pressupostàriament i anàvem creixent més, i vàrem anar tenint
i es va anar creant un model d’integració, que vostè ho ha
comentat quan ha parlat d’aules pont, que també és un altre
model que ens haurem de plantejar com ho podem fer més
efectiu. 

A la majoria de països de la Unió, a la majoria de països de
la Unió no s’entenen molt bé aquests models que aquí aplicam
combinats, de presència dins l’aula i presència en grups fora de
l’aula. Entenen que primer han de fer intensivament a una aula,
que vostè ha dit pont, una formació lingüística bàsica i després
podran seguir molt més fàcilment el currículum i incorporar-se.
Potser ens ho haurem de plantejar; dins el mateix centre, eh?, no
parlam de guetos a fora, no, dins els centres, que lògicament a
països nòrdics, a països centreeuropeus, primer creuen en una
immersió lingüística a fons, tenir les bases perquè alumne
entengui i escrigui mitjanament allò que li explicaran... Vostè
imagina infants de 12, 13, 14..., jo n’he tengut, des de xinesos
a indis, que, bé, tu els pots agafar una mitjana de, amb els
programes d’ensenyament de llengües, de 12 a 13 hores, i les
altres 12 o 13 hores dins l’aula... Jo em qüestionaria si no és
millor que sis mesos els arribem a donar un coneixement, o en
tres mesos i tot, als alAlots, un coneixement profund de llengua,
com fan a altres països, abans d’integrar-los dins l’aula. Però,
bé, això és un plantejament que ens haurem de tornar a fer i que
no és cap plantejament segregacionista, això li ho repetesc, però
crec que ens ho podem tornar a plantejar perquè a molts
d’indrets ho fan així.

Però, li ho repetesc, respecte a la reestructuració que el
director d’Innovació ens va proposar, i d’atenció a la diversitat,
tot i respectant públicament la feina feta pels anteriors equips,
que segurament eren més àgils si no més es dedicaven
exclusivament a això, amb la disponibilitat de recursos creim,
li ho repetesc, que es resolen suficientment les situacions que
se’ns plantegen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula, Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tampoc no voldria repetir-me molt
que nosaltres aniríem molt alerta a retallar per aquí i les
conseqüències que té en tot el sistema, i només dos apunts. Un,
Finlàndia no té el nivell de diversitat dins les aules que tenim
nosaltres, compari’l, compari’l. Jo també he estat en aules de 40
alumnes i no les compar amb les d’ara, però no per motius
només pedagògics i de tot ordre, també demogràfics, també de
composició social, Sr. Conseller. Crec que hem de comparar
coses homologables a tots els nivells, i per bé o per mal o per...,
és una situació, és que és aquesta, la que tenim nosaltres és una.
I precisament un dels punts que té de diversitat és el que hem de
resoldre. 

A mi no em va bé que vostè m’apunti que potser que hi hagi
un canvi de sistema; jo hi estaré més d’acord o menys, el que li
deman és que l’implementi, perquè el que hem vist ara és que
el sistema que teníem vostè el retalla però no el canvia,
senzillament li dóna menys ressorts. Si em diu: “no, no, és que
he canviat, però els mateixos recursos, o fins i tot amb menys
recursos però, perquè el sistema n’exigeix menys, però ho faré
a totes les aules”, el que vostè m’apunta, amb jo potser aquí
tendrà un debat pedagògic, que jo m’assessoraré amb la gent
que n’apunta, que vostè sap que estan dividits; aquí és
majoritària la gent que apunta que és millor el sistema que
nosaltres havíem tengut, però jo en tot cas faré un debat
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pedagògic amb vostè, o ja en parlarem. El que no em va bé és
que vostè m’apunti coses de futur però que no fa, i el que sí fa
és retallar el model que tenim. Aleshores no funciona, és que el
model que tenim ara no funciona perquè no té els ressorts que
tenia pensats perquè fos alternatiu al d’altres indrets, i aquí és el
que nosaltres no podem compartir.

