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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, presidenta, Assumpció Pons substitueix Manuel
Monerris.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá substituye a Fernando Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? Idò passam a l’ordre del dia
d’avui que consisteix en les preguntes RGE núm. 3060, 4422,
4899, 4900, 4901, 4992 i 5007/11.

Assisteix a la comissió el Sr. Rafael Bosch i Sans, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat de la Sra. María
de la Mercedes Celeste Palmero, directora general de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives; i de la Sra.
Aina Maria Rodríguez Arbona, cap de Gabinet.

1) Pregunta RGE núm. 3060/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a servei
d'ensenyament en català.

Per formular la Pregunta RGE núm. 3060/11, relativa a
servei d’ensenyament en català, té la paraula el Sr. Nel Martí,
per un temps màxim de deu minuts. Té vostè la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, abans de
centrar-me a la pregunta volia fer una consideració, una
consideració amable, referida a aquesta pregunta i a les que
formularé posteriorment, i és que les preguntes es van formular
entre el setembre i el novembre del 2011, concretament ara
aquesta primera el setembre del 2011; per tant hi ha molta

distància entre el moment en què es formula la pregunta i
l’actual debat de resposta, que no vol dir que llevi ni
transcendència ni vigència a allò que es demana, però sí que
lleva actualitat respecte del moment en què es va prendre la
decisió o que aquesta decisió va transcendir. Per tant sí que
demanaria que es comprengués que la pregunta és concreta però
també seran preguntes que es faran amb més trajectòria del que
ha passat, i que dins el possible seria desitjable poder fer
preguntes emmarcades dins un context de major actualitat i de
major vigència respecte d’allò que es demana.

La pregunta, aquesta primera, en concret es refereix
efectivament als equips de suport a l’ensenyament de la llengua
en català. Al principi i al començament de la legislatura se’ns va
anunciar que aquesta seria una legislatura, un període, de les
autopistes de l’educació. Però nosaltres més que autopistes de
l’educació el que hem trobat són carreteres secundàries, moltes
carreteres secundàries en direccions molt distintes i molt
diferents. Ja en un moment determinat vaig comentar que el
símil de l’autopista referit a l’educació no em semblava un símil
gaire adequat, possiblement ho seria més parlar de viaranys,
amb menys estridències, però que s’associa més fàcilment a allò
que defineix l’educació: un procés lent, constant, amb molta
dedicació, amb molta professionalitat, amb horitzons...

En aquest sentit hem de dir que precisament una de les
primeres decisions o actuacions que es van prendre va ser la
d’acabar, eliminar com a tal, amb el pla de reciclatge i formació
lingüística i cultural per als docents; també amb els equips de
suport a l’ensenyament de la llengua del conjunt de les Illes que
treballaven, que treballen en els centres públics i concertats per
donar-los suport i assessorament en aspectes com l’acollida
d’alumnat nouvingut, en els projectes lingüístics de centre, en
les orientacions didàctiques i en material innovador per a la
llengua catalana a les aules, així com també en programes
d’interculturalitat. 

L’eliminació d’aquests equips s’ha produït tant a Eivissa i
Formentera com a Menorca, i a Mallorca ha quedat reduït -crec
que a hores d’ara continua essent així- a una tercera part. En
qualsevol cas la liquidació d’aquest servei suposa la paralització
efectiva de multitud de programes d’assessorament i suport al
professorat per abordar amb èxit la complexa realitat que viu
avui l’ensenyament. Era un servei, un model molt lligat al
model d’immersió lingüística, però no només i no té per què no
ser també coherent amb una opció amb la qual el nostre grup no
està d’acord però que el Govern impulsa dins els centres
d’ensenyament. El nostre grup considera que aquesta decisió va
en detriment d’un ensenyament de qualitat, d’un ensenyament
integrador, que aposta per la llengua catalana com un eix
d’integració, un eix vertebrador d’aquesta integració, i
lògicament no comparteix l’eliminació d’aquest equip.
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És per açò que es demana si la raó, el motiu que aquest
equip deixi de funcionar és un motiu realment econòmic i, si és
econòmic, ens agradaria que es calculés quin cost tenia, quin
impacte econòmic tenia aquest servei per argumentar la seva
eliminació, o bé si és més bé una resposta a un model diferent,
i si és un model diferent, quin model té el Govern de les Illes
per suplir allò que els equips de suport de l’ensenyament de la
llengua feien dins els nostres centres escolars públics i
concertats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de..., 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):

Moltíssimes gràcies, presidenta, i moltíssimes gràcies, Sr.
Martí. Tot i acceptar que no he pogut assistir..., no diré no he
pogut, no he assistit a aquesta comissió amb la celeritat que
pertocaria, crec que aquesta pregunta continua essent ben vigent
en tant que, respecte a l’organització de mes de setembre, vostè
sap que hem fet alguns ajustaments en tots els departaments. Li
assegur que aquest servei té per a l’any que ve la mateixa
estructura que tenia, que és menor que la tenia abans, la
mantenim. És vera que estarà dedicat bàsicament a allò que fou
creat, que és un servei d’ensenyament de català, però que també
atendrà i està ja començant a atendre i a ajudar distints centres
que estan demanant com fer front a un tractament en el cas que
en els centres s’hagin produït algunes demandes, per exemple,
de llengua de primer ensenyament en castellà. Per tant el servei
continuarà funcionant amb aquestes condicions sota la direcció
de la persona que hi ha hagut històricament fent-hi feina i que
és un excelAlent professional. 

Per tant, a part d’això, del funcionament del servei, li he de
dir que l’ajustament és aquest ajustament que vostè sap que es
va fer el setembre, i el setembre passat vàrem prescindir d’un
nombre important de persones fent front a una sèrie de serveis,
que jo no dic que no fossin necessaris, però que vostè sap que
vàrem haver de prendre una mesura important de reducció a tots
els departaments, quant a persones en comissió de serveis, quant
a persones com a assessores tècniques docents.

La distribució va ser el més equitativa, el més funcional que
permetés funcionar, i perdonin la redundància, d’una manera
correcta dins les disponibilitats creditícies, que encara a hores
d’ara són més complicades; tant de bo que no ho siguin més
respecte d’allò que ens toca fer de cara al futur i que hem
discutit moltes vegades en plenari. No ho compartirem, ho
respectarem, però li assegur que vàrem fer un primer
ajustament, i és que ho vull repetir i la idea és molt repetitiva,
en el sentit de dir que a nosaltres el mes de juliol ens varen dir
que havíem d’aprovar un pla d’ajustament, i a cadascun dels
departaments ens varen dir què hi havia en el calaix, tant de
deutes com de pressupost, i com havíem d’encetar el curs,
quines mesures havíem de prendre amb caràcter d’urgència.
Una d’elles va ser la reintegració de devers 84 persones al seu
lloc de feina docent perquè no podíem mantenir més de 200
persones en comissió de serveis per poder acabar l’any. Això

era el primer pla d’ajustament que vàrem haver de presentar i
tots els departaments, li assegur que aquest com tots: formació
professional, atenció a la diversitat, el mateix gabinet del
conseller -el gabinet del conseller tenia 11 persones i ara en té
4-, planificació i centres..., tots els departaments.

Tots aquells departaments que donen suport els hem duit a
l’estructura que creim que podem mantenir i que esperam no
haver de reduir més en tant que creim que amb aquestes
dimensions, amb la feina que es pot fer, amb les consultes que
es poden fer també utilitzant molts de mitjans, amb la tasca de
centres de professors de cadascuna de les altres illes, creim que
hi podem donar suport. 

Li repetesc que pensam que aquesta és l’estructura que
podem suportar econòmicament, i més enllà d’això no tenim
més resposta que dir-li que això és l’estructura de la conselleria,
els serveis, diguem-ne, centrals de la conselleria que podem
mantenir i que creim, i vostè podrà revisar o tendrà la
informació que li hagin pogut passar els centres, que jo tampoc
no tenc, i m’entrevistava amb el Sr. Munar fa dos dies, tampoc
que hagi estat de deficiències, de cridades no ateses, de serveis
no atesos...; no em consta. Les escoles també s’han adonat de la
dificultat que estam passant i no em consta que hi hagi tampoc
peticions. És millor atendre-les amb més persones que amb
manco, però no em consta que aquest servei no s’hagi pogut fer;
segurament no amb tanta rapidesa com quan un disposa de prop
de 20 persones, però no podíem mantenir 20 persones en aquest
servei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Martí, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt breument. Sí, entenc la
seva reflexió, la seva exposició, però voldria que m’aclarís
també si aquest ajustament és, per tant, un ajustament transitori,
per una qüestió molt simple: per saber si respon a una necessitat
d’ajustar nombres o si respon a una no-convicció amb el model
o amb el programa, amb els equips, amb el contingut dels
equips de suport a l’ensenyament de la llengua. Açò és una cosa
que em sembla que seria important que quedés clara i que crec
que els centres també voldrien tenir clar. És una situació
transitòria?, o aquell model és un model que tindrà continuïtat
immediatament que la situació es pugui reorganitzar?
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I, en segon lloc, jo crec que la principal preocupació que
tenen els centres escolars, i que estic convençut que li
transmeten, a vostè, és la necessitat de tenir no molts de
recursos, els mínims recursos però suficients, perquè alumnes
amb necessitats específiques de tot tipus, en aquest cas parlam
que tenia una influència molt important en nouvinguts, en la
integració respecte de la nostra llengua, la integració també
cultural, la integració dins la comunitat, dins el centre, tenguin
capacitat de fer-ho, perquè és realment un drama que..., un
drama..., jo crec que sí que viuen un drama les famílies i els
alumnes que no tenen aquell mínim suport quan arriben a la
nostra comunitat i no tenen la possibilitat de tenir un
acompanyament, el mínim necessari però un acompanyament
per integrar-se dins aquella comunitat escolar.

És també lògic, i ho entendrà, Sr. Conseller, que en les
actuals circumstàncies no només de reajustament sinó també de
decisions que pren el Govern respecte de la llengua catalana,
que no compartim, aquesta sigui una mesura més que doni la
sensació, com a mínim entendrà que la sensació, que no és una
mesura a favor d’allò que nosaltres entenem que marca
l’Estatut, que és que la llengua pròpia, que és la llengua
catalana, ha de ser la llengua vehicular als centres escolars, ho
entenem així; no la llengua exclusiva que arracona res, però la
llengua vehicular sí, la llengua primera de relació i la primera
d’ensenyament, i lògicament jo crec que, als centres escolars,
també els preocupa, i avui hi ha una desorientació i un
desconcert que són lògics; jo crec que compartirem o no la seva
situació, però que és lògica la seva preocupació sí. 

