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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Esperança Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí, María José Bauzá sustituye a Fernando Rubio.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès sustituye Cati Palau.

I. Elecció del càrrec de secretària o secretari de la
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a l’ordre del dia d’avui.

Els he de comunicar que la Sra. Catalina Palau i Costa,
mitjançant l’escrit RGE núm. 8250/14 ha presentat la seva
renúncia al càrrec de secretària d’aquesta comissió, motiu pel
qual els propòs, d’acord amb l’article 73.2 del Reglament del
Parlament, l’alteració de l’ordre del dia d’avui, en el sentit
d’incloure un primer punt que sigui l’elecció del càrrec de
secretari o secretària de la comissió.

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta alteració de
l’ordre del dia o l’hem de sotmetre a votació?

Es dóna aprovada per assentiment.

Passam idò a l’elecció del càrrec de la secretària o secretari.
Prec al Grup Parlamentari Popular que faci arribar a aquesta
presidència el nom del diputat o diputada que proposa per al
càrrec de secretari o secretària.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, el Grup Parlamentari Popular, proposam Margalida
Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem considerar aprovada per assentiment la proposta del
Grup Parlamentari Popular? Sí.

En aquest cas, queda proclamada secretària de la Comissió
de Cultura, Educació i Esports l’Hble. Sra. Margalida Serra.

Passam al debat del següent punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en les preguntes RGE núm. 2691, 2692, 2693,
2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701 i 2702/14.

Assisteix la Sra. Joana Maria Camps i Bosch, consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyada del Sr. Mateu
Sunyer i Servera, gerent de l’IBISEC; del Sr. Joan Noguera, cap
de Premsa, i de la Sra. Irene Duran, cap de Gabinet.

II.1) Pregunta RGE núm. 2691/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eliminació de barreres
arquitectòniques als centres docents (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 2691/14, relativa a
eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (I),
té la paraula la Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps
màxim de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyors
diputats, senyores diputades, senyora consellera i membres de
l’equip que l’acompanyen, moltes gràcies per assistir a aquesta
comissió.

En aquestes preguntes que ens ocupen avui, com a punt únic
de l’ordre del dia de la comissió, en realitat pens que haurien
d’haver vengut aquí i haguéssim pogut ocupar el nostre temps
també en altres coses que potser són interessants de debatre,
perquè aquesta era la nostra intenció, vull dir, són preguntes
formulades per ser contestades per escrit, i ací són i ací es nota,
i es van fer, es van formular dia 17 de març del 2014, però com
que no va ser ací, no es va contestar per escrit i, en aplicació de
l’article 168.2 del Reglament del Parlament, vam demanar la
seva conversió en preguntes orals en comissió. I es també per
aquest motiu que figuren avui a l’ordre del dia, bé, ja van
figurar a l’ordre del dia de la passada comissió del mes de juny,
del dia 12 de juny, i aquell dia a la consellera tampoc no li va
anar bé acudir a aquesta comissió, a requeriment de la
presidenta del Parlament.

I per tant, és ara, ja en el mes de setembre, sis mesos després
de ser formulades, que aquest tema de l’eliminació de l’amiant
i de les barreres arquitectes dels centres docents de les Illes
Balears, que sembla ser un tema estrella d’aquesta legislatura en
matèria d’infraestructures docents, per totes les vegades que
hem vist que ha sortit a la premsa, doncs arriba, ara ja finalment,
a comissió, en compliment, com hem dit, del manament de la
presidenta d’aquest parlament.

Són totes, com he dit, preguntes per ser contestades per
escrit i que no donen massa lloc al debat. Les dotze fan
referència a dues coses importants, no només per a la
conselleria, sinó que jo crec que per a tothom d’aquestes illes,
que són les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques i de
l’amiant dels centres docents. Veuran que hi ha tres tipus de
preguntes, permeti’m que avui faci, ara en aquesta primera
intervenció faci una cosa més general, i hi ha tres tipus de
preguntes: unes demanen quines obres d’eliminació de barreres
arquitectes s’han fet als centres docents de les Illes Balears des
del setembre del 2011 al març del 2014, és a dir, el període des
què el Partit Popular gestiona el departament d’Educació, i es
formulen per separat a cada una de les Illes Balears, perquè ens
agrada tenir les dades segregades, perquè, si no, no sempre
tenen molt de sentit les nostres preguntes.

Un altre grup demanen el mateix en referència amb
l’eliminació de l’amiant, és a dir, quines obres d’eliminació de
l’amiant s’han fet als centres docents de cadascuna de les illes
en el mateix període.

I un tercer grup que demanen quins són els centres on
queden encara elements construïts amb amiant, també a
cadascuna de les Illes.

Pas, per tant, a formular la primera pregunta, que és la
2691/14, que diu: quines obres d’eliminació de barreres
arquitectòniques s’han fet als centres docents de l’illa de
Mallorca, des de setembre del 2011 al març del 2014?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, aquest govern, per primera vegada, com mai no
s’havia fet en aquestes illes, va anunciar i ha anunciat i farà dues
línies d’obres per als colAlegis: una primera obra d’eliminació de
barreres arquitectòniques, i una altra obra consistent en
l’eliminació de l’amiant.