Per altra banda m’anomena altres recursos; jo aprofit que el
tenc aquí, si vostè té l’amabilitat de concretar-me en què ha
quedat, perquè a mi el que em comenten de l’ESEL, de
l’ESADI, dels altres equips de suport, és que també han quedat
pràcticament desmantellats, en tot cas que de vint persones han
passat a mitja dotzena, que a Menorca i a Eivissa tornen ser als
centres... Jo li deman, si me’ls nomena aquí, són realment els
que hi havia?, perquè les notícies que jo en tenc és que han
quedat... No és el motiu de la pregunta però hi està plenament
relacionat i vostè m’ho comenta, és que també estan, si no
desmantellats, molt, molt aflaquits. En tots cas precisi-m’ho
perquè en tot cas farem una pregunta girada cap aquí, perquè si
el que ha complementar l’ESADI són uns altres que també hem
posat a pa i aigua, doncs jo crec que és tot el sistema d’acollida
que se n’ha vist ressentit.

Moltes gràcies.

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

No, tot el sistema d’acollida no se n’ha ressentit. En primer
lloc, persones que feien feina a l’ESADI avui són als CEP, als
centres de professors, amb una distribució comarcal, fent tot...
Eh?

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

No, no, persones o persones que coneixen aquesta
problemàtica estan en els CEP fent aquestes tasques, no és que
no siguin persones que estan qualificades per fer-les. Aquest
debat el continuarem eternament. 

Li repetesc que si tengués exactament el mateix pressupost,
potser que..., bé, sense tenir el mateix pressupost lògicament el
2011-2012 programat com el vaig trobar i amb el pressupost
que teòricament hi havia i que no hi era, ni em vaig atrevir a
canviar-ho. En un moment donat també hi va haver una
transició al Govern d’Espanya quant a fons de cooperació
territorial; uns varen venir i uns no. 

Li repetesc que m’agradaria no haver causat cap trastorn en
el funcionament de les escoles quant al fet que allò ho venien
fent fins al juny del 2011 i el curs 2011-2012 alguna cosa ha
canviat. Sí que ha canviat. Em contestat de la manera fàcil: “Sí,
que tenen menys pressupost per al 2012 i tenen manco
recursos”. Sí, és així. El que passa és que crec que tenim molts
de recursos, encara, en aquesta comunitat; n’hauríem de tenir
més, però amb els que tenim respecte dels que històricament
teníem crec que podem fer una tasca d’integració que no m’he
inspirat en models finlandesos, en això, sinó en suecs, que és un
país de tradició immigratòria altíssima i que té gairebé..., idò
avui en dia a Suècia ja sap que han sortit moviment polítics un
poquet xenòfobs perquè els nivells de població venguda de tot
el món a Suècia, país d’acollida política des de fa molts d’anys,
estan a l’ordre del 15, 20%, eh?, no... per anar a veure models

d’aquests tipus, hem mirat models suïssos i suecs, que són
models que tenen una forta càrrega d’immigració per distintes
qüestions i de nouvinguts i de persones que no coneixen la
llengua ni la cultura del país.

Dit això, en tots els equips... no Finlàndia que té més
cohesió social i a més amb una població més estable, etc., però
països nòrdics, bé, fins a contar que ja hi ha estudis fins i tot a
Suècia, que preveuen en quants anys s’acabarà aquell... fenotips
nòrdic, ros amb ulls cels, a causa del creixement de la població
nouvinguda, és a dir, són uns índexs importants. No em referia
a això, em referia a altres països.

Quant als recursos que tenim? Idò hi ha tot un grapat de
serveis que no li duc detalladament, de programes, de..., que han
minvat? Sí. Que creim que amb l’esforç dels professionals, amb
la implicació dels colAlegis i que no estam en un situació
creixent afortunadament d’aquest... en podem donar per a aquest
curs, com li deia, suficient resposta, (...) és així. Per al curs que
ve, amb la nova programació que ve, amb els recursos que la
gent tendrà podrem parlar d’una estratègia, clarament, i d’uns
recursos. Aquest ha estat un curs de transició, un curs al qual
hem trobat una planificació... 