I crec que la principal dedicació en aquest moment de final
de curs i de preparació del nou curs, perquè el nou curs es
prepara ara, hauria de ser que el curs que ve no comencés ni
molt menys amb la tensió que actualment s’està vivint, i no ho
estic exagerant, Sr. Conseller, jo crec que la paraula tensió és
l’ajustada, hi ha tensió en els centres escolars per saber què
passarà el curs que ve en molts d’aspectes. Jo em referia en
concret a aquest i crec que la principal preocupació, i ho dic
com a ensenyant que som, hauria de ser, ha de ser aquesta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Per suposat que tot allò que figura a un reial decret, perdó,
a un decret llei de mesures urgents d’equilibri són mesures
transitòries. En funció de com ens trobem realment a 31 de
desembre de 2013 veurem quina capacitat de creixement i de
recuperació de plantilles, de pressupost per a educació, en fi, de
sortir d’una situació que no ens agradaria trobar.

És ver que compartesc totalment amb vostè que no tenim el
model clar, no tenim sobre paper el model clar, perquè hem
donat moltes voltes a allò que explicava l’altre dia a la
interpelAlació del seu company, el Sr. Alorda, sobre distints
models que creim que hi ha d’haver a l’escola de les Illes, a
l’escola sostinguda amb fons públics. Jo una qüestió que he
pensat i he pensat molt és sobre si el model que presentarem i
que estam treballant com a esborrany, que li podríem dir decret
d’ensenyament de llengües o decret de plurilingüisme a les Illes
Balears, que lògicament no es podia presentar aquest curs, que
hi ha un abans i un després de la sentència del 2011 del Tribunal
Superior de Justícia i que requereix bastant serenitat, no es
podia fer, a part de tècnicament, en un moment en què hi ha
hagut tres ajustaments, tres ajustaments que han tensat el
sistema. Jo supòs que qualsevol persona mitjanament normal no
deu pensar que un conseller té ganes d’arribar, ajustar el
pressupost per caprici i després dir “bé, ja hem acabat per avui”.
Cada vegada que hem estat fent feina respecte a cada
complement que s’hagi pogut tocar, respecte a cada mesura
sobre substitució, sobre cada programa que havíem de mirar
dependent de nosaltres, perquè després ens varen caure les
reduccions del pressupost de l’Estat, li puc ben assegurar que al
primer a qui dolen, persones que han vengut al despatx,
persones que m’he trobat, qualque insult anant al cinema, etc.,
etc., suposen un desgast personal i polític que li assegur que ni
el pitjor dels casos pensava mai passar. Per tant, interès que això
perduri en el temps, no en cap ni un. Primer punt.

Segon. En el que queda d’any presentarem un decret inspirat
en part en nous models experimentats en el país basc i, en part,
en allò que pensam que compleix allò que el Suprem i el
Constitucional diuen que ha de ser. Jo respecte moltíssim els
grups polítics que pensen que només hi ha d’haver una llengua
vehicular a l’escola; jo crec que hi ha una llengua minoritzada
que l’escola té la principal tasca de mantenir, recuperar i donar
a conèixer, perquè si no és a l’escola en primera instància no és
enlloc més, però un sistema educatiu que no pugui ser acusat de
no ser constitucional, i ho he meditat, m’he assessorat amb bons
amics advocats i experts, i realment pens que podem presentar
un decret lingüístic, que podrà ser compartit o no, però que
podria tenir dues llengües vehicular, que és allò que diuen
claríssimament el Suprem i el Constitucional. Això és el model
que tenim i que presentarem en forma d’esborrany, i que creim
que compleix perfectament allò que hi ha d’haver en una
comunitat autònoma bilingüe emmarcat dins el nostre Estatut i
la nostra Constitució.

Això no té res a veure, res a veure, a pesar que dins l’escola
hi ha hagut confluència, vull aprofitar aquesta ocasió per dir que
no té res a veure amb la discussió política de requisit o de mèrit,
no. No té res a veure. I diran “bé, això està immers dins una
política d’una sèrie de consellers i hi ha un president”; li ho
admet, però el decret de multilingüisme o de plurilingüisme a
l’escola és un decret que podria transposar un altre partit que
cregués en aquest model i que no hagués tocat qualsevol coma
de la Llei de funció pública. També ho vull dir perquè això és
un argument que m’agradaria d’una vegada i per totes deixar
ben clar. Tot allò que presentem en forma de model lingüístic
del Partit Popular, que pot, evidentment i amb tot respecte, no
ser compartit per altres grups, crec que és impecable
jurídicament, aplicable a l’escola, que no tensa l’escola i que
respecte fins i tot la diversitat d’entorns que no són iguals al
llarg de tota la comunitat.
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Per tant, en primer lloc, en superar la situació econòmica
esper que les mesures de transició ens permetin créixer, per tant
transitorietat. Segon, si un model d’immersió en una única
llengua vehicular és o no ajustat a la Constitució, ho demanaré
a l’Advocacia de la comunitat, perquè mai no ho hem fet i
potser mai no hi ha hagut valentia política de fer-ho per no saber
ben bé què diria, però, bé, això és una altra discussió però he
meditat molt; estic molt, molt convençut que el model que
farem serà un model plenament aplicable, serà un model
plenament defensor de la nostra llengua pròpia i també de la
llengua comuna, i tendrà més hores d’anglès. En tenir
l’esborrany, que jo calcul que serà a final d’estiu, serà objecte
de discussió per tots vostès que vulguin discutir tot allò que hi
trobin a dir, i crec que l’escola, presentarem un pla pilot, un pla
pilot l’any que ve, i amb aquest pla pilot extraurem
conseqüències i tendrem tot un curs polític per discutir sobre
aquest decret i sobre el que nosaltres pensam i podem defensar,
sobre el que pensen les persones que en vulguin opinar, i, bé, no
sé si aspir o no a un consens perquè és molt difícil ja en temes
d’educació en aquests moments dir-ho, però estic convençut que
sí serà molt sòlid jurídicament i lingüísticament i
pedagògicament.

A partir d’aquí les adaptacions de cadascuna de les
situacions a cadascuna de les escoles tendrà un marge dins
l’àmbit d’autonomia del centre, com és lògic, però crec que serà
un model plenament vàlid pels temps que corren i per tot allò
que hem arribat a aclarir sobre què és una llengua vehicular, què
és una llengua d’ensenyament, què és una primera llengua, què
són els drets lingüístics, fins on podem aplicar els drets
lingüístics dins una escola i quins drets, que també seria un altre
projecte de llei de convivència, sobre els drets i els deures de
tots els membres de la comunitat educativa, tot allò que podem
fer quant a model lingüístic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

2) Pregunta RGE núm. 4422/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Escola Graduada de
Maó.

Per formular la Pregunta RGE núm. 4422/11, relativa a
escola Graduada de Maó, té la paraula la Sra. Cristina Rita, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, bones tardes
a tothom, i agrair també al conseller la seva presència avui aquí
en aquesta comissió i també als membres del seu staff.

Aquesta pregunta va ser registrada dia 9 de novembre de
2011 i es formula ara oralment en comissió, es va formular de
manera escrita, i es formula ara oralment en comissió en
compliment de l’article 168.2 del Reglament del Parlament,
perquè no va ser contestada en el seu moment en els terminis
establerts.

Es va formular aquesta pregunta perquè després de prendre
possessió el nou govern i després dels primers mesos també de
gestió, i una vegada començat el curs, van sortir per la premsa
diverses informacions que no deixaven molt clar, al nostre
entendre, la intenció de la conselleria respecte de l’antic edifici
de l’escola de Sa Graduada de Maó i de la seva reforma. 

Els diputats i les diputades que ja formaven part d’aquest
parlament la passada legislatura i especialment els de Menorca
coneixen perfectament les vicissituds per les quals ha passat
aquesta escola que actualment és la més antiga de Maó, perquè
en diverses ocasions es va debatre el seu futur en aquesta
cambra, però molt breument ho recordaré per a informació dels
que s’han incorporat en aquesta legislatura.

El conseller d’Educació sabem que està plenament informat,
no només per raó del seu càrrec actual sinó que també perquè
era director general, si no ho tenc malentès, la legislatura 2003-
2007 quan la conselleria, on prestava els seus serveis, va decidir
canviar el destí que els gestors de l’anterior legislatura havien
previst per a aquesta escola. 

Sa Graduada va ser construïda els anys trenta del segle
passat i ha donat un servei molt important a la població de Maó,
ha tengut diverses remodelacions per adaptar-se a les exigències
de la normativa, però tot i açò té algunes mancances de difícil
solució, a més l’edifici està protegit, la qual cosa afegeix també
dificultats. Per posar un exemple, els graons de les escales
interiors són molts alts per als fillets i filletes petits, però
aquestes escales són d’època i no haurien de desaparèixer, i hi
ha, per tant, problemes greus de barreres arquitectòniques, no hi
ha espai cobert per a gimnàstica, el pati és molt petit i un munt
més dificultats que s’hauran d’afrontar per fer l’ensenyament
que actualment ha de ser exigible en aquesta etapa educativa
quant a condicions de seguretat, d’accessibilitat i de
modernització de les instalAlacions.

És per aquestes raons que vostè, conseller, quan era director
general, va decidir, i el conseller Fiol, van decidir traslladar
aquesta escola, que era d’infantil i primària, a un edifici nou la
construcció del qual ja estava prevista per allotjar un
equipament destinat a formació integrada, ens referim a
formació ocupacional i l’escola de persones adultes, que estava
molt saturada ja en aquell moment i l’alumnat de la qual es
repartia entre diverses escoles; hi ha fins i tot un conveni signat
per fer aquesta escola integrada i hi havia fins i tot un
finançament europeu de 600.000 euros.