És evident, quant a l’amiant, que aquest govern, aquest
govern i cap altre govern, el mes de novembre, està gravat a
sessions parlamentàries, per primera vegada va dir aquest
govern, i cap associació ni cap partit política ho havia anunciat
abans, va dir que eliminaria tot l’amiant dels colAlegis de les
Illes Balears. És evident que des del novembre, en què vam dir
que faríem un pla d’eliminació de l’amiant, a ara, aquest govern
ha aconseguit el finançament, aquest govern redacta els
projectes i aquest govern ha concretat un per un tots els centres
allà on s’ha d’eliminar. I aquest govern l’eliminarà, com vaig
dir, en bona part dins el primer trimestre del 2015, excepte
algunes obres que, per la seva grandària, necessitaran que els
alumnes no hi siguin, i molt més temps, però les deixarà
adjudicades, les deixarà ja preparades per eliminar, també.

Quant a les barreres arquitectòniques, també aquest govern,
i cap altre govern d’aquestes illes, es va proposar com a línia
única, l’eliminació de barreres arquitectòniques; barreres
arquitectòniques que havien d’haver estat totes eliminades ja el
2008, precisament per la llei que regula el tema de la integració
i de l’eliminació de barreres arquitectòniques. Perquè clar, fer
centres està molt bé, quan es fa un centre nou és evident que ja
es respecten i s’eliminen totes les barreres que hi pugui haver,
però Balears té molts centres que no són nous, que necessiten de
l’eliminació de les barreres arquitectòniques, perquè hi ha molts
fillets i filletes que hi van i que són discriminats.

Llavors, aquest govern, precisament, és qui ha posat el
finançament, té les partides pressupostàries preparades, elabora
els projectes i és qui eliminarà de tots els centres de les Illes
Balears les barreres arquitectòniques.

És evident que no em pot demanar que amb quatre mesos o
vuit mesos ja tinguem fet el que no s’ha fet en trenta anys en
aquestes illes, però el que sí li assegur, i açò és comprovable, és
que hi ha les partides econòmiques, que hi ha el finançament a
través del BEI, i que l’IBISEC redacta tots els projectes.
Projectes que tenim pensats per a tota Balears, així, per
exemple, si ara em demana en concret a Mallorca, li diré que
s’ha de llevar de l’IES Alcúdia, el CEIP Es Vinyet d’Andratx,
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l’IES Baltasar Porcel d’Andratx, l’IES Llorenç Garcías i Font
d’Artà, l’IES Binissalem, el CEIP Jaume I de Calvià, l’IES
Bendinat a Calvià, l’IES Calvià, l’IES Son Ferrer de Calvià,
l’IES Damià Huguet de Campos, l’IES Capdepera de
Capdepera, l’IES Esporles d’Esporles, el CEIP Reina Sofía de
Felanitx, l’IES Felanitx, l’IES de Llucmajor, l’IES S’Arenal de
Llucmajor, l’IES Manacor de Manacor, l’IES Mossèn Alcover
de Manacor, l’IES Son Ramonell de Marratxí, l’IES Albuhaira
de Muro, l’IES CEPA Cap Redó de Palma, CEIP Gènova de
Palma, CEIP Infant i Don Felipe de Palma, CEIP Jafudà
Cresques de Palma, CEIP Màxim Alomar Josa de Palma, CEIP
Son Quint de Palma, CEIP Son Rullan de Palma, l’IES Antoni
Maura de Palma, l’IES Arxiduc Lluís Salvador de Palma, l’IES
Aurora Picornell de Palma, l’IES Emili Darder de Palma, l’IES
Francesc de Borja Moll de Palma, l’IES Guillem Sagrera de
Palma, l’IES Joan Alcover de Palma, l’IES Joan Maria Thomàs
de Palma, l’IES Josep Maria Llompart de Palma, l’IES Josep
Sureda i Blanes de Palma, l’IES Juníper Serra de Palma, l’IES
La Ribera de Palma, l’IES Madina Mayurqa de Palma, l’IES
Politècnic de Palma, l’IES Ramon Llull de Palma, l’IES Ses
Estacions de Palma, l’IES Son Pacs de Palma, l’IES Son Rullan
de Palma, l’IES Guillem Cifre i de Colonya de Pollença, l’IES
Port de Pollença, l’IES Porreres de Porreres, CEIP Nostra
Senyora de Vialfàs de Sa Pobla, CEIP Sa Pobla, l’IES Sa Pobla,
l’IES Can Peu Blanc, l’IES Sa Pobla, l’IES Joan Taix, l’IES
Can Co..., perdó, açò és d’Eivissa; l’IES Blai Bonet de
Santanyí, l’IES Santanyí, l’IES Sineu, l’IES Guillem Colom
Casasnovas de Sóller, S’Horta, l’IES Son Servera, l’IES Santa
Margalida de Santa Margalida, el CEIP d’Alaró, tot açò són
centres de Mallorca on aquest govern té la partida
pressupostària, redacta els projectes i s’eliminaran les barreres
arquitectòniques.