Li dic la veritat, segurament reorganitzarem, amb la pujada
de nombre d’hores lectives de secundària, alliberarem uns
recursos humans -ja li ho avanç- per poder destinar-los a altres
coses. Segurament els PROA -i li ho avanç, perquè no ho hem
duit a mesa-, estam a punt de firmar el nou PROA amb un
import de devers de 330.000 euros o una cosa... més, 800.000
euros. Segurament destinarem... que això ho puguin donar
persones que tal vegada no podran entrar a la llista d’interinitat
i destinarem... que els programes de reforç els facin
específicament i els programes d’atenció també i els programes
d’atenció lingüística també.

Com ho organitzarem l’any que ve? Ho organitzarem amb
més temps, negociadament i en base que tendrem un altre càlcul
de quota i redistribuirem els efectius humans d’una altra
manera.

Enguany, per tal de mantenir la programació que teníem, en
haver d’aprovar aquest nou pressupost és quan hem hagut de fer
ajustaments que en alguns casos han creat aquestes disfuncions
que jo no li neg, però que em anat resolent des de les direccions
generals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.
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6) Pregunta RGE núm. 4036/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a sisena
hora de primària.

Acabat el torn de contrarèplica, passam a la pregunta
número 6. Per formular la pregunta RGE núm. 4036/11, relativa
a sisena hora de primària té la paraula el Sr. Antoni Alorda per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bosch, tornam un poc al temps
del doctor Jekyll i quan en aquell temps gloriosos en què el
Partit Popular, ja hi havia hagut la liquidació del 2010, ja
coneixíem la liquidació del 2010 en tots els seus aspectes,
coneixíem els ingressos per (...) del primer trimestre de 2011,
coneixíem perfectament la situació de tresoreria que s’havia
suscitat i fins i tot ja hi començava a haver algun ressort que
apuntava quina era la situació que havíem anunciat, se’n
recordarà, que si no hi ha havia majors ingressos, el pressupost
prorrogat no era suficient perquè no hi ha pressupost perquè
s’ha anunciat que si no hi ha més ingressos no es podrà
mantenir el prorrogat. 

En aquesta tessitura, li colAloco els context, és quan el Partit
Popular anuncia i es compromet a una sisena hora de Primària.
Ho dic, perquè confiï que no siguin arguments econòmics els
que s’argumentin com a novetat, perquè els arguments
econòmics eren coneguts, no parlem del dia del discurs
d’investidura. Per tant, vull confiar que un dia o un altre
apelAlaran a una altra cosa perquè és que... tot això, és conegut.
Fins i tot, ja hi havia hagut queixes de problemes de tot ordre.

Per tant, li deman senzillament quan farà... ja no li deman ni
com, això supòs que ja ens ho explicarà un altre dia. Jo li deman
quan fa comptes... perquè ha dit “és que els pròxim curs sí que
serà el meu...”. Jo li som franc, estic relativament tranquil amb
el curs 2011-2012 perquè veig que ha mantingut moltes inèrcies
i massa bé si ha aconseguit alguna eficàcia addicional i jo li ho
aplaudiré, però ha mantingut molts de ressorts que hi havia.

El curs que crec que les noves previsions pressupostàries de
2012, hauran d’acabar de quadrar coses, és el 2012-2013, ja que
em doni, no ho sé, aquesta esperança seva, li ho agraesc perquè
tots els meus números apunten que el seu primer curs bo,
bosquià, bosquià, apunta a retallades importants. 

En qualsevol cas, li deman, hi haurà la sisena hora de
Primària en aquest curs 2012-2013?, ja que sembla que tendrà
recursos per a altres coses que no demana ningú. Tota la gent
que s’ha reunit amb vostè, el missatge que ens han enviat és
que... el darrer, Escola Catòlica, que ens demanava que el tema
de la llengua, així com vostè el planteja no entén perquè té
aquesta obsessió en aquesta qüestió i en canvi, d’altres sí que
estarien disposats, interessats que vostè avanci en alguns dels
compromisos que té el Partit Popular i nosaltres l’escoltam.

Una promesa electoral és una promesa electoral i jo li
deman: quan la sisena hora?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Conseller.

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

Li promet que m’he apuntat allò de curs bosquià perquè això
quedarà als annals del que serà un curs. Hi haurà curs... abans
dels cursos bosquians i després, que no borgians que són uns
altres. 