I es pensava també destinar Sa Graduada, en canvi, posar,
per tant, l’escola nova en aquest edifici que estava previst i
destinar l’escola Graduada antiga a l’escola d’adults, que no
tenia les mateixes necessitats que per a una escola infantil i
primària quant a espais exteriors, per exemple, i que era més
fàcilment adaptable.
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Les administracions socialistes en aquell moment, tant del
consell insular com de l’Ajuntament de Maó, van veure amb
bons ulls aquesta proposta; l’escola d’adults també, el seu
consell escolar, va acceptar tornar esperar perquè veien que era
més necessària l’escola d’infantil i primària que la seva i que es
podien colAlocar bé a Sa Graduada, i es va començar a treballar
en aquest sentit amb el consens en aquell moment de tothom.

Però amb quatre anys no es va fer i mentrestant es va obrir
un debat en el si de l’associació de pares i mares. Mentre el
professorat veia bé aquest trasllat, perquè apreciava el canvi de
la qualitat de l’ensenyament que es podia produir, un grup de
pares, ja a partir del 2005, em pens que és, i després
fonamentalment el 2008 ja amb l’altra administració socialista,
un grup de pares van considerar que no s’havia de traslladar i va
pressionar els grups polítics.

La legislatura 2003-2004, com dic, no es va fer res en aquest
sentit ni cap canvi i a la següent, que ja era molt imperiosa, ja es
veia com a imperiosa la mancança que hi havia de places
d’infantil i primària a la ciutat, on en 25 anys no s’havia fet cap
escola i on la població havia augmentat com per totes les Illes
Balears, el Govern socialista va posar fil a l’agulla i es van
començar a fer les passes tant administratives com de disseny i
projecte per a la nova escola, la primera pedra de la qual ja es va
fer fa més d’un any ara i està ja acabada i a punt de començar el
curs.

El PP, que en aquell moment era a l’oposició, en el 2008 va
fer un canvi de criteri i va agafar aquest tema com a bandera en
el municipi de Maó i es va posar al costat d’aquell grup de pares
i mares que no volien el trasllat. Fins i tot es va debatre en el Ple
d’aquest parlament una iniciativa formulada pel qui anava a una
de les candidatures del PP a la llista electoral per a aquell grup
polític perquè no es traslladés l’escola, una iniciativa que va ser
rebutjada en aquest parlament.

Ara, l’escola nova en el Camí d’En Guixó, que es dirà Maria
Lluïsa Serra, per consens també de tothom, ja està acabada i
l’inauguraran vostès i es podrà posar en funcionament ja el
proper curs. I ara el PP governa tant a l’Ajuntament de Maó
com també a la conselleria i nosaltres voldríem saber
exactament què passarà, perquè ara es la seva responsabilitat i
no voldríem que es torni a paralitzar aquest procés.

Ja vam sentir la seva resposta al Ple de dimarts, que
casualment tracta d’aquest tema de les preguntes que jo li havia
de formular avui en aquest sentit i va dir que les exigències dels
requisits mínims ja no són els que eren i que es treballa en un
avantprojecte que ha de costar gairebé 2 milions d’euros, per
adaptar l’antic edifici de Sa Graduada a les exigències d’un
centre d’infantil i primària. Açò, juntament amb el que ha sortit
per la premsa, ens fa evident el seu canvi d’opinió, novament,
de quan va ser director general a ara, un canvi que intuïm que ha
estat per raons polítiques i no professionals, no ho sabem o de
sentit comú, vostè ens ho dirà.

Per la premsa i pel que ens han dit alguns professors i
progenitors sembla que ara hi ha un poc de no saber què és el
que ha de passar, perquè hi ha dies que no es trasllada ningú,
evidentment es fan les obres i es queden els fillets dins mentre
es fa la remodelació. Uns altres diuen que l’escola nova
únicament servirà aquest curs per als fillets i filletes de Sant
Climent, que ara van a Verge del Carme i per tant que
començaran tres unitats i prou. Un altre dia sentim que no, que
l’escola es traslladarà, quan s’hagin de fer obres es traslladaran
a aquest edifici nou i un cop fetes tornaran al seu lloc. I l’escola
nova o bé descongestionarà Verge del Carme i Verge de Gràcia,
que ara tenen, de vegades estan triplicades, tenen tres línies en
alguns cursos o simplement que es faran els primers cursos
d’infantil i primària, les tres unitats i que aniran pujant.

Bé, el cas és que es diuen moltes coses i a nosaltres ens
agradaria poder clarificar què faran i si tenen un cronograma.

També voldríem saber què passarà amb l’organització de la
zona, una volta que l’IBAVI s’ha desentès de fer els habitatges
que havia de fer i que s’havia d’encarregar també d’aquesta
organització.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 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):

Moltes gràcies, diputada. Idò, seguint el fil argumental que
vostè ha fet, doncs, lògicament, si em permet li faré algunes
precisions, perquè sí que hi vaig formar part, juntament amb el
regidor d’Educació i Cultura aleshores, crec que del Grup del
PSM, amb el qual arribàrem a una sèrie d’acords respecte del
que havia de ser el projecte de Sa Graduada. I que,
efectivament, en aquests quatre anys el solar l’havia de
presentar i el presentà l’ajuntament; es construí el darrer any,
per tant, l’inaugurarem nosaltres, tot i que és pressupost
executat per vostès, per tant si també aquests quatre anys
s’hagués accelerat haguéssim pogut arreglar Sa Graduada.

Però, després de veure dos fets cabdals, estic molt content
d’haver aplicat aquest canvi. Primer de tot, efectivament, el
2003-2007 Sa Graduada no acomplia el 1004/91; la normativa
vigent feta poc després de la LOGSE, la 1004/91, preveia uns
requisits mínims que Sa Graduada no acomplia i tenia molts
difícils amb el solar que té, però amb el Reial Decret 132/2010,
que va treure el ministre Gabilondo, que flexibilitzava totes les
escoles públiques i concertades, el programa de necessitats
d’una escola de 3 més 6 cap perfectament a Sa Graduada. Sa
Graduada ara és transformable, a l’any 2007 no ho era, punt
número 1.
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Punt número 2, és ver que es fa una consulta als pares i
mares, però també és ver que quan em present allà a l’estiu, just
després de prendre possessió, em comentaren que mai ningú no
els havia anat a demanar opinió a nivell polític, que era el
primer conseller que anava a Menorca, a Maó, a demanar-los
què opinaven. És ver que també hi ha professors que em varen
dir, l’equip directiu li pot ..., vostè ho sabrà més que jo, a mi em
varen comentar i a les persones que m’acompanyaven que hi
havia divisió d’opinions entre que a uns els faria ganes partir al
centre nou i als altres quedar. I és ver que la campanya electoral
municipal, en la qual jo no vaig participar, però don perfecte
suport a allò que varen fer els meus companys, va sortir com a
tema cabdal que per mantenir un centre viu a Maó era cabdal
mantenir l’escola.

I és ver, i li afegesc, que en el pla, en el mapa escolar de
Menorca, no basta un nou centre de dues línies perquè fa falta
una línia nova més, per tant imprescindible tres línies, per tant
conservar la línia de Sa Graduada no tan sols és desitjable, és
que és necessari per a no dir imprescindible.

Tot això ens va fer pensar si era viable aquesta solució i què
suposaria tècnicament. A l’informe, del qual n’hi puc passar
còpia, tècnic de viabilitat de l’adaptació de l’actual CEIP Sa
Graduada de Maó a una línia, ens diu que la superfície de la
parcelAla, de 2.659 metres, inferior a la que s’emprava en el
programa de necessitats, amb les superfícies que ara estableix
el Reial Decret 132/2010 el centre pot disposar de tot allò que
necessita per ser -no li llegiré tot l’informe- un centre i si s’hi ha
de fer un centre perfectament homologat, amb les següents
necessitats: supressió de barreres arquitectòniques, amb un
ascensor de doble embarcament; un tercer nucli d’escales; un
nou accés, i tot això dóna un cost de reforma envoltant el
1.900.000 euros. Això faria que aquesta, li llegesc textualment:
“L’adaptació de l’edifici a la normativa vigent és tècnicament
viable, s’aporta documentació gràfica de la nova proposta de
distribució i quadre de superfícies”.

Per tant, Sa Graduada és transformable a una línia completa.

Segona, guanyada aquesta línia, quedava una problemàtica,
jo no sé si tècnicament puc passar la pregunta, perquè parlen, o
podem anar una per una, és igual, tècnicament quedava el
problema històric i, si em permet, políticament compartit per
tots els equips de la conselleria que hi han passat, de la solució
del CEPA de l’escola de Maó. Tan important era un problema
com un altre i començàrem a treballar perquè no hi havia una
solució i començarem a treballar en què també fins i tot si una
part d’aquest centre, vostè sap tant bé o més que jo, que dóna
ensenyaments no formals no propis d’un CEPA sinó propis de
les activitats que vol muntar el Consell de Menorca i activitats
de distints ajuntaments, perquè vostè sap que hi van alumnes
d’Alaior, Sant Lluís, Es Castell i Maó, havien de trobar un
espai.

Personalment vaig anar a visitar les dependències que
quedaren lliures de l’antic hospital Verge del Toro, que tenia
una primera planta molt interessant, però la resta de l’edifici
tècnicament tenia problemes, un edifici amb certa planta,
excelAlència, i podria servir, en opinió dels tècnics garantir totes
les instalAlacions, a part que ja estava cablejat per a usos
informàtics, etc., va ser descartat. I després els membres de
l’Ajuntament de Maó ens varen proposar el Quarter de

Santiago. El Quarter de Santiago és una instalAlació, que fa molt
de temps que molts partits polítics treballen per arribar a
transformar-lo i mantenir un patrimoni d’aquest tipus; pensam,
amb informe posterior, i ja hi entrarem, que l’escola del CEPA
pot passar, amb una transformació progressiva, a ser, en el
Quarter de Santiago, un centre d’educació i formació de
persones adultes perfectament homologable i que Sa Graduada
de Maó pot quedar, ha de quedar, com a un centre d’una línia,
que acomplirà tota la normativa del Reial Decret del 2010.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Rita, té vostè
la paraula, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sí una part de la pregunta és
de resposta ja de les altres que venen després, però li voldria
comentar que depèn dels canvis demogràfics que hi pugui haver
ara amb la crisi econòmica, que desconeixem, però el que fa
falta no és una línia més sinó una escola més, una escola més,
que és el que s’havia previst i pensat del Sant Joan, però bé, és
només a tall de comentari.