I com veurà són IES i CEIP de molts anys de construcció
enrera. Per tant, crec que ens hem de donar l’enhorabona que,
per primera vegada, a tots aquests centres educatius els fillets i
filletes que tenen problemes per la seva discapacitat o
problemes, precisament per la manca de motricitat i de
moviment puguin no veure’s discriminats, precisament perquè
s’eliminaran totes les barreres arquitectòniques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, Sra. Consellera. En torn de rèplica,
Sra. Rita, té vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no m’he vist resposta a la meva
pregunta, perquè la meva pregunta no demana quines, on
s’eliminaran barreres, sinó exactament quines obres
d’eliminació de barreres s’han fet en els centres docents de l’illa
de Mallorca des de setembre del 2011 a març del 2014. Si no se
n’ha fet cap, doncs la resposta ha de ser cap, però no les que
faran, perquè jo les que faran no ho deman. Jo deman quines
s’han fet. Si no n’hi ha cap, doncs digui’m que no n’hi ha cap i
ja està, jo ja me’n donaré per contestada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. És que jo no
sé el que a vostè li interessa, què li he de dir que ens van deixar
un govern arruïnat i que no es podia fer absolutament res i que,
afortunadament, ara començam a sortir de la crisi i hem pogut...,
i el primer que hem fet és pensar, precisament, amb els fillets i
filletes amb discapacitat, amb manca de mobilitat, perquè
puguin...

Què és que li interessa per poder dir fins ara no s’ha fet res,
però ara ho farem? No, no, però és que és un poc absurda, Sra.
Rita, la pregunta: quines obres no han fet?

Què estam interessats?

(Remor de veus i algunes rialles)

Perquè ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per fa...

Perdoni, Sra. Consellera, perdoni, Sra. Consellera, jo
pregaria un poquet de silenci a la sala, la consellera té l’ús de la
paraula i la sala és molt petita i se sent molt, així que pregaria
un poquet de silenci.

Moltes gràcies, pot continuar, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Què estam interessats realment a llevar les barreres
arquitectòniques i donar-nos tots l’enhorabona d’açò o en mirar,
no mirar que es llevaran absolutament totes, sinó..., a veure
aquests tres anys el Partit Popular què ha llevat res?

I què li he de dir jo? Que vostès el van deixar arruïnat aquest
govern i a en fallida?

Han d’atacar-nos o han de donar-nos l’enhorabona perquè
anam a llevar tots açò? Açò és el que jo li dic, ho sap de més el
que hem pogut fer i no hem pogut vostè ho sap, tots els centres,
i moltes vegades em ve aquí amb noms de centres, a aquest
centre no han fet açò. O no ho sap vostè el que s’ha fet?
Perfectament, el que s’ha fet i s’ha deixat de fer.

No ho sap? Doncs, jo el que li dic és que crec que haurien de
mirar més enllà, haurien de mirar en positiu i haurien de dir: ara
es farà açò. Ara s’eliminaran ...
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Consellera, Sra. Rita, per favor, té la Sra.
Consellera l’ús de la paraula...

LA SRA. RITA I LARRUCEA.

Sí, però ja ha esgotat el temps i no em contesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

... i vostè no té l’ús de la paraula. Sra. Rita, per favor.

(Remor de veus)

Perdoni, aquí la que regula el debat és la presidenta de la
Mesa, així que pregaria un poquet de silenci a la sala i si hi ha
qualque diputat que no es trobi a gust amb el que passa el convit
que surti fora.

Moltes gràcies. Sra. Consellera, pot continuar.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja acab, perquè supòs que no em
voldran dir fins i tot el que he de dir, supòs que encara hi ha
llibertat aquí per poder contestar les preguntes com creim més
adient, igual que vostè les pot formular.

Jo li dic açò: anem a mirar en positiu, anem a mirar
endavant, anem a mirar totes aquestes obres que es fan.

Què li he de dir del 2011 a ara, el 2014, el Govern no ha
pogut fer res, perquè no podia fer res econòmicament. Però just
ha pogut fer qualque cosa, el primer que ha fet és pensar amb
les persones que tenen necessitats i manca de moviment, açò és
el que jo li puc dir. I jo crec que l’important és veure tots
aquests centres. No ho celebram que tot açò quedi eliminat en
poc temps? Crec que açò és el que hem de mirar, en positiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.2) Pregunta RGE núm. 2692/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eliminació de barreres
arquitectòniques als centres docents (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 2692/14, relativa a
eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (II),
té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta diu:
quines obres d’eliminació de barreres arquitectòniques s’han fet
en els centres docents de l’illa de Menorca, des de setembre del
2011 al març del 2012?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. I jo li
contest, en aquest cas, precisament, el Govern, a causa de la
situació econòmica no ha pogut fer altres obres que la de l’IES
Pascual Calbó i el CEIP Sa Graduada.

Però el Govern, aquest govern i no un altre govern, ha
pressupostat, té el finançament, té les partides i fa els
pressuposts per eliminar barreres arquitectòniques de forma
molt ràpida a l’IES Josep Maria Guàrdia d’Alaior, a l’IES José
María Quadrado de Ciutadella, a l’IES Maria Àngels Cardona
de Ciutadella, a l’IES Biel Martí de Ferreries, a l’IES Cap de
Llevant de Maó, a l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó, a l’IES
Pascual Calbó i Caldés de Maó, i al CEIP Pintor Torrent de
Ciutadella. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Rita, té
vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

II.3) Pregunta RGE núm. 2693/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eliminació de barreres
arquitectòniques als centres docents (III).

