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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam una

altra vegada la sessió, en aquest cas la sessió d’avui. En primer

lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

6562 i 9035 de l’any 2016.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6562/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a incorporació dels estudis de dansa i

música tradicional d'Eivissa al Conservatori Professional

d'Eivissa i Formentera.

Passam al debat de la Proposició no de llei 6562,

presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES, relativa a la incorporació dels estudis de dansa i música

tradicional d’Eivissa al Conservatori Professional d’Eivissa i

Formentera. Per a la seva defensa per part del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula

la Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui

presentam una iniciativa per tal d’incorporar els estudis de

dansa i música tradicional al Conservatori Professional

d’Eivissa i Formentera. 

És cert que cada curs que passa hi ha més alumnes als

diferents conservatoris de Balears; al d’Eivissa, per exemple,

el curs 2015-2016 s’hi van inscriure 270 alumnes quan el 2019

n’hi havia 140. Aquest augment és sens dubte una excelAlent

notícia perquè vol dir que els conservatoris compleixen la seva

funció: proporcionar formació però també engrescar els joves

a conèixer i a aprendre d’aquest camp que és la música i la

dansa. Malgrat aquesta bona salut de què gaudeixen els nostres

conservatoris avui encara no podem afirmar que tots ofereixen

en igualtat de condicions els mateixos estudis ni que

contemplen tot el ventall d’oferta que podrien. Em referesc

concretament al fet que al Conservatori de Música i Dansa

d’Eivissa i la seva extensió a Formentera no existeix la

possibilitat de realitzar els estudis de dansa ni en el grau

element ni en el professional; així una vegada més ens trobam

que no tots els ciutadans de les Balears tenen els mateixos drets

i oportunitats, supeditats aquests a l’illa on viuen.

L’altre punt que presentam és el relacionat amb la

incorporació dels ensenyaments de música tradicional i pròpia

de les Illes als diferents conservatoris. He de recordar que l’any

2010 ja es va aprovar per assentiment una proposició no de llei

del Grup Mixt, RGE 5877/2010, que instava el Govern a

establir estudis de música tradicional eivissenca. Des d’El Pi

pensam que és una qüestió de conèixer, dignificar i conservar

el que ens és propi, i creim que no hi ha millor lloc que els

nostres conservatoris per poder donar-hi cabuda. 

Pel que fa les esmenes de Gent per Formentera, no sé si des

del Grup Mixt..., ah, les defensarà, però bé, ens sembla bé la

que fa referència al punt 1, on afegeix els estudis de cant, i

també l’esmena d’addició per millorar el finançament a la

inversió del Conservatori d’Eivissa i l’extensió a Formentera.

En tot cas ja l’explicaran una miqueta millor. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari

Popular té la paraula la Sra. Ramón, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Ja li avanç que donarem suport a aquesta

iniciativa. Per al nostre grup és molt important tant el foment

com la divulgació com l’aprenentatge de la música tradicional

i la nostra cultura, com també que no hi hagi uns greuges

comparatius amb les Pitiüses que històricament són així. Les

illes menors sofrim unes mancances; s’han solucionat moltes

diferències però s’ha d’anar en aqueixa línia i continuar

solucionant perquè al final tots els ciutadans tenguem les

mateixes oportunitats. 

Pel que fa al punt 1, que és la incorporació de dansa, és

cert, no tenim ni elemental ni professional a l’illa d’Eivissa, i

creim que molts d’alumnes que tenen una vocació i habilitat

natural deixen o desisteixen de fer aqueixa formació i aqueixa

disciplina perquè no és al seu lloc de residència; sí que hi ha

alumnes de les Pitiüses que són a fora i ho fan de forma

professional, però són els menys perquè econòmicament moltes

famílies no s’ho poden permetre. Doncs pensam que estudiar

aqueixa viabilitat seria molt positiu per a les Pitiüses.

Pel que fa a la incorporació dels instruments tradicionals

pensam que és el camí, que si realment volem conservar,

preservar i passar als nostres fills no hi ha una altra manera. Sí

que és ver que s’han de dar les gràcies a totes les federacions,

colles i cultura tradicional, que fan molta feina de forma

desinteressada, sempre amb el suport també dels ajuntaments

i els consells, que els ajuden tan tècnicament com

econòmicament, i que s’han fet una mica responsables

d’assumir..., mantenir aqueixes tradicions, però pensam que el

Govern és el que ha de fer una forta aposta i que dur-ho al

conservatori seria la millor solució.