M’estranya que hagi comentat que els pares deien que ningú
no els havia demanat, clar, els pares van canviant i del 2003 al
2008 doncs tal vegada no són els mateixos pares, efectivament,
perquè la decisió aquesta es va prendre amb consens, pel que jo
tenc entès, amb consens perquè hi ha actes dels consells escolars
tant de Sa Graduada com també de l’escola d’adults, de
persones adultes, vull dir que el consens va existir, però,
efectivament, tal vegada amb els canvis de pares doncs no s’ha
estat demanant a tothom. Jo també he anat a rallar amb ells, jo
també, tots els partits hi van anar i van fer un debat important.

Però bé, la solució que es doni, però que es doni, que es faci,
açò és l’únic que demanam, que no es torni esperar quatre anys,
vuit anys una altra vegada a solucionar uns problemes que
existeixen.

Quant al comentari que ha fet del centre viu, que diuen els
pares, que hem dit moltes vegades, jo de vegades he pensat en
aquest tema, jo ho conec molt; resulta que pens que totes les
escoles han fet aquest procés, escoles que eren al casc antic i
s’han anat a les zones en expansió, que avui estan integrades
també en el centre. Però en el lloc on hi havia aquestes escoles
mai no ha quedat buit, vull dir no s’han mort els envoltants. A
l’Institut Ramis, que va ser el primer, hi ha el Museu de
Menorca; a l’escola Verge de Gràcia, diríem que va ser el
segon, hi ha una escola infantil, vull dir que continua tenint un
equipament educatiu; l’escola Verge del Carme, que va ser la
tercera, ara hi ha les escoles de música, tota l’escola municipal
i la UNED, vull dir que no es moren allà on hi ha un trasllat
d’escoles.
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I per a Sa Graduada estava prevista l’escola d’adults, cosa
més viva que una escola d’adults que, a més, té capacitat per a
més, de despesa, envoltant, de berenars, etc., i d’ocupar després
altres espais, bé, doncs jo, açò sempre, clar, és un argument que
s’utilitza i que enganxa, però en realitat quan vas a gratar doncs
tampoc no és tan cert, vull dir, és desmuntable. Però a mi m’és
igual açò, jo el que vull és que es prengui una decisió i que
aquesta decisió vagi endavant i que s’aclareixin les coses.

Ara, el 7 d’agost del 2011, vostès van dir, tenc apuntat que
es tancaria el projecte a finals del 2011, vull dir, açò ja no ha
passat, no sé si ara està tancat o no, però ara no ha passat. I que
la remodelació tendria una única fase a Sa Graduada de vuit o
nou mesos, que l’alumnat mentrestant aniria a la nova escola i
després es plantejaria a les famílies si volien tornar al centre o
quedar-se en el nou. Vull dir que són coses que s’han estat
dient.

Ara, el delegat diu que no es planteja abans del 2013-2014
i que mentrestant no es desallotjarà l’escola per tal d’evitar actes
vandàlics i demana paciència al professorat que es volia
traslladar ja, el professorat ja es vol traslladar, i també als
progenitors.

Després tenim que també s’ha dit que mentre es fan les
obres de Sa Graduada l’alumnat es quedarà a l’edifici, açò
també s’ha dit, ho han dit professors d’allà, m’ho han dit a jo
personalment, professors d’allà que havien parlat, que els
havien anat a explicar el projecte.

També s’ha dit que mentre es fan les obres del Quarter de
Santiago l’escola d’adults el que farà és anar a Maria Lluïsa
Serra, vull dir que els rumors són grossos i jo voldria saber com
quedam, Sr. Conseller; perquè mentrestant el professor de la Sa
Graduada pressiona per anar a l’escola nova, i ho sé, i el delegat
insular li diu, a l’inrevés, que tengui paciència perquè no es vol
deixar Sa Graduada tancada sense que comencin les obres, pel
vandalisme, com he dit.

I jo, mentrestant, el que vull saber és, perquè també han
sortit informacions que, a part de les necessitats aquestes que
vostè diu que amb el solar actual es cobriran, jo he vist en un
diari que diu que s’afegiran 663 metres més al centre, perquè
l’ajuntament està en converses amb la propietat d’un solar situat
darrera l’escola (...), per una expropiació perquè pugui
augmentar i se sumi als metres quadrats d’un altre solar
municipal, etc.

Vostè sap què vol dir açò? És un temps de negociacions,
negociacions amb els propietaris, canvis de qualificacions
urbanístiques, açò no es fa en un dia. El Pla general d’ordenació
urbana s’acaba d’aprovar definitivament el mes de febrer i ja
seria una primera modificació i açò no serà fàcil. Per tant, tot
açò és un temps que nosaltres veim que passarà.

Per tant, nosaltres li volíem demanar si aquests doblers que
hi ha prevists per a la reforma, s’ha tingut en compte
l’adquisició d’aquests terrenys veïns, on s’ha de fer el pati i
quan pensa que es poden retardar l’adquisició d’aquests terrenys
i la requalificació urbanística pertinent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica li contesta
el Sr. Conseller per un temps màxim de cinc minuts.

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

Primer de tot li diré que precisament ha fet falta un informe
tècnic d’un tècnic molt acurat quant als metres per dir-li
exactament, li llegesc textualment, després li donaré la
referència, perquè quedi ben clar, uns parlen, especulen i diuen.
“El centre actual disposa d’una superfície construïda total de
2.126,61 metres quadrats, porxos al 50%, distribuïda en dos
edificis, etc. La distribució presenta uns espais, de manera que
la superfície construïda és superior a l’exigida per a un centre
d’una línia, 1.876 metres quadrats, que permet la seva
redistribució per allotjar els espais necessaris i fins i tot,
l’aparició de dues aules més per a petits grups”.

Per tant, l’espai és necessari, si l’ajuntament en vol aportar
més perquè sigui desitjable la part de darrera que vostè coneix
més bé que jo, per a futures actuacions, tant de bo. Però amb
aquest informe i amb la normativa 2010 és adaptable.

Segona qüestió, independentment de l’opinió que tothom
tengui sobre la vitalitat dels centres, la majoria d’urbanistes i
tècnics educatius, ho diu un que ha fet feina a un centre urbà,
dels pocs que queden en el centre de Palma, l’únic que
demanàvem a la reforma del centre de Palma és que les escoles
no se’n anaven, que no se’n anessin les escoles d’infantil i
primària, encara que fossin centres de formació nocturns, els
centres urbans són centres comercials, perquè hi hagi habitatge,
perquè hi hagi parelles noves, perquè hi hagi centres educatius
a prop dels habitatges, hi ha d’haver escoles. Un problema que
té Palma, que té Vila, que té Maó, són centres d’infantil i
primària, escoletes ja no li ho dic, en el mateix centre. Per tant,
respectant que tot és vida, aquesta gent que viu en el centre de
Maó considera, i ho respect totalment, que és imprescindible
mantenir els centres educatius en el centre. Tot i que entenc
perfectament que és substituïble un espai educatiu per un molt
més modern. Això és absolutament així.

No li cont l’experiència personal, no sé si hi ha qualque
diputat eivissenc, de quan el batle d’aleshores i diputat ara el Sr.
Tarrés, va plantejar el moviment de Sa Graduada de Vila més
enfora, i ho recordarà la presidenta d’aquesta comissió, la
plataforma que se va moure per treure Sa Graduada, que és
aproximadament de la mateixa època, com totes aquestes
graduades, pre i durant la República, si treien aquell centre del
centre de Vila.
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Per tant, tot i respectant les opinions en sentit contrari,
primer, és bo que hi hagi escoles d’infantil i primària en el
centre si vols un centre viu, amb parelles joves i fer un centre
habitable i habitat i amb usos escolars. Per tant, la idea em
pareix bona. Tot i que en aquell temps, els meus informes amb
el Decret 1004/91, no era viable, és viable. Els requisits del
2010 són més assumibles que els del 91, curiosament. Aquests
anys, els propers anys farem aquesta modificació i la farem amb
menys recursos econòmics. Ho hem de repetir mil vegades més,
ho farem, ho plurianualitzarem i, com a obra important, a
Menorca n’hi ha dues, una és Maó. I també en el centre d’adults
haurem de signar un conveni amb bàsicament l’Ajuntament de
Maó, perquè entre tots hem d’assumir que en aquell centre no
només hi haurà, com vostè sap, duc les xifres més endavant, que
hi ha més alumnes d’ensenyament no formal que
d’ensenyament formal en el CEPA; i entre el no formal n’hi ha
uns que tradicionalment es donen en els CEPA i uns altres que
és ensenyament no formal i no donat en els centres dependents
de la conselleria, són ensenyaments no formals propis dels
ajuntaments, per tant, no reglats, que no tenen títol. M’estic
referint a molt de tipus d’activitat que vostè pot imaginar. Estam
treballant per fer un plurianual d’aquest tipus, amb finançament
de l’ajuntament i possiblement intentarem algun tipus de
finançament a nivell europeu, com edifici catalogat i susceptible
de transformació parcialment també en centre cultural, però jo
m’avanç a una altra resposta i a una altra planificació en base a
allò que trobi l’Ajuntament de Maó.

Després li comentaré més coses que hem fet en el centre
d’adults, però Sa Graduada, la nostra proposta és, d’aquí a final
de legislatura, que es rehabilita, si no hi ha novetat, i jo no tenc
autorització en aquests moments, estam intentant dur una
partida per al proper any. És possible fer-ho tècnicament, m’han
dit, entre 10 i 12 mesos, per la qual cosa els alumnes d’una línia
podien passar en el nou centre un any, el temps de l’obra, per
fer-la més ràpida, tot i que es podria fer l’edifici d’infantil i
primària i no haver de traslladar tothom. I després estam fins i
tot pensant tècnicament com acabar de fer uns ajustaments per
fer que aquesta obra, lògicament si es fa directament sense
alumnes, sigui més ràpida i encara si es pogués fer per fases,
fins i tot no implicaria el trasllat de tothom.

Crec que és una proposta interessant i important per a Maó
i concretament per al centre que se vol mantenir. I una altra cosa
important que abans ha quedat fora de menció, no trastoca tant
la zona d’escolarització, perquè un altre factor és que quan
vàrem redistribuir les zones, convindrà amb mi que lògicament
la introducció del nou centre de primària trastoca les zones i a
l’hora de moure les zones, clar, si hi havia uns alumnes que hi
anaven automàticament per un acord polític, però que
estrictament seria discutible en termes de zona, perquè tendrien
una priorització els que hi anirien ara, per trasllat, però a partir
de llavors..., aquest és un altre problema i el discutirem en una
altra ocasió. En canvi, si mantenim aquesta zona, els drets dels
voltants seguiran sent els mateixos i podrem zonificar d’una
forma diferent i possiblement més raonable per allò que és la
distribució d’espais i necessitats. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 4899/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a saturació de l'escola de
persones adultes de Maó (II).