Passam a la tercera pregunta. Per formular la pregunta RGE
núm. 2693/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques
als centres docents (III), té la paraula la Sra. Cristina Rita, per
un temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta diu:
quines obres d’eliminació de barreres arquitectòniques s’han fet
en els centres docents de l’illa d’Eivissa, des de setembre del
2011 a març del 2014?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com li
repetesc, el Govern, a causa de la situació econòmica, ha hagut
de fer, així i tot fa fer eliminar les barreres arquitectòniques del
CEIP Santa Gertrudis, però a pesar de la dificultat per primera
vegada, per primera vegada i com mai no s’havia fet, ha
aconseguit el finançament, té les partides preparades i eliminarà
totes les barreres arquitectòniques que hi pugui haver a Eivissa,
entre elles el CEIP Can Cantó, el CEIP Can Misses, el CEIP Sa
Blanca Dona, IES Isidor Macabich, IES Sa Blanca Dona, IES
Sa Colomina, IES Santa Maria d’Eivissa, IES Can Coix de Sant
Antoni de Portmany, IES Quartó de Portmany, IES Sant Antoni,
CEIP Sant Jordi de Sant Josep de Sa Talaia, IES S’Algar de
Sant Josep de Sa Talaia, IES de Sant Agustí de Sant Josep de Sa
Talaia, CEIP Sant Ciríac de Santa Eulàlia del Riu, IES Xarc de
Santa Eulàlia del Riu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té vostè la
paraula, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha rèplica.

II.4) Pregunta RGE núm. 2695/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eliminació de barreres
arquitectòniques als centres docents (V).

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la quarta pregunta. Per formular la pregunta
RGE núm. 2695/14, relativa a eliminació de barreres
arquitectòniques als centres docents (V), té la paraula l’Hble.
Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdoni, presidenta; el número 4 no hi és?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és la RGE 2695/14.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

D’acord, idò aquesta queda retirada, moltes gràcies, perquè
en aquesta hi ha un error, perquè reitera la pregunta sobre
Mallorca, en lloc de Formentera. Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò queda retirada la pregunta RGE 2695/14.

II.5) Pregunta RGE núm. 2696/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eliminació d'amiant als centres docents
(I).

I passaríem a la pregunta RGE núm. 2696/14, relativa a
eliminació d’amiant als centres docents (I), i per formular-la té
la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta diu
exactament: quines obres d’eliminació d’amiant s’han fet als
centres docents de l’illa de Mallorca des de setembre de 2011 a
març de 2014?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, per primera
vegada, com que mai no s’havia eliminat l’amiant dels centres
de les Illes Balears, el juny es va començar per eliminar que hi
havia al CEIP Infante don Felipe. 

Per altra banda a l’illa de Mallorca s’ha pressupostat, es té
la partida pressupostària com mai no s’havia tingut, s’ha fet el
préstec i s’estan redactant els projectes i s’estan adjudicant a les
empreses per llevar l’amiant que hi ha... a S’Albufera
d’Alcúdia, Na Caragol d’Artà, el Puig de Ginesta de Calvià, Ses
Rotes Velles de Calvià, Son Ferrer de Calvià, Xaloc de Calvià,
Cas Saboners de Calvià, S’Auba de Capdepera, Felanitx, l’IES
Felanitx, l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca, el CEIP S’Algar de
Llucmajor, l’IES Llucmajor de Llucmajor, el CEIP Anselm
Turmeda de Palma, el CEIP Es Pont de Palma, el CEIP Miquel
Porcel de Palma, el CEIP Rei Jaume I de Palma, el CEIP Es
PilAlarí de Palma, l’IES Emili Darder de Palma, l’IES Guillem
Sagrera de Palma, l’IES Son Rullan de Palma, l’IES Politècnic
de Palma, l’IES Juníper Serra de Palma, l’IES Francesc de
Borja Moll de Palma, el CEIP Joan Taix de Sa Pobla, l’IES
Guillem Colom i Casasnovas de Sóller, el CEIP Na Penyal de
Son Servera i el CEIP Voramar de Santa Margalida.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha rèplica.

II.6) Pregunta RGE núm. 2697/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eliminació d'amiant als centres docents
(II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passaríem a la pregunta RGE núm. 2697/14, relativa a
eliminació d’amiant als centres docents (II). Té la paraula la
Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta diu:
quines obres d’eliminació d’amiant s’han fet als centres docents
de l’illa de Menorca des de setembre de 2011 a març de 2014?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com li he
dit mai no s’havia eliminat..., no s’havia fet una campanya
d’eliminació d’amiant en aquestes illes, i per primera vegada el
Govern té pressupostat, té un préstec fet, té les partides i està
preparant els projectes i les adjudicacions per llevar l’amiant
que hi ha a tots els centres de Menorca, entre ells l’IES Josep
Maria Quadrado de Ciutadella, l’IES Maria Àngels Cardona de
Ciutadella i l’IES Pasqual Calbó de Maó.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Rita, vol
fer ús de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha rèplica.

II.7) Pregunta RGE núm. 2698/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eliminació d'amiant als centres docents
(III).