Així que ja dic que li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Des de Podem ens alegrem

per aquesta iniciativa. Llàstima que no s’hagués portat abans

per poder incorporar aquests estudis a aquest curs que acaba de

començar, però esperem que per al pròxim curs, si així ho

estima el Govern, puguin dur-se a terme.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606562
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També ens alegrem que per una vegada, ja que no tenim

moltes possibilitats de parlar de cultura, avui parlem de cultura,

aquesta vegada relacionada amb l’estudi i la formació,

concretament. Si ja tenim dèficit històric en infraestructures i

en l’oferta educativa, com moltes vegades des del nostre grup

hem denunciat i hem posat damunt la taula, especialment a la

resta d’illes que no són Mallorca, i no dir menors, com han

comentat abans, és la resta d’illes que no són Mallorca, les arts

escèniques són unes de les grans oblidades en la nostra

comunitat. Moltes vegades parlem de gaudir de la cultura,

poder anar a un concert, a un espectacle, però si no tenim

professionals a les nostres illes que ens atraquin la música, la

dansa i, per suposat, també les tradicions, potser arribarà un dia

en què ens preguntarem què ha passat amb la nostra cultura,

amb les nostres tradicions. 

A més a més aquesta setmana la conselleria presentava un

informe -i aprofito per només comentar unes males dades- un

informe sobre el consum cultural a les Illes Balears. En aquest

informe, sincerament, la despesa per part de la ciutadania i el

consum o anar a aquest tipus d’espectacles, sincerament queda

molt molt lluny de la mitjana d’Europa, i sincerament s’ha

d’apostar per part de les administracions, com comentaré més

endavant.

També, com ha apuntat la Sra. Ramon, molts dels nostres

joves han de sortir de les nostres illes, especialment -ho tornem

a dir- de Formentera, Menorca i Eivissa, per poder continuar la

seva formació, ja que és impossible materialitzar i estudiar

aquests estudis.

No podem obviar que quan parlem de música o dansa quasi

sempre van unides a emocions, a records, a experiències

personals; connecten amb els nostres sentiments, i per a molts

de nosaltres formen part de la nostra existència. Avui voldria

fer present justament el concert que va tenir lloc a les Festes de

la Terra d’enguany a Eivissa; per què?, perquè Ressonadors va

portar la primera dona que va tocar el tambor i la flaüta pagesa,

per a sorpresa de moltíssima gent; igual que moltíssimes

vegades l’home sempre ha estat la figura, en aquest cas una

dona per primera vegada toca amb l’Orquestra Simfònica de la

Ciutat d’Eivissa i amb Ressonadors aquests dos instruments tan

tradicionals a Eivissa, i per suposat també, i penso i faig

present, a Menorca el toc de flabiol, que també és tot un...,

forma part de la història i la tradició de Menorca.

Avui per avui amb l’aprovació de la LOMCE la música

queda completament marginada, reduïda a la mínima expressió,

igual que la plàstica. Per al Partit Popular sembla ser que de res

no serveix tenir coneixements d’ensenyament artístic o també,

per suposat, tecnològic. No hi haurà espais per als següents

ensenyaments: arts plàstiques i disseny, música, dansa, art

dramàtic, conservació i restauració de béns culturals. Potser

algun dia la música o la dansa que avui és tema de debat

l’haguem de gaudir a través dels mitjans analògics i no la

puguem gaudir en directe.

El cap de setmana passada ha estat la colla de Buscastell al

Festival nacional de folklore Miguel Ángel Mesa de Tenerife.

Aquest cap de setmana a Eivissa se celebrarà el Festival

Folklòric Mare Nostrum, en el qual participaran agrupacions

folklòriques de Múrcia, Segòvia, Valladolid, Mallorca i, per

suposat, Eivissa.

Des de Podem volem agrair l’esforç de les diferents

organitzacions, entitats, colles i persones a títol personal que

vetllen i guarden les nostres tradicions. Si des de les

administracions públiques no fan un esforç per suportar-les,

suportar, perdó, la nostra història i les nostres tradicions alguns

dia deixaran, com he dit, d’estar amb nosaltres. Tenim el deure

i la responsabilitat de dedicar els recursos perquè això no passi.

La possibilitat d’aprendre la música tradicional pròpia de les

nostres illes ha de convertir-se en una realitat i ha d’estar als

conservatoris de Balears.

Per tant, des del nostre grup, partit, des del nostre partit

votarem a favor d’aquesta iniciativa que ha portat El Pi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també manifestarem el

suport a aquesta proposició no de llei presentada per

PROPOSTA PER LES ILLES perquè parla d’elaborar un pla

de viabilitat i, com sempre, abans d’incorporar nous estudis,

s’ha d’estudiar la possibilitat, tot i que al fons de la proposició

no de llei li donam suport. 