4) Pregunta RGE núm. 4900/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a saturació de l'escola de
persones adultes de Maó (I).

Passam a la pregunta RGE núm. 4899/11, relativa a
saturació de l’escola de persones adultes de Maó que, a petició
de la portaveu, s’agruparia amb la següent pregunta RGE núm.
4900/11, relativa a saturació de l’escola de persones adultes de
Maó, sempre que el conseller hi estigui d’acord.

Per tant, té vostè la paraula Sra. Rita, per un temps màxim
de deu minuts, però com que agrupam dues preguntes, si es
passa un poc, aquesta presidència ho tindrà en compte.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No crec que sigui necessari.
Bé, aquestes preguntes d’ara es formulen oralment perquè no es
van contestar en el seu moment per escrit, per tant, és en
compliment de l’article del Reglament.

Sr. Conseller, aquestes preguntes malgrat es refereixen a un
centre diferent, també com ha passat abans, hem parlat de dos
centres a la vegada de Sa Graduada i de l’Escola de persones
adultes, perquè tenen una relació en el sentit que es basen en la
necessitat d’infraestructures educatives a una població de les
Illes Balears que fa molt d’anys que es reivindiquen i que si tal
vegada no hi hagués hagut canvis de criteri, ja estarien
enllestides des de fa uns anys.

El centre de persones adultes de Maó compta amb una llarga
tradició, per fer un poc d’història i hi ha passat una gran
diversitat de gent, des d’aquells que necessiten estudis inicials
d’alfabetització i consolidació, l’alumnat que prové del fracàs
escolar i de l’abandonament i que es vol introduir novament en
el sistema educatiu; aquells que es volen preparar per accedir a
estudis per als quals no tenen la titulació, com a graus mitjans
i superior d’FP o la UIB; els estrangers que necessiten aprendre
el castellà; els que es preparen per als nivells de català, ara molt
mancats; els que volen iniciar-se en idiomes estrangers,
informàtica, etc. És a dir, a part de l’ensenyament reglat, com va
dir vostè que ofereix la Conselleria d’Educació i Cultura, també
es convenien des de fa molts d’anys amb altres administracions,
consell insular i ajuntament, altres tipus d’estudis, cursos de
formació contínua i fins i tot d’enriquiment personal a través
d’una associació, però aquests darrers ja es procuren ells
mateixos l’autofinançament. 

En definitiva, és un lloc on es troben persones de condició
molt diferent i de nivells formatius també molt diferents. Poden
conviure en el mateix vestíbul o a les festes de fi de curs,
llicenciats, persones en alfabetització, joves de 16 anys, o
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jubilats i jubilades. Es mouen entre uns 1.800 i 2.000 alumnes,
a part del professorat i personal administratiu. Actualment la seu
de l’escola Joan Mir i Mir, que és com es diu, ocupa una antiga
escola també en el carrer de Sant Joan, que va ser cedida per
part de l’ajuntament, però a mesura que ha anat creixent s’ha
estès per diversos centres educatius que els deixen aules en
horari del fosquet. Són les escoles (...), l’Institut Cap de Llevant,
on es feien agrupacions modulars, sembla que s’han de suprimir
també, l’Institut Ramis i Ramis, l’escola Verge del Carme, a
més d’una aula que tenen a la presó.

El problema de l’escola d’adults de Maó és des de fa anys la
saturació de l’alumnat i açò que ara ha baixat un poc per dos
motius, un perquè ja s’ha fet públic que el català deixarà de ser
un requisit i també a causa de la crisi econòmica que fa que els
cursos, malgrat que alguns d’ells no costin gaire, són doblers en
el moment en què els aturats estan esgotant les seves prestacions
i estalvis.

Feta aquesta introducció per remarcar la importància de
l’escola d’adults a la nostra ciutat, voldria centrar-me en la seva
problemàtica que és la de la saturació. Açò fa molts d’anys que
està damunt la taula. A la meva darrera etapa de regidora dels
anys 1995 al 1999, quan la població infantil descendia
curiosament, ja vam començar a parlar de la possibilitat del
trasllat de l’escola Graduada. Després es va arribar a la situació
de la qual ja hem parlat abans. 

A finals de l’any 2002, tal com hem avançat en la pregunta
anterior, es va arribar a un acord per fer en el solar on ara
s’acaba d’edificar la nova escola Maria Lluïsa Serra, un centre
de formació integrat, com hem dit, finançat pel Govern, consell
i ajuntament, que havia d’arreplegar aquests ensenyaments
reglats d’adults, ocupacional i continua. Açò es va fer amb el
pacte de progrés. Mentrestant es van fer gestions urbanístiques,
de classificació del sòl, plans parcials, etcètera. I com dic, l’any
2003-2004 es va canviar de criteri i ja no insistiré en aquest
tema. I ara no sabem molt bé en quina situació es troba l’escola
d’adults.

No repetiré, per tant, el que he dit, veig que repetim els
criteris. Però ara de nou s’han començat a cercar alternatives,
vostè ha comentat i hem llegit per la premsa diverses propostes,
cada una més diversa, efectivament. Una és l’antic Hospital de
Verge del Toro, que vostè ha comentat que no és adequat, però
no és que no sigui adequat, és que a més hi ha uns problemes de
qualificacions urbanístiques i hi ha un problema i és que és de
la Tresoreria de la Seguretat Social i si es canvia l’ús, retorna
als antics propietaris. No es pot fer, no es podia fer ja. Després
els edificis on hi ha els sindicats i l’INEM a la Plaça de la
Miranda. I finalment als Quarters de Santiago, que és allà on
acaba de tot el que no se sap on s’ha de colAlocar a Maó.

El mes de febrer d’aquest any llegíem: “dos sedes
provisionales para la escuela de adultos de Mahón”. I vol dir
que mentre es fan les obres del Quarter de Santiago, part de
l’alumnat de l’escola d’adults anirà a la nova escola i entre tant
no es va omplint progressivament el nou alumnat d’infantil i
primària. És a dir, si es pensés en dues seus diferents. Una a
l’escola nova, també se n’ha parlat i una altra mentre es vagi
rehabilitant l’escola d’adults.

En conclusió, tot és un poc confós i per açò li demanam
concretament, on pensa colAlocar finalment l’escola de persones
adultes de Maó i com pensa que podrà resoldre el problema de
la massificació de l’escola d’adults durant aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. Diputada. Em permetrà que faci alguns
aclariments sobre els fets i els fons com ha plantejat la situació,
perquè si tot fos tan senzill, estaria arreglat fa estona i en dues
ocasions ho podrien haver fet i es dedicaren una vegada a fer
convenis de centre integrat, que no és el cas, i a signar un
conveni que nosaltres també el signarem. El fotut -si em permet
l’expressió- és construir-ho. Per tant, pregaria que poséssim
damunt la taula que durant legislatures, que vostè veu tan
urgents, 99-2002 no es va poder fer, perquè fa anys i panys. I
quan tot estava, tampoc no es va fer, perquè si el director
general que se’n va, està d’acord amb el regidor del PSM de
Maó, el 2007-2011 podrien haver començat, ni una coma, ni un
plànol, ni res. Primera qüestió.

Segona qüestió, ens toca i ho arreglarem en el pitjor escenari
econòmic. Però les coses no són tan senzilles, signar un
conveni, fer un mapa escolar té la seva complexitat. Trobar
pressupost per construir escoles, en té molta més. Per tant,
m’agradaria que constàs la incapacitat entre tots de no haver
resolt aquesta qüestió. I a qui pertoca ara arreglar-ho ràpidament
i tot.

Dit això, insistesc, del 2007 al 2011 el solar ja l’havia posat
a disposició el Sr. Bartomeu Febrer, a més varen pactar més
coses que suposaven la rehabilitació de la Sala Augusta,
possible seu del Conservatori, parlaren de moltes coses i el que
pensava que pràcticament teníem la cosa llesta, després hem de
respectar que hi hagués un canvi, si tècnicament fos possible,
perquè si tècnicament no fos possible, no se m’ocorreria ni
podria signar cap tipus de projecte. Ara és possible.

Segona qüestió que li dic. Un centre que prové d’una cessió
no se li pot demanar retorn si la utilització de la qual és parcial.
I ningú no diu que de la primera a la cinquena planta allò no
deixés de tenir uns usos sociosanitaris, s’utilitzés o no. Estàvem
parlant provisionalment de veure si tècnicament allò era viable.
Per tant, tampoc no és cap disbarat. Però ja vàrem veure que
l’estat de l’edifici estava molt malament tècnicament i no
hagués implicat retorn d’instalAlacions. El mateix problema té
Son Dureta de Palma quant a la seva utilització per a distints
serveis.
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Jo crec tècnicament, després li ho comentaré a una pregunta,
que els dos possibles projectes, un més car que l’altre, al final
hem començat a treballar amb l’equip directiu del CEPA, crec
que tothom creu que la millor solució que hi pot haver és el
Quarter de Santiago, quant a rehabilitació d’espai, quant a
utilització que l’ajuntament faci si rehabilitam aquesta part,
quant a usos exclusius, quant a patis, quant a metres quadrats.
Què passa? Que sempre tècnicament és més problemàtic i això
ho he manifestat diverses vegades, rehabilitar un edifici que ja
té uns anys i que té unes patologies, que fer-ne un de nou. Però
tècnicament vostès ens ho han dit moltes vegades, rehabilitem
el patrimoni que puguem i donem-li usos culturals o educatius.
Per tant, no ens surten les solucions, jo arrib el mes de juliol,
començ a estudiar la situació, veim què ha passat i què pensen
els pares i docents, veim la zona d’escolarització i ens posam a
fer feina. Però màgia no en feim i no li ho dic
pressupostàriament.