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la pregunta RGE núm. 2698/14, relativa a
eliminació d’amiant als centres docents (III). Té la paraula la
Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pot repetir el número?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, clar que sí. La pregunta RGE núm. 2698/14.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta diu exactament: quines
obres d’eliminació d’amiant s’han fet en els centres docents de
l’illa d’Eivissa des de setembre de 2011 a març de 2014?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com li dic,
per primera vegada i després de moltíssims d’anys el Govern ha
començat a llevar l’amiant del CEIP Santa Gertrudis d’Eivissa,
i té previst llevar tot l’amiant de l’illa d’Eivissa i per açò té les
partides pressupostàries, té els projectes que s’estan redactant i
les adjudicacions. On hi ha amiant és al CEIP Sa Blanca Dona
d’Eivissa; s’eliminarà al CEIP Guillem de Montgrí d’Eivissa i
a l’IES de Santa Gertrudis d’Eivissa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Rita.

LA SRA. RITA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi haurà rèplica.

II.8) Pregunta RGE núm. 2699/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eliminació d'amiant als centres docents
(IV).

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la vuitena pregunta. Per formular la pregunta
RGE núm. 2699/14, relativa a eliminació d’amiant als centres
docents (IV), té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps
màxim de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta diu: quines han
estat les obres l’eliminació d’amiant, o quines obres
d’eliminació d’amiant s’han fet als centres docents de l’illa de
Formentera des de setembre de 2011 a març de 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. L’únic
centre de Formentera que sempre ha tingut amiant i que ara per
primera vegada s’elimina i tenim la partida pressupostària i
estam fent ja per fer el projecte i adjudicar-lo és el CEIP Mestre
Lluís Andreu de Formentera, que també serà eliminat i
deixarem Formentera sense gens d’amiant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica Sra. Rita té vostè
la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No hi ha rèplica, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II.9) Pregunta RGE núm. 2700/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centres docents amb amiant (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la novena pregunta. Per formular la pregunta
RGE núm. 2700/14, relativa a centres docents amb amiant (I),
té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta es formula de la
següent manera: a quins centres docents de l’illa de Mallorca
queden encara elements construïts amb amiant? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Jo li he
relatat els centres que hi havia de Mallorca amb amiant. Que vol
que els hi torni a relatar?, que són els que s’adjudicarà..., que
són els únics que hi ha. Si vol els hi torn a dir amb molt de gust.
Idò a Mallorca tenim pressupostat i previst llevar l’amiant dels
únics centres que queden, que són... Es farà, ja els ho he dit,
dins el primer trimestre de 2015, i qualque excepció que es
deixarà adjudicada i es farà quan els alAlots no siguin a escola
per la seva grandària, que són el CEIP S’Albufera d’Alcúdia, el
CEIP Na Caragol d’Artà, el CEIP Puig de Ginesta de Calvià, el

CEIP Ses Rotes Velles de Calvià, el CEIP Son Ferrer de Calvià,
el CEIP Xaloc de Calvià, el CEIP Cas Saboners de Calvià, el
CEIP S’Auba de Capdepera, l’IES Felanitx de Felanitx, IES
Berenguer d’Anoia d’Inca, el CEIP S’Algar de Llucmajor, IES
Llucmajor de Llucmajor, CEIP Anselm Turmeda de Palma,
CEIP Es Pont de Palma, CEIP Miquel Porcel de Palma, CEIP
Rei Jaume I de Palma, CEIP Es PilAlarí de Palma, IES Emili
Darder de Palma, IES Guillem Sagrera de Palma, IES Son
Rullan de Palma, IES Politècnic de Palma, IES Juníper Serra de
Palma, IES Francesc de Borja Moll de Palma, CEIP Joan Taix
de Sa Pobla, IES Guillem Colom i Casasnovas de Sóller, CEIP
Na Penyal de Son Servera i CEIP Voramar de Santa Margalida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Rita té
vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha rèplica.

II.10) Pregunta RGE núm. 2701/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centres docents amb amiant (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la següent pregunta. Per formular la pregunta
RGE núm. 2701/14, relativa a centres docents amb amiant (II),
té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta diu: a quins centres
docents de l’illa de Menorca queden encara elements construïts
amb amiant?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Els IES de
Menorca que estan ja... -són IES tots- que estan adjudicats i que
es llevarà amb açò tot l’amiant de Menorca en els terminis que
havia dit aquest govern, que fa molts d’anys que tenen l’amiant
i no s’havia llevat ni fet cap intervenció mai, són l’IES Josep
Maria Quadrado de Ciutadella, l’IES Maria Àngels Cardona de
Ciutadella i l’IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té vostè la
paraula, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, però no hi ha rèplica.

II.11) Pregunta RGE núm. 2702/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centres docents amb amiant (III).

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la següent pregunta. Per formular la pregunta
RGE núm. 2702/14, relativa a centres docents amb amiant (III),
té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és la darrera
pregunta de tota la sèrie, i volem fer constar el nostre error, que
no vam solAlicitar passar a pregunta oral la relativa a l’illa de
Formentera -aquesta és relativa a l’illa d’Eivissa-, però com que
ja coneixem la resposta, perquè sabem que al CEIP Mestre Lluís
Andreu no s’han fet obres aquest estiu; per tant, si tenia barreres
idò continua tenint barreres, si tenia amiant continua tenint
amiant.