Ara bé, ens toparem... s’ha de mirar de veure si la legislació

es podrà adaptar a la legislació superior que prové de l’Estat

espanyol, perquè el Conservatori Professional de Música i

Dansa d’Eivissa i Formentera és un centre d’ensenyaments

elementals i professionals de música i aquests ensenyaments

estan regulats per la LOE i la LOMCE i pel Decret 23/2011,

d’1 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels

ensenyaments elementals de música i els ensenyaments

professionals de música.

Aquests ensenyaments es poden cursar, però tenen un

caràcter reglat i la seva superació dóna lloc a titulacions oficials

corresponents. Pel títol de la proposició no de llei, però després

per allò que esmenten les propostes, pot donar lloc a confusió,

perquè el títol de la proposició no de llei sembla que parla de

música popular i tradicional d’Eivissa i, en canvi, després, a les

propostes, parla de música popular i tradicional de les Illes, i

per aquí podríem tenir l’escletxa de la possible regulació,

perquè si ens centram només en Eivissa tal vegada aquests

ensenyaments s’haurien de dur a les escoles de música i no

seria tan fàcil regular-ho. Però, ja que parlam de plans de

viabilitat, donem suport a la proposició no de llei i veure cap on

podem anar.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, s’ha desterrat en aquella

zona d’allà, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, aquí el galliner, des d’aquí el galliner es té més bona

perspectiva dels diferents moviments i...

(Algunes rialles)

Molt bé. Amb el seu permís, Sr. President. Nosaltres estam

d’acord amb la proposició de la Sra. Sureda. Però jo li volia

proposar un canvi, que és que a mi el que no m’agrada d’aquí

és l’expressió “pla de viabilitat”, perquè “pla de viabilitat” és

un document que té unes característiques determinades que

bàsicament s’apliquen al món de l’empresa, i aquí, potser, seria

més oportú parlar d’”estudiar la viabilitat”, “estudiar la

viabilitat” perquè el que entenc que s’ha de fer és veure si hi ha

viabilitat econòmica, si hi ha prou demanda, si hi ha la

viabilitat jurídica, en la línia del que deia la Sra. Busquets.

Jo crec que sí, perquè anant, diguem, al punt 2, vostè parla

d’incorporació d’ensenyaments i, per exemple, encara que

només puguin haver-hi ensenyaments oficials no exclou

incorporació, doncs, ensenyaments no vol dir que no puguin

haver-hi, per exemple, assignatures optatives o de lliure elecció

o ensenyaments que no siguin obligatoris ni reglats que es

puguin fer. Jo no sé si això és possible o no, però per jo dic, bé,

que s’estudiï la viabilitat.

Em sembla menys pretensiós, diguem, i a la vegada més

ajustat parlar d’un estudi de viabilitat que d’un pla de viabilitat.

I respecte del primer punt, jo m’imagín, doncs, que les

objeccions bàsicament deuen ser de caràcter econòmic i, per

tant, estudiar la viabilitat també permetria veure la demanda,

veure doncs quines necessitats de professorat hauria d’haver-hi.

Em sembla que no ha d’haver-hi cap objecció per votar-hi a

favor, perquè al final el Govern haurà de veure si està en

condicions de poder oferir aquests ensenyaments amb la

qualitat i amb la garantia que toca.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros apoyaremos los dos

puntos de esta proposición no de ley. El primer punto está

claro, además pone elaborar un plan de viabilidad para la

incorporación de la danza en el Conservatoria de Música de

Ibiza y Formentera.

Y luego, en cuanto al punto 2 también lo apoyaremos

porque lo vemos viable, porque, de hecho, en el Real Decreto

de 2010, donde se regulan los estudios de música, está la

asignatura de musicología, que también se da en el

Conservatorio de Mallorca, me imagino que también en el de

Ibiza, y dentro de musicología tenemos la asignatura de

etnomusicología, que justamente es el estudio de la música

tradicional, y aquí se podrían incorporar como estudios

precisamente los estudios de los instrumentos y de la música de

Baleares o dentro de cada isla. 

También dentro de musicología se pueden elegir dos

optativas, que ahí también se podría introducir, la cuestión es,

como dice el punto 2, pues ver la viabilidad de cómo introducir

estas enseñanzas, que no la de asignatura, sino las enseñanzas

dentro del plan de estudios que existe ahora por ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot dir que per