Per tant, qui li parla pensa que tenim pressupost per encetar
l’any que ve el tema de Sa Graduada. Sa Graduada és preferent,
l’escolarització de Sa Graduada és preferent i això no vol dir
que no s’hagi de fer feina en el projecte i el conveni per veure
quina part econòmica li pertocaria a l’Ajuntament de Maó per
dissenyar una alternativa. Mentrestant, per si anàvem molt
errats, presentam un informe tècnic de viabilitat d’adaptació de
l’edifici, que també ens diuen que és viable, amb dues
solucions. I segons la meva informació actualitzada, dia 5
d’aquest mes, les darreres modificacions presentades són
posades en coneixement de l’equip directiu del CEPA. Per tant,
entre tots i en una situació econòmica complicada tractam de
trobar-hi solució.

No hem donat més informació, la donarem; primer, al
primer lloc on la donam és aquí en seu parlamentària, jo no he
tornat a Maó a explicar aquest tema, que no l’hagués explicat en
aquesta seu, el delegat, lògicament, ha anat explicat com
avançàvem, i tampoc no fa tant del darrer projecte, el presentat
dia 5 de juny, amb les darreres modificacions. La modificació
d’aquest projecte, del Quarter de Santiago, per adaptar-lo a
gairebé 1.000 metres quadrats dedicats a educació de persones
adultes podria estar envoltant els 3 milions i mig d’euros, i és
clar, 3 milions i mig d’euros, els haurem de cercar, els haurem
de destinar i els haurem de pressupostar per poder fer front a
aquesta inversió.

La nostra intenció, si pressupostàriament puc, és que
m’encantaria deixar solucionat el tema de Sa Graduada per
suposat, i el tema del centre de persones adultes també.

Li apunt també que havia cercat solucions que crec més
vàlides; més vàlides i que empram a Mallorca i que són
lògiques, dic a Mallorca perquè és habitual; a diversos
municipis de Mallorca, l’ensenyament de persones adultes es fa
en horari d’horabaixa a centres de secundària, una, per
aprofitament d’uns espais interessantíssims per a ESPA,
laboratoris, informàtica i altres, i li pos com a prova
l’experiència que jo crec que funciona molt bé a Campos o a
Artà, de centres d’educació de persones adultes amb horari
d’horabaixa.

Per tant, també, mentrestant, el delegat territorial va explorar
la possibilitat, tant al Ramis, al Cap de Llevant i a altres
instituts, per poder acollir temporalment aquesta situació. Per
tant, les alternatives d’acollir, el temps que es faci una reforma,
el centre de persones adultes amb horari d’horabaixa als instituts
també és una possibilitat, però així i tot, acollir en nombres
totals, ara és parcial, poder ajuntar un institut o dos, crec que
seria molt interessant.

Primer, el que he de fer, crec que és la meva obligació:
tancar el projecte de Sa Graduada, pressupostar-lo el 2013. Per
fer l’execució, saber si la podem fer en una o en dues fases.
Quan tanquem tècnicament els darrers detalls, perquè hi ha una
part de detalls que és, com vostè ha dit, edifici catalogat, etc.,
veure juntament si tancar també la proposta d’espais i el
projecte del quarter, quins temps ens duria i quin nombre
d’alumnat i distribució hi podríem fer.

Aleshores, una cosa va amb l’altra, si els alumnes de Sa
Graduada se n’han d’anar al nou centre de primària, no el
podrem utilitzar per a adults, si no, hi podria haver qualque
grup, no és el cas. Crec que el centre de primària l’hem de
mantenir, a ser possible, tant per als alumnes que hi entraran ara
-3,4 anys- com l’any que hauran d’allotjar aquests alumnes. La
resta es distribuirà entre els centres que hi ha ara, més la
possibilitat dels instituts.

Si podem..., però clar, després hi ha diferents casuístiques,
si podem som partidari d’allotjar-ho tot als instituts, és més
lògic tenir actualment els centres de formació de persones
adultes als instituts. Tanmateix i afortunadament, quasi no feim
alfabetització, molta gent ja ha passat aquesta fase en el nostre
país i ja estam amb ESPA, estam amb preparació de cicles,
estam amb idiomes, però això tècnicament és complex.

Per tant, el que li dic és: primera intenció, tancar el projecte
d’aquí a final d’any de Sa Graduada i dotar-lo
pressupostàriament, amb totes les dificultats que suposa.
Segona, tancar un avantprojecte per presentar a l’ajuntament i
possibilitat de conveni econòmic de colAlaboració amb
l’Ajuntament de Maó per rehabilitar el Quarter de Santiago.
Tercer, en funció d’això ordenar durant uns anys en què es faci
aquesta rehabilitació l’ensenyament de persones adultes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Rita, té vostè
la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. Tal vegada el que faria, Sra. Presidenta, es retirar
la meva altra pregunta i acabar de parlar ja d’aquesta... si m’ho
permet, perquè si no, és ja un poc repetitiu.
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No he acabat d’entendre si... he entès que els que estudien
ara a l’escola d’adults anirien als instituts, però ara ja hi van i no
he acabat... part, és clar, l’altra part és a escoles i l’altra part és
a l’edifici petit, on són ara, al carrer Sant Joan. El que no he
acabat d’entendre és si anirien o no al Maria Lluïsa Serra... no,
eh?, perquè, d’açò, m’ha quedat el dubte.

Crec que també la rehabilitació del Quarter de Santiago, que
ningú no desitja més que el nostre grup, i el PSOE també va
intentar fer-hi molta feina i ja va dur serveis municipals allà,
etc., per intentar mantenir aquest edifici, però no és fàcil ni és
barat. No és fàcil perquè també comporta tràmits de qualificació
urbanística, s’ha de qualificar com a espai educatiu, que no ho
és com equipament educatiu, vull dir que també té tota aquesta
problemàtica. No sabem si serà necessària també la cessió per
l’ajuntament al Govern, perquè pugui fer la inversió, això és
possible també, que és el que es fa amb els equipaments
educatius en general. Després, si ho vol fer per cessió de crèdit
o... després seria també l’ajuntament que carregaria amb la
tramitació i després quant de temps pensa que açò pot durar.

Crec que tant l’escola Sa Graduada com l’escola de persones
adultes s’han vist perjudicades per aquests canvis de criteris,
crec que ara ja podria ser tothom al seu lloc perquè no és cert
que no s’hagi fet res. Almenys la legislatura en què nosaltres
hem governat, que és la de 2007-2009 hi ha una escola nova,
s’han acabat tots els tràmits, tota la cessió, cosa que no hi va
haver la legislatura anterior; vull dir que s’han trobat una escola
nova. Cara al 2013 es podria traslladar tot l’alumnat a Sa
Graduada i començar la rehabilitació de Sa Graduada per posar-
hi les persones adultes.

Sap què podria costar açò? Açò podria costar, l’escola nova
ha costat 4 milions d’euros en nombres grossos i la rehabilitació
que s’havia pensat per a Sa Graduada per posar-hi persones
adultes efectivament eren uns 450.000 euros. O sigui que amb
4 milions i mig aproximadament tendríem aquests dos
equipaments.

Ara, què ens costarà? Idò, els 4 milions de l’escola nova, els
2 milions de la rehabilitació d’aquesta escola per a infantil i
primària, que no és el mateix, vostè mateix ha dit 2 milions, més
els 3 milions i mig del Quarter de Santiago, és a dir que ens
posam en 10 milions d’euros, tranquilAlament, eh? Això si no
s’ha d’expropiar i no s’han de fer altres coses. 

Vull dir que nosaltres amb 5 milions haguéssim pogut
arreglar la situació, és cert que necessitam..., segons... sí o no,
ja ho veurem, depèn de l’evolució demogràfica -com hem dit-
es necessitarà una altra escola o no, però el cas és que ara amb
açò l’escola d’adults a finals de legislatura podria ser al seu lloc
i els alAlots d’infantil i primària també.

Jo no m’estic posicionant també en si estan millor o pitjor a
Sa Graduada o a una altra banda els alAlots, és igual, jo el que sé
és que s’ha d’aclarir una situació de massificació d’aules a la
nostra ciutat, tant d’infantil i primària com de persones adultes,
i que ja no podem esperar més i que amb aquesta situació de fer
projectes i convenis i requalificacions urbanístiques, per a això
no basta una legislatura al nostre entendre.

Bé, res més, açò és el que li volia dir, en conclusió.

Moltes gràcies per les seves respostes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica li contesta
el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Si em permet, amb tota humilitat, li
he de dir que s’ha oblidat de 3 milions d’euros i li sortiran els
comptes. Si vostè compta... si vostè hagués fet, si vostè no,
perdoni, els responsables que si no ho varen poder fer o varen
trobar que no ho havien de fer, ja està bé així; si feim el centre
nou i rehabilitam Sa Graduada li assegur que no en sortim amb
400.000 euros, li ho assegur bé perquè.... no, com que vostè
maneja les xifres, li dic que els adults i els infants necessiten la
mateixa supressió de barreres arquitectòniques, el nucli
d’emergències, la implantació d’un nou ascensor, més tot allò
que fa referència a instalAlacions elèctriques, així que bastant
més.

Segona qüestió, s’hagués trobat amb un problema, l’escola
que falta, avui, on va? 3 milions i mig d’euros, 3 milions,
posem-ho en preu actual. Per tant, si suma la rehabilitació més
l’escola Graduada se l’endur allà, per cert -per cert- allò de
l’escola Graduada ha crescut molt i la darrera vegada que vaig
parlar amb la directora em va dir de necessitats de 25 aules, al
centre de Sa Graduada n’hi ha 9 més un parell d’espais multi
usos. Per tant, avui tampoc no hi cabria Sa Graduada, miri què
li dic, i cercaríem una ampliació de Sa Graduada.

Crec, sincerament, que massa bé ens ha anat així, si d’una
vegada tenim l’escola amb la línia més, les dues línies de
l’escola que vostès han construït i aconseguim allò que tots
havíem volgut rehabilitar i destinar a aquells usos, que també ja
li dic la transformació d’uns usos d’un centre... d’un espai tipus
com és el de serveis, perquè actualment, la darrera vegada que
la vaig visitar almanco hi havia la policia local, vostè ho sap,
destinar-lo a serveis socioeducatius, això vostè sap perfectament
que la modificació puntual no tendrà cap tipus de problema.
Això no té cap tipus d’especulació, no té cap tipus de
creixement, de planejament, no tendrà cap problema quant a
transformació a usos de tipus socioeducatiu i sociocultural. Però
els números són els mateixos, li ho ben assegur, faltarien 3
milions d’euros per construir la línia que avui és necessària i
que manco mal que està en marxa i que permet les dues línies
més la que mantenim a Sa Graduada, això és el mateix cul de
sac.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 22 / 14 de juny del 2012 309

 

5) Pregunta RGE núm. 4901/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a saturació de l'escola de
persones adultes de Maó (III).