El que sí voldria és aprofitar aquesta darrera pregunta, i una
volta sentides aquestes respostes decebedores de la consellera,
que l’única que ha contestat tal com s’havia formulat la
pregunta és la de la darrera sèrie, d’on hi ha amiant o d’on hi ha
amiant als centres de les Illes Balears, és l’únic que ha contestat,
a allò altre ens hem quedat exactament igual, per tant nosaltres
suposam que és que no s’ha fet cap obra en quatre anys ni
d’eliminació d’una barrera, ni una rampa, ni un res, ni tampoc
s’ha aprofitat alguna obra per llevar amiant ni s’ha fet res, per
tant açò ens sentim contestats en aquest sentit.

El que passa és que una vegada sentides aquestes respostes,
com dic, no acab d’entendre la raó per la qual no s’havien
contestat per escrit, perquè era molt fàcil contestar per escrit.
Idò no s’ha fet, no s’ha fet, no s’ha fet o queden per fer totes
aquestes, vull dir no passava res, el que passa és que no és la
primera vegada que ens ocorre açò ni ens ha passat només a
nosaltres.

Bé, nosaltres pensàvem que es tractava de temes que la
conselleria ha de tenir ja molt estudiats, perquè de fet des de dia
19 de novembre de 2013, en què la consellera fa el primer
anunci en aquest parlament, fins al moment en què han rebut les
preguntes, que és el mes de març, idò s’havia d’entendre que ja
tenien aquest pla d’eliminació i que ens podien dir quines obres
s’havien fet o..., etcètera, el que nosaltres demanàvem, tant de
barreres arquitectòniques com de l’amiant ja fet, almanco un
llistat que ens haguessin pogut passar i que no ho van fer.
També esperàvem un calendari, una previsió, i açò veig que
encara tampoc no està perquè si no ens ho haguessin contat
profusament, com ens ha dit allò anterior.

Els grups de l’oposició li hem reiterat a més aquesta
demanda en diferents ocasions. La Sra. Esperança Marí també
li va demanar una còpia d’aquest pla, que per primera vegada
s’ha fet a les Illes Balears i que l’ha fet vostè; la retirada
d’amiant va ser en data de 3 d’abril i no ha rebut cap resposta.
Si no és que es va entendre per resposta a aquella diputada una
altra que li va fer vostè dia 8 del mateix mes d’abril; casualment
en el ple la diputada del Grup Popular Sra. Aguiló li va dir
textualment que aquest govern farà un pla, però ara no sabem si
l’han fet o no perquè no ens han contestat encara. Sí sabem, per
enèsima vegada que fan l’anunci, que invertiran 1,6 milions
d’euros entre el 2014 i el primer trimestre de 2015 en eliminació
d’amiant, i 6,7 en eliminació de barreres. Açò sí que ho sabem
perquè ha sortit per la premsa i també ho ha dit al Parlament. 

També vull aprofitar ara que tenc torn de paraula per dir-li
que en governs anteriors el que es feia era anar eliminant
l’amiant a mesura que es feien obres de reforma, perquè el que
és perillós de l’amiant ja saben que és sobretot la seva
manipulació per la pols que es pot desprendre. De fet ara hi ha
més de 400 centres docents a les Illes Balears, 411 segons les
darreres dades, i d’aquests la xifra de centres que encara tenen
qualque element amb amiant ha anat variant, el que ha sortit per
la premsa, jo ara no he tingut temps de comptar els que vostè ha
relatat, però en tenim 35 que va dir el mes de febrer en una
resposta parlamentària al Grup MÉS, o 38 d’altres dades que va
aportar la premsa i, en tot cas, en realitat són menys d’un 10%,
afortunadament. Pensi que fins a l’any 2001 era d’utilització
normal en la construcció i l’ampliació no només d’escoles sinó
d’altres edificis. 