El primer curs on s’implantarà la sisena hora
experimentalment serà el 13-14 i de manera general 14-15.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica... no vol fer ús de
la paraula.

7) Pregunta RGE núm. 4037/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
millora de la qualitat de l'educació.

Per formular la pregunta RGE núm. 4037/11, relativa a
millora de la qualitat de l’educació té la paraula el Sr. Antoni
Alorda per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan a un li contesten el que
demana i no gemeguen, sinó que diuen que això estarà aquí... no
vull tampoc abusar del temps de la cambra.

En altres elements, sí que tornam estar preocupats. Tornam,
aquí ja no és la universitat, són els grans números efectivament
de pressupostos. Ens preocupava, en el mes  d’octubre, abans de
veure en què es confirmarien, com faria aquesta millora de la
qualitat en recursos. 

Nosaltres voldríem -li ho asseguro, Sr. Conseller- que el
90% del temps que dediquem a Educació sigui per parlar
d’excelAlència, de qualitat, de ressorts per trobar camins nous
dins l’ensenyament i que no fos per haver de mirar les penúries
i les peripècies que passen avui tots els nostres centres. 

Per tant, el que ens agradaria és sentir-lo parlar de qualitat,
d’excelAlència, de seccions europees generalitzades arreu, etc.,
i ara la pregunta, però, com ho farà amb 120 milions d’euros
menys dels que gastarem l’any 2010?, i tots aquests elements
que s’havien produït i que creim que elements de qualitat, un
fonamental, és la (...) a l’atenció a la diversitat, és fonamental
per a la qualitat de les aules. Per a nosaltres un, és un dels
elements, n’hi ha més, però aquest n’és un, crec que ha anat a
menys, bé, n’estic convençut.
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Ara li deman, quins altres ressorts ha posat per millorar la
qualitat i tot aquest discurs de qualitat amb què es concreta en
aquests cursos?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller.

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

M’ho ha introduït vostè abans, si l’11-12 no és realment el
meu curs i creu que en l’anterior... aquest 11-12 i vostè ho sap,
en qualsevol administració que canvia, u, a l’àmbit l autonòmic
i dos, a l’àmbit estatal és un curs l’11-12 que s’ha desenvolupat
d’acord a la programació que s’havia fet l’any 2011 i a més,
n’hi podria introduir processos... és a dir, hi ha en marxa
processos de qualitat, hi ha en marxa processos de seccions
europees, hi ha programes experimentals, l’11-12, ni seria
prudent i estaria avaluat que jo entràs aquí el mes de juliol i
digués “miri, el 2011, el que han programat a aquest institut a
aquest i a aquest no es fa així” , no. 

A partir del 12, idò n’hi ha molts. N’hi ha molts a
desenvolupar del 12 al 15, del 12 al 15, en funció també de les
perspectives que hi hagi econòmiques.

Quan diu si el Partit Popular deia i liquidava i feia de més...
a veure si d’una vegada, però a veure si d’una vegada ho deixam
clar: liquidaven aquest pressupost amb dèficit, no els liquidaven
amb ingressos. Els liquidam en dèficit, en crèdits i crèdits. Fa
tres anys que liquidam els pressuposts acudint als crèdits i al
dèficit. Nosaltres, el 2012-13 podríem acudir, si poguéssim, als
crèdits, però no podem, i el 14 més crèdits i no podem, però
mentre tant no pagam als proveïdors... fa un any que tenim els
transportistes, és que jo cada vegada haurem de redir...
millorarem el sistema començant de més enrere i tornarem anar
més endavant i durem programes intensius de formació
especialment en llengües, en tecnologies i en metodologies
d’instrumentals, però no hi haurà més programes de formació o,
si n’hi ha, no seran tan preferents. 

Per exemple, a l’hora d’obtenir la formació de les 100 hores
per sexennis, com ho podran ser en tecnologia, en anglès, en
llengües estrangeres i en metodologies d’instrumentals, una.

Dos, ens haurem de plantejar canvis en un altre programa en
el qual no estic d’acord, que es haver sembrat Espanya de
notebook, a troche y moche sense haver format els professors.
Avui m’ho deien ... de directors, què faig l’any que ve quan
m’acabin les garanties amb els notebook? Bé, és un problema
nostre.