Per tant, quedaria retirada la pregunta RGE núm. 4901/11.

6) Pregunta RGE núm. 4992/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
calefacció a les aules de les escoletes infantils.

Per tant, passaríem a la sisena pregunta. Per formular la
pregunta RGE núm. 4992/11, relativa a calefacció a les aules de
les escoletes infantils, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller. Al Sr.
Conseller, li hem sentit dir en sessions parlamentàries allò de
què “en educació no es tocarà res que sigui absolutament
necessari i que sigui imprescindible”, fins i tot ho dic amb el to
en què ell mateix ho ha expressat. Vull entendre o vull aplicar
açò a resoldre també allò que és absolutament necessari i resulta
que el Govern, en aquest cas a Menorca, que és el qui... pel qual
es fa la pregunta, té dues escoletes de les quals és propietari i és
titular, Magdalena Humbert i Borja Moll, i durant el mes de
novembre del 2011 es va plantejar una situació de... bé, insòlita
i a la vegada de molta tensió.

Les escoles acabaven el subministrament de combustible i
se’ls deia una vegada i una altra vegada que aquell
subministrament no seria possible per unes raons de posar al dia
els pagaments de les factures. Açò volia dir que el sistema de
calefacció i el sistema també de cuina quedava, hagués quedat
absolutament aturat. És clar, açò també ha passat, és cert, a
altres centres d’ensenyament de primària o de secundària, el
tema de calefacció, però la pregunta va en el sentit de situar
cada cosa al seu context, parlar de calefacció a una escola de 0-3
anys és pràcticament parlar de les taules a un centre de primària
o de secundària. És impossible l’activitat docent en un centre de
0-3 sense tenir un espai climatitzat.

No sé si fa falta explicar per què, els nadons que van de
grapes tot el dia doncs no poden estar en un sòl i en un ambient
fred. Aquests nadons necessiten prendre uns biberons
puntualment, no el poden prendre fred; aquests nadons
necessiten, si tenen menjador, ésser atesos i no ho poden fer
amb una alimentació freda. Les raons em semblen bastant
comprensibles.

Independentment, però, dels motius i les raons que són
certes, a més a més manifestades pel mateix empresari o
responsable dels subministrament, la pregunta va en el sentit de
plantejar com és possible que la conselleria tingués tantes
dificultats per donar una resposta, una resposta vull dir una
solució, a aquest problema plantejat.

En aquell moment el delegat territorial va recollir una
vegada i una altra les peticions dels pares, del centre, de la
població, la pressió dels mitjans de comunicació va ser viva,
però la resposta sempre era la mateixa: “no podem fer-hi res
més”, “no podem fer-hi res més”.

La realitat és que finalment, és cert, es va resoldre, però es
va resoldre després d’una situació, crec que incomprensible. És
aquí on un es fa la pregunta de si realment la calefacció
considera el conseller no és una d’aquestes necessitats
absolutament imprescindibles i com és comprensible, com es
pot entendre, com ho pot entendre aquest diputat o els pares que
ho van patir o el centre que ho va patir que no es pogués trobar
una solució en aquesta problemàtica.

Només ho vull posar damunt la taula, no parlam d’unes
quantitats econòmiques espectaculars, parlam d’uns mils
d’euros, poquets mils d’euros. 

Vist amb distància pot semblar -i a mi mateix m’ho sembla-
una pregunta sorprenent, però viscuda és una pregunta
insuportable i per als pares i per a la comunitat d’aquelles
escoles va ser un temps insuportable. 

M’agradaria saber què en pensa el conseller, si és una
situació que es pot tornar produir, si és una situació molt
puntual a la qual hi pot afegir algun element de major
enteniment o si té una explicació que aquest diputat desconeix?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 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):

No, sincerament, seré molt més breu. Vista ja en la distància
aquesta pregunta, un sent vergonya que li demanin això.

La informació que m’acaben de confirmar i que he estat
revisant, però és que encara l’he tornada revisar, és que cap dia
estigueren sense subministrament, cap dia, potser un.

Dos, la situació és que quan anàrem allà el subministrador
de gas no volia continuar abonant perquè feia mesos i mesos
que li ho devien, si no li haguessin degut tant per ventura hagués
pogut suportar, com tanta gent que ha hagut d’anar a crèdits
ICO, allò que li devien.

Li repetesc que la informació contrastada, si realment va
arribar, màxim crec que va ser un dia, però el que li puc dir és
que sense cap dubte que es varen fer totes les gestions. Bé,
supòs que no dubta que consider que la calefacció en un centre
educatiu és imprescindible.
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També hi va haver a Cap de Llevant una ruptura, hi havia ja
una màquina prevista, hi va haver uns dies en què hi va haver
una protesta a l’Institut Cap de Llevant, la maquinària era aquí
a Mallorca pendent de fer el trànsit i de dur-la cap allà. Jo, de
les màquines que també s’espatllen, si un centre està un dia o
dos sense calefacció, tampoc no som culpable de totes les
ruptures, ni d’allà on les hem d’aplicar, però en aquest centre sí
que realment... i un centre d’educació infantil, idò realment
l’únic que he de demanar és disculpes als pares si hi va haver
algun moment en què alguna part de la instalAlació del centre va
fallar una preparació d’aliments, però la meva informació és que
mai no va arribar a tallar-se el subministrament.

Sí conec un altre cas també d’electricitat i vaig parlar amb
el director general de GESA-ENDESA d’aquí per evitar-ho, que
eren a punt de tallar pel deute que acumulaven. No em consta
que l’arribassin a tallar als centres d’infantil. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Martí, en torn de rèplica té vostè
la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Efectivament, li ho puc confirmar, és a dir, no parlam que un
centre, una escola infantil i em refereixo a escola infantil perquè
crec que té unes característiques diferents d’un centre de
primària o secundària, és molt lamentable que un centre de
primària o secundària estigui sense calefacció, en absolut pot ser
desitjable, però insistesc en el símil que feia abans, tenir un
terreny o un espai no aclimatat a infantil, a 0-3, és un espai
absolutament inhàbil.

Sí que és cert que el subministrament era pràcticament a
zero i el dia de fred podia arribar l’endemà i l’endemà no hi
hagués hagut lògicament el subministrament, perquè es negava
absolutament a ser portat, però la pregunta va en el sentit de
veure com en aquest cas el delegat territorial d’Educació,
l’única cosa que podia fer era telefonar a Palma per veure si la
qüestió es resolia. La situació és lamentable, però la situació
també és en un context en què el delegat territorial d’Educació
l’únic que podia fer era telefonar a Palma, almenys açò és el que
ell deia i crec que ho puc dir amb total literalitat, el que ell
podia fer era açò. 

Un es demana, realment la presència d’un delegat territorial
d’Educació, que no té capacitat per resoldre una factura de
3.000, 4.000, 5.000 euros és una figura necessària? Jo no seria
capaç en absolut de demanar responsabilitats al delegat
territorial d’Educació perquè sé que ell va fer el que
possiblement podia fer, però en l’actual context d’austeritat -i
ho debatíem l’altre dia- em plantej si són necessaris aquests
delegats territorials d’educació i li ho plantej així d’obertament.

I no haurien de ser els delegats territorials d’educació els
consellers dels consells insulars de cada una de les Illes?
L’Estatut d’Autonomia ho permet, l’Estatut d’Autonomia
dissenya un model institucional on els consells insulars són
governs de cada una de les illes, i la possibilitat d’una
competència que no és dels consells insulars sigui gestionada
d’acord amb els consells insulars és possible i és viable. 

No només açò, no només açò si tenim un altre objectiu més
enllà, que no sé si es comparteix en aquest cas per part del
Govern, que és que en el futur algunes de les competències
d’educació, que en aquest cas són del Govern, siguin
transferides als consells insulars, i ho diré en dos àmbits:
infantil i adults, i ho dic en aquests dos àmbits per una raó molt
senzilla, perquè si educació infantil existeix i adults existeix és
perquè la societat civil, les associacions de pares, els
ajuntaments i posteriorment els consells insulars les han
assumides institucionalment. És així, no és una iniciativa del
Govern que es desenvolupa, és al revés, en aquest cas és la
societat civil que la genera i les institucions ho incorporen. Per
tant hi ha capacitat, sense cap dubte, per gestionar aquests
nivells educatius.

La pregunta no és només de calefacció, la pregunta és si un
delegat territorial d’educació no pot decidir, no pot resoldre una
qüestió d’una factura que posa en risc que un centre de 0-3
pugui actuar, pugui desenvolupar la seva activat habitual; i,
insistesc, no és personal, amb noms i llinatges del Sr. Delegat
territorial d’educació de Menorca, és del delegat territorial a
Menorca o a qualsevol lloc.

M’agradaria saber l’opinió en aquest cas del conseller, i
m’agradaria saber l’opinió, a més a més, en unes circumstàncies
que ell coneix perfectament, que el nostre partit també ha
assumit aquestes responsabilitats, i ho diu per tant des del
coneixement d’haver assumit la responsabilitat i de veure que
aquesta figura, en l’actual context més que mai, en pro de
l’austeritat, si volem, té cada vegada menys sentit, sobretot si és
incapaç de decidir coses com les que li he plantejat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica li contesta el
Sr. Conseller.

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

Si em permet, Sr. Martí, la broma, la pregunta transcendeix
bastant més de la calefacció, que per cert a nota que tenc
efectivament la confirmava. Tenien subministrament, poc però
en tenien; la calefacció sortosament fins al mes de desembre no
es va haver d’utilitzar a plena càrrega, passaven ànsia de si els
bastaria el subministrament, i el delegat va fer el que podia fer
el delegat territorial. 