Açò vol dir que sí que s’havia fet feina, i supòs que sota la
gestió tant de governs del Partit Popular, com del PSM, com
també del PSOE. Vostè no és l’única que té aquesta intenció, tal
com ha dit algunes vegades, però sí que sigui l’única que ha
anunciat una campanya el mes de novembre de fa gairebé un
any, que va anunciar també un pla, que en resposta al Grup
MÉS de 28 de gener de 2014 sobre quan ho pensa fer torna a dir
que s’està estudiant una línia d’actuació, que no fa res quan el
mes de març l’Ajuntament de Palma li diu que finalitzi el pla
que està elaborant des de principis d’any i que el doni a
conèixer i que l’executi el més prest possible, i no ho fan; fins
i tot a final d’agost el regidor Sansó va dir al Diari de Mallorca
que el Govern encara no els havia facilitat el calendari de
retirada del material, i sembla que a Palma únicament han fet
obres en aquest sentit a una escola, concretament al centre
Infant Felip d’Es Molinar. Que en el mes d’abril diu a la
diputada del Partit Popular que mai un govern -com ha dit ara-
no havia tingut un projecte tan ambiciós; que quan la diputada
Esperança Marí li demana còpia d’aquest projecte, d’aquest pla,
el mateix mes, com he dit abans ni tan sols no li contesta. Que
a finals de juliol torna a dir que el seu pla eliminarà tot l’amiant
i totes les barreres arquitectòniques. Que a final del mes d’agost
és el president Bauzá que ho torna anunciar... I bé, el cas és que
ningú no ha vist encara el pla, ni el calendari, ni les previsions.
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I no ens torni a dir que és culpa nostra perquè no hi ha
doblers, que açò és l’excusa perfecta que està utilitzant per no
fer res tota aquesta legislatura, perquè per fer un pla no es
necessiten milions, es necessita que una persona s’assegui i faci,
faci el seu calendari, faci el seu pla. Bé, si està fet ningú no el
coneix. En fi, que ens fa por que aquest ambiciós projecte,
segons les seves paraules, torni quedar en res, i dic açò perquè
s’estranya que no hagi aprofitat l’estiu per fer alguna cosa,
perquè no crec jo que pretengui fer aquestes obres mentre hi ha
alAlots a escola, perquè vostè ha dit que es farà fins al primer
trimestre de 2015, i jo crec que és una temeritat fer aquestes
obres mentre hi ha alAlots, o si les farà totes en època nadalenca,
no sé si tindrà temps, ja vista la relació que ens ha fet. Per tant
no veig una altra alternativa, ja que no han fet res en tot l’estiu,
més que una escola, l’Infant Felip, que ara ho hagi de fer durant
les vacances d’estiu si ho vol tenir llest, excepte algun element
que ha dit vostè que és molt més complicat. Jo no sé si vostès
tenen algun informe tècnic en aquest sentit que digui que no és
perillós manipular l’amiant mentre hi ha alAlots per allà, mentre
duren les classes, mentre està habitada l’escola; tal vegada sí
que el tenen, no ho sabem.

Bé, i el mateix passa amb les barreres arquitectòniques,
vostè ha dit que és l’única línia que tenen d’eliminació de
barreres, i a mi també m’han estranyat algunes coses que he
sentit perquè, només a tall d’exemple, anuncien l’eliminació de
les barreres arquitectòniques de l’institut de secundària de
Menorca, jo, és clar no conec tots els centres, però aquests sí
que els conec i tots tenen ascensor, no dic que no quedi alguna
rampa a algun pati o (...), que tots tenen ascensor, bé, tots tenen
ascensor, bé, ja em dirà quin no en té i ho comprovarem, però
que jo sàpiga tots tenen ascensor, i he demanat “tenen
ascensor?” i m’han dit tots que sí, tal vegada queda alguna
rampeta, no ho sé, però bé, en realitat són instituts nous i que
s’hi ha fet reforma. 

Hi ha alguns casos més urgents i que no s’han fet, i no sé si
es faran ara, però al principi o al final d’aquest calendari, que
esper que tenguin, perquè seria el normal quan es fa una
previsió, hi ha encara escoles que es queixen que, no de
barreres, sinó que no tenen ni escala d’incendis o darrerament
hi ha coses tan urgents com són també, dic jo, abans de fer
algunes d’obres que... que són importants, però que tal vegada,
com aquests instituts que ja tenen ascensor, idò, tal vegada són
més importants altres obres que manquen a les infraestructures
de les Illes Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, sí. Per tant, crec que l’anunci de més de 27 milions en
infraestructures educatives, ens fa por també que no sigui més
que açò, un anunci, propaganda electoral, perquè tampoc no hi
ha temps que ho gastin d’aquí a finals de legislatura. Vostès
s’han torbat tota una legislatura a fer un pla d’infraestructures
educatives, no dic ja un pla de mapa escolar, del qual no n’hem
tornat a sentir parlar des del 2011 i tampoc no han fet cap pla
d’eliminació de barreres ni d’amiant, i si l’haguessin fet supòs
que l’haguessin entregat a algú, i sembla que sigui el seu

programa estrella. Bé, supòs que ara tenen temps de fer el pla,
no sé si (...) res...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, només vull dir que li formularé aquesta darrera pregunta,
que és: a quins centres docents de l’illa d’Eivissa tenen encara
elements construïts amb amiant.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, com li deia,
una vegada més, l’amiant que està previst llevar d’Eivissa, que
està pressupostat amb partides, és el CEIP La Blanca Dona, el
CEIP Guillem de Montgrí i Santa Gertrudis.

Evidentment, li reiter... estic molt contenta que vostè sàpiga
allò de Formentera perquè jo amb molt de gust li puc dir, com
jo li dic que vostè sap precisament que no s’ha fet cap
intervenció aquest estiu, m’alegra sentir-ho perquè abans em
deia que no sabia el que passava als colAlegis i jo li he dit que sí
que ho sabia i sap perfectament les coses com van i li reiter, mai
no s’ha fet res, no em digui que s’aprofitaven petites obres
perquè açò no és ver, ni per a l’amiant ni per a les barreres
arquitectòniques.

Per exemple, només per posar-li dos exemples i si no, me’n
doni vostè a mi, d’exemples, en els anys que vostès varen
governar, que es varen llevar barreres arquitectòniques: el CEIP
Es Pont de Palma, demanava des del 2009, perquè tenen amiant
romput, que se’ls llevàs, romput, el seu govern ni els va
escoltar. El CEIP de Na Penyal, que ara els ho llevam, nosaltres
els ho llevam, vostès no varen llevar res, me’ls anomeni, no ralli
sense donar exemples clars i reals.