És a dir, el que no farem serà primer inventar-nos
l’ocurrència, no. Què farem per millorar el sistema? U,
m’agradaria molt que signàssim entre tots, si podem, un pacte
educatiu, si podem, que vendrà a dir allò a què estam disposats
a créixer per fer feina en això. U, en formació de professorat,
tecnologia, anglès, quatre, que ens arribem a posar... el Sr.
Ministre ha parlat d’un batxillerat en tres anys, distintes forces

polítiques han contestat que “bé, ja ho veurem”, però bé, crec
que podrem arribar a pactar el que la majoria de països europeus
tenen que és un batxiller de tres anys.

Pens que titulant als 16, n’hi ha especulen que titulant als 15,
no, titulant als 16 anys podrem articular un sistema que és de
(...) clarament orientatiu. Batxillers de tres anys no és la solució,
però és una solució per als que han d’anar cap a la universitat i
una formació més professionalitzadora per als alAlots que han
decidit això. Crec que en aquesta comunitat autònoma podrem
presentar un pla de formació dual interessant que crec que serà
també un avanç.

Quines altres mesures? La sisena hora, com li he dit, als
terminis que hem previst. Crec que podrem arribar a tenir unes
escoles en què, apart dels professors en llengua anglesa,
tendrem suficient professors, mestres a primària i llicenciats, en
formació lingüística com a mínim a nivell de B2. Això ho
podrem fer i això podrà permetre que siguin de veritat efectives
les realitzacions de les seccions europees amb professors i
professores que tenen un coneixement de llengua.

Crec que també avançarem, millorarem en decrets de drets
i deures. No ens arribarem a posar d’acord en temes d’autoritat
de professor, però sí de reconeixement social de professor. 

Totes les forces polítiques ens hi posarem d’acord. És a dir,
anirem avançant en un grapat de coses que ara... bé, tenim
damunt la taula i que anirem desenvolupant al primer any que
realment dissenyarem, dins el començament pressupostari més
complicats i que si feim les coses bé anirem millorant, però que
desenvoluparem coses, projectes -coses és una manera molt
abstracte-, projectes, iniciatives, plans de formació,
implementació de tecnologia amb un poquet -amb la meva
opinió- de criteri que el que s’ha tengut majoritàriament i amb
una perspectiva que mai no tornarà a ser tot com era, sinó que
haurem de tenir un creixement molt més sostingut i més a llarg
termini i haurem de valorar molt més els recursos, això serà
bàsicament el que pens que farem.

Que estic segur que reduirem els índexs d’abandonament,
que estic segur que podrem juntar sinèrgies quant a formació
ocupacional i formació professional reglada, també n’estic
segur, i tantes i tantes coses que tendrem temps al llarg d’aquest
any d’anar desgranant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Alorda, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo li desig molt sort, llevat d’algun
element provocador que normalment no anomena gaire i jo li ho
agraesc, el 90% llarg del que vostè planteja és pactable. Per tant,
jo li desig molt sort.
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Ha de comprendre que per a mi resulti especialment estrany
que quan, si hi havia un pressupost de 816 milions d’euros,
vostè trobàs que era absolutament insuficient i confessàvem...
i això va damunt crèdit i a més és un punt imprudent perquè els
ingressos no estan arribant. 

El Partit Popular deia “no, 200 milions més, necessitam molt
més, per descomptat mai no baixar el 6%, baixar el 6% és una
barbaritat, és gent que no creu en l’educació”, això és el discurs
del Partit Popular... d’aquesta -com ho diu?- irresponsabilitat o
no sé... de l’any 2010-2011. Això... quan vulgui que deixem
aquest debat, el deixam, però que vostè em retregui que vàrem
ser irresponsables per 815 quan el PP en demanava 1.000, bé,
vàrem ser menys irresponsables del que el PP demanava que
fóssim. Bé... i el que el PP no fa és el que va dir que faria, que
de cap manera no baixaria aquell 6% i quan entra, baixa, no
només consolida aquella baixa del 6, és que el baixa!