En els seus temps, en els temps nostres, cap delegat
territorial no té capacitat per actuar sobre un pressupost, no ho
pot fer; només ho poden fer, i tenc l’honor d’haver-ho
compartit, els directors generals. Els únics directors generals
que hi ha hagut d’educació a Menorca i a Eivissa i Formentera
els va posar el Partit Popular l’any 98, i li dic que en som
responsable per haver treballat en l’organigrama de
transferències, perquè els directors generals tenguessin
atribucions. L’any 99, quan el PSM, per cert, duia la
transferència, ja que parlam més que de calefacció, es va decidir
eliminar els directors generals d’educació a Menorca i a Eivissa
per delegat, i se’ls davallà la competència. Per tant tampoc un
delegat en temps del PSM, del PSOE o del PP actualment no té
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possibilitat de solucionar cap tipus de factura. I més ara, que li
assegur que els pressuposts estan amb un estricte control de
despesa. Però el que preocupava a la directora general en
qualsevol cas és que el centre no quedàs fora subministrament,
com vàrem aconseguir.

El següent debat, que és de molt més calat, jo crec que en
podríem parlar, i compartesc amb vostè, i li don la meva paraula
d’honor i consta en acta, que la primera intervenció que va tenir
aquest conseller a la nova conferència sectorial, a una de les
primeres conferències, va ser un gran debat nacional sobre 0-3,
que sorgeix arran -i li ho diu una persona que ha treballat com
a regidor d’educació a un municipi que va ser dels que l’any
2000 vàrem homologar la nostra escoleta, i més la teníem en
concessió de quan gestionava el Partit Socialista i la vàrem
municipalitzar-, el gran debat nacional de per què els
ajuntaments han de mantenir el 0-3 amb ajudes, amb sistemes
de finançament, i no arriba part dels pressuposts generals de
l’Estat per finançar 0-3 directament, o municipal o insular. Estic
totalment a favor d’aquest debat. Em consta que la Federació de
Municipis d’Espanya l’ha encetat a nivell estatal.

Segona qüestió: la transferència als consells insulars de
determinats ensenyaments. Hi estic a favor, el que passa és que
em pareix que els consells insulars passen per una situació, i
més segons la meva informació que pot venir en un futur, de
cara a un debat que hi ha damunt la taula, que lògicament no el
discutirem avui, sobre manteniment del mapa territorial a
Espanya en concret i determinats municipis, que ens haurem de
replantejar moltes coses, però bé... A la passada legislatura, per
cert, qui els parla, i ho pot cercar en acta, va fer feina per saber
si..., em pareix que és l’article 78 de l’Estatut d’Autonomia,
parla de la transferència dels conservatoris als consells insulars.
La contestació durant..., a més no diu quins, jo vull suposar que
elementals i professionals, no el superior; en quatre anys em
varen dir que no era un tema que s’hagués de tocar i que valgués
la pena, però a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
l’única transferència que està prevista és la dels conservatoris,
que em pareix molt raonable, però si hi afegíssim la del 0-3 o hi
ha afegíssim la d’ensenyament d’adults, no dependents
estrictament de la conselleria, em pareixeria molt raonable. No
crec que sigui el moment ni la preparació, però si ho diu pel
servei de proximitat, si ho diu per assumpció d’una sèrie de
competències molt properes, em pareix molt raonable el
plantejament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

7) Pregunta RGE núm. 5007/11, de l'Hble. Diputada Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a escola
d'estiu d'ensenyants a Menorca.

Per formular la Pregunta RGE núm. 5007/11, relativa a
escola d’estiu d’ensenyaments a Menorca, té la paraula el Sr.
Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no crec que fa
faci cap falta fer una defensa a favor de la necessita de la
formació del professorat, que és un valor també que aquesta
formació sigui, no sempre, però sigui també promoguda de
forma autoorganitzada pels mateixos professors, i fins i tot
també crec que estarem d’acord que moltes vegades la formació
del professorat a iniciativa de les associacions de professors és
molt més econòmica que qualsevol acció formativa que pugui
fer la mateixa administració. Crec que en tot açò vull pensar que
estarem bastant d’acord. 

Però així i tot ens trobam que una de les accions formatives
més importants, amb més història a Menorca, que enguany faria
la 35 edició de l’escola d’estiu, no es pot dur a terme o es durà
a terme en una situació de mínims per la manca de suport
institucional. Una part d’aquest suport institucional prové del
Govern de les Illes Balears, amb una aportació que els anys
anterior havia estat al voltant dels 8.000 euros. Aquesta acció
formativa tenia una característica jo crec que a destacar: primer,
que es feia durant els mesos d’estiu, d’agost; és una anècdota,
si es vol, però Déu n’hi do que el professorat dediqui una part
del seu temps d’estiu a la formació, que lògicament anirà a
favor de la seva tasca en els centres. El nombre de persones que
s’hi han matriculat és variable; els darrers anys era al voltant
d’unes 170 persones, i convivien no només professors d’un
determinat nivell sinó dels diferents nivells, de diferents centres,
públics, concertats, fins i tot estudiants, no només professors; és
a dir, era un espai sense cap dubte ric, variat, amb aportacions
i procedències molt diferents.

Dit açò ens trobam que també una de les mesures que el
Govern va prendre, justificada també per raons econòmiques,
doncs ha afectat aquesta acció formativa, i per tant jo li faig la
mateixa pregunta que li feia en una de les anteriors: pensa el
conseller que aquesta és una mesura provisional?, o és en canvi
una mesura que té a veure amb un model, amb una forma
d’entendre la formació del professorat? És una qüestió purament
de recursos, de 8.000 euros, o és una qüestió que pensa que les
accions formatives han d’estar més dirigides per part de
l’administració i més centrades en els professionals que fan
feina específicament per als seus centres, per a la mateixa
administració? És per tant açò un canvi de model o és una raó
econòmica?

Lamentablement no canviarà la situació aquest estiu. La
previsió és la que és i aquesta escola d’estiu possiblement serà
mínima, però és mínima per part de l’entitat que ho organitza,
el Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca, amb la
voluntat de no tancar, de no acabar, perquè tancar un cicle com
el que du l’escola d’estiu, encara que sigui un estiu sempre
dificulta el seu renaixement, per tant amb la voluntat de
continuïtat, però crec que també seria bo saber què pensa el
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Govern en aquest sentit, i crec que avui seria una..., no sé si
bona notícia dir que tindrà continuïtat, però seria una notícia que
aclariria la situació de l’escola d’estiu per a aquest estiu i per als
propers. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 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):

No, afortunadament la resposta durarà bastant menys. És
absolutament per motius econòmics i li garantesc que es
reprendrà, ni li puc garantir que amb el mateix import de suport
econòmic, però la tasca dels moviments, no només el de
Menorca, dels moviments de renovació pedagògica, que vostè
coneix tant o més que jo. Per tant a l’hora d’haver d’aplicar
estalvis i mesures a tots els criteris i a totes les mesures i a tots
els programes, idò lògicament aquest ha estat un dels afectats,
que és una situació provisional, això, li ho ben assegur, no hi ha
cap canvi. Jo crec en els agents formadors externs, com crec
realment en els centres de recursos i de professors, però
igualment que en els centres de professors hi ha hagut d’haver
ajustaments, n’hi ha hagut d’haver per als colAlaboradors i els
agents formadors, però tot d’una que puguem, bé, a ser possible
l’any que ve, intentar una solució d’un poc més de pressupost i
que pugui tornar a recobrar la senda, la via en la qual sempre
s’ha mogut un moviment de renovació, a Menorca
especialment, que té, com vostè diu, un seguiment
importantíssim i un suport i una vida i un grapat de persones,
entre algunes de les quals amigues meves, que realment no
descobriré jo avui aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, molt breument. No faré elogi de l’escola d’estiu, de la
qualitat de la formació que ofereix; la coneixem, almenys els
que ens dedicam a l’ensenyament en som conscients. Jo només
voldria fer un afegit, i és cert que el Govern haurà pres mesures,
però a vegada tenc la sensació que pren mesures per a tothom
igual, i açò pot semblar molt just, per a tothom igual, però
moltes vegades les illes que no són Mallorca tenen unes majors
dificultats per accedir a segons quins espais o àmbits de
formació. 

Ho dic perquè efectivament la mesura que va prendre el
Govern era per a tothom igual, però en aquest cas aquest tothom
igual jo dubt que sigui realment un per a tothom igual, i es
converteixi en el fet que sigui una dificultat afegida per als
professors en aquest cas de Menorca, d’Eivissa, de Formentera,
per accedir a la formació, a la seva formació que, insistesc, és
la garantia de tenir professionals qualificats, no només
qualificats, jo diria que la formació està molt lligada a la
motivació, un professor motivat és un professor que ha tingut
contacte amb un procés d’enriquiment, d’accedir a espais
d’innovació, de debat, que açò és fonamental. Per tant jo
insistiria en la necessitat que el Govern, la conselleria, tengui

també en compte no només la igualtat sinó també les diferències
dins aquest context, perquè realment siguem tots iguals. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Efectivament vostè té tota la raó, però si em permet..., és la
darrera intervenció? Bé, a part que realment no hem pogut
aplicar allò que prima non datur et ultima dispensatur, vull
agrair-los la paciència i el context, però li he de dir que si
entràssim en el debat de justícia i d’inversió per habitants, de
possibilitats, se m’ocorre un debat que a vegades ens ha
multiplicat les inversions, perquè històricament és així.

Vostè coneix millor que jo la realitat de Menorca, i
determinades actuacions que feim entre Ciutadella i Maó, que
a altres indrets per quilometratge, per nombre de professors i per
nombre d’alumnes no estan duplicades. Si haguéssim de fer un
estudi acurat -ho dic respecte d’allò que creim que invertim per
uns fets; Formentera té uns fets, Menorca té uns fets i Mallorca
i Eivissa en tenen uns altres- pot ser que en aquest cas no sigui
exactament allò que hauria de ser, però si parlàssim la
distribució territorial del pressupost i d’algunes capacitats, és a
dir, que hi hagi d’haver sots-seu d’escola d’idiomes, sots-seu de
conservatori, etc., en la distància que hi ha entre Maó i
Ciutadella, potser ens dóna una altra situació. És a dir...,
comprengui que realment la situació territorial és complexa a les
illes, i que tampoc no compartesc vull dir amb vostè que tampoc
no s’hagin fet esforços per part de la conselleria i dels meus
predecessors per compensar una sèrie de diferències. 

En aquest cas pot ser que no sigui exactament la millor que
es podria fer. El que sí li puc dir que el millor que podem fer és
intentar (...) un pressupost adequat per poder subvencionar
aquests moviments. 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.

També desitjam a tots els diputats i a totes les diputades un
bon estiu.

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