Miri, a part, jo entenc perquè som aquí i entenc que vostè ha
de fer el seu paper, però vostè entendrà que jo anunciï el
novembre de l’any passat, fa vuit mesos, fa nous mesos, que
eliminarem l’amiant i les barreres, s’ha fet una feina de
localització de tots els edificis, prospeccions a tots els edificis;
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s’ha cercat el finançament per fer-ho; s’han de demanar
permisos d’obra, perquè no farem les coses sense demanar
permisos d’obra, supòs que vostès també en demanaven.
Entendrà vostè que des de novembre a ara hem fet molta via, no
em faci preguntes insinuatives de dir què han llevat vostès fins
ara?, perquè, materialment no hem tingut temps més que de
cercar, que és molt important, el finançament, els quatre anys;
trenta que no s’havia llevat res, d’anys. I com és que del 2009
no van llevar res vostès i els ho demanaven els pares i estava tot
romput? Què no ho sap que és molt tòxic? Jo sí que ho sé, que
és tòxic. Per tant, jo entenc què ve a fer vostè aquí, però jo li
dic: en aquest tema, no, en aquest tema hi ha el que hi ha i si
hem de demanar permisos d’obra, hem d’aconseguir
finançament, hem de fer prospeccions per localitzar el
fibrociment que té amiant, perquè no tot en té, doncs els temps
són els que són.

També m’alegra sentir que... o sigui, per un lloc em diu que
no tenim un calendari, però m’alegra que després vostè mateixa
em reconegui que jo he dit que pràcticament tot l’amiant es
llevarà dins el primer trimestre, m’ho ha dit vostè, el calendari
que jo li havia anunciat abans.

També li he dit, llevat d’obres puntuals per les seves
dimensions, perquè és evident que els serveis tècnics de
l’IBISEC saben que per a l’eliminació de l’amiant no hi pot
haver alAlots, però hi ha obres que es poden fer en un cap de
setmana, n’hi ha d’altres que no afecten l’aulari i es poden fer
a part i es poden separar, es poden aïllar perquè els alAlots no hi
vagin. Hi ha moltes casuístiques i vostè ho ha d’entendre. Ara,
és evident que a colAlegis en què s’ha de canviar tot el sòtil del
colAlegi perquè té amiant, s’ha de fer un projecte, s’han de
prendre totes les mesures i possiblement aquests casos puntuals
s’hauran de llevar durant les vacances, però molts d’altres seran
eliminats de forma immediata, perquè s’aïlla la zona o
simplement n’hi ha prou amb un cap de setmana.

Li dic que m’alegra que la preocupi l’amiant, estic segura
que també els preocupa, com a nosaltres, no en tenc cap casta de
dubte, i m’alegra que comparteixi la proposta i la iniciativa que
va tenir aquest govern de llevar-lo a totes les illes.

Quant a les barreres arquitectòniques, a veure, no em digui
dels instituts de Menorca; vostè no sap, per exemple, que l’IES
Pasqual Calbó no té taulell adaptat, no té els bancs adaptats? O
troba que n’hi ha prou amb un ascensor perquè un alAlot amb
discapacitat es pugui moure? No n’hi ha prou amb un ascensor,
quan rallam de barreres arquitectòniques, rallam de moltes
coses: de banys, de rampes; és clar que sí que una rampa
impedeix que un fillet pugui anar d’un lloc a un altre, a
l’exterior dels centre també, encara que sigui dins el recinte del
mateix solar del centre, n’hi ha moltes de coses, no és tan sols
un ascensor, i el Pasqual Calbó no té açò, s’hi faran taulells
adaptats, s’hi faran rampes, s’hi adaptaran els banys, s’hi ha
fixat que els banys no estan adaptats per a persones amb
discapacitat? Açò és el que es farà, no tan sols són ascensors. 

Amb açò què li vull dir? Doncs que hi ha moltes altres coses
i que abans de dir “tenen un ascensor” s’han d’analitzar
exactament les necessitats dels alAlots en aquell moment. Que
crec que també ens hem de felicitar, perquè voler que tots els
infants d’aquestes illes no se sentin... que no hi hagi persones
que se sentin discriminades per no poder-se desplaçar amb

llibertat dins els centres educatius, açò és molt bo i crec que és
bo que es faci, es farà moltíssim dins aquesta legislatura
perquè..., i, si no, es deixarà tot encaminat i els resultats els
veurem. No em digui quins hem fet, no, quins hem fet, no, hem
cercat els doblers, els tenim, fem els projectes: un ascensor quan
necessitam ascensors vol projectes; una rampa, tal vegada
només voldrà... no farà falta un projecte d’un arquitecte, però
d’altres sí, en cada cas es farà el que s’hagi de fer, per tal que tot
estigui adaptat i tots els fillets de les nostres illes puguin anar a
qualsevol colAlegi sense sentir cap tipus de discriminació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, acabat el debat de l’ordre del dia d’avui, volem
agrair la presència de la Sra. Consellera i dels seus
acompanyants.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 70, de dia 12
de juny del 2014.

- Sumari, punt II, apartat 11), pàg. 1078.
Allà on diu:

 RGE núm. 2700/14, ...
Hi ha de dir:

RGE núm. 2702/14, ...
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