Vostè dirà que això ara és responsable, però mea culpa i acte
de contrició jo no n’he sentit cap, cap. La culpa és dels altres,
dels que només en posaren 800. Dels que en demanaven 900,
aquest ho feia beníssim. Comprendrà que aquest debat, és clar,
mentre no tenguem el relat del que ha passat és difícil que no
intentem tots dos posar-hi... és clar, vostè intentar expressar a
l’opinió pública un relat del que ha estat el 2007-2011 que no es
correspon amb el que jo he viscut a la tribuna en aquesta casa.

Dient això, més que discutir el que no farem i alguna cosa
del que no farem jo ho compartiria, és més el que farem. El que
farem m’ha sonat molt... vaga, però hi haurà ocasió de parlar-ne,
és normal. 

El que més em preocupa, que algun del ressort d’aquests
pressupostos i d’aquesta actuació d’aquest 2011-2012, que no
és ben bé seu, però que té toquets seus, alguns dels tocs seus és
que les seccions europees estan patint, perquè pateix els (...),
pateixen els recursos que hi havia, pateixen alguns dels
elements de qualitat perquè alguns estaven associats a recursos
i aquests no arriben i hi ha patiment i hi ha poc entusiasme a les
aules i bé, si comença a haver-hi Lluís Vives, no el seu, sinó el
de València, doncs francament la tranquilAlitat emocional... bé,
volia dir seu en un sentit de relació, de relació personal, no de
propietat, no de propietat.

Crec que és un estat d’ànim de tensions que no ajuda a veure
fronteres noves. Per tant, aquest sentit de la conciliació,
d’intentar cercar el consens, aquesta idea del pacte, crec que
serà bo en molts de sentits, en molts de sentits, tothom hi haurà
d’aportar, el que té més responsabilitat el que més. 

Vostè pot crear un clima de pacte, li ho he dit un parell de
vegades, i vostè sap perfectament el camí que ha de córrer,
perquè no importa que en parlem pus. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la paraula
Sr. Conseller.

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

Per crear un clima de pacte, vol que li entoni el mea culpa
del meu partit? Si m’ho permeten els meus companys del meu
grup, el meu partit segurament va demanar que s’apostàs més a
Educació perquè en aquell moment no tenia complida
informació de tot allò que s’anava bloquejant i passant d’una
partida a una altra. 

De totes maneres, si públicament -i jo no era a aquesta
cambra, però amb tot el respecte per als meus companys que hi
eren- es va fer alguna petició de més pressupost que no tenia
una resposta tècnica li deman disculpes públicament, amb tot el
respecte als meus companys que no són aquí, però també estic
ben segur que mai ningú no s’esperava trobar allò que ha trobat,
que passa el raonable de les previsions que teníem, fins i tot
vostès en determinades àrees, però si és necessari entonar aquest
mea culpa, l’entonaré i ja en tendré jo les conseqüències que em
pertoquin. Tot per trobar aquest consens.

És veritat que el que més haurà d’arriscar, serà el que
presentarà el document. Segurament, ja els ho avanç, perquè no
es digui que no és aquí perquè avui ho miràvem, que
possiblement es pugui presentar el dimarts, perquè ara entre els
actes de la diada i la sessió parlamentària de dimarts que ve que,
per cert, té un bon grapat d’intervencions de qui els parla, idò
ens compliquen a dimarts dia 6 la presentació d’aquest
document, que immediatament presentat serà lliurat a la Cambra
perquè els tres grups polítics que constituiran la comissió -em
sembla que aquest és el procediment- el coneguin, si pot servir
com a un document de bases, si no ho troben vostès convenient
no ho facin així, però hi han participat un bon grapat de
persones, un bon grapat de mesos, i crec que parteix de criteris
que hem compartit, d’excelAlència, d’equitat, de visió de futur
i ho farem si no hi ha novetats... idò, d’aquest ordre, 5, 6, 7 de
març; tant de bo que vaig dir que hagués estat el 28, 29 de
febrer, però entre una cosa i l’altra...

Dit això, a partir d’aquí, bé..., ja no me’n recordo de quina
era la pregunta, però farem camí de cara a partir del 2011-2012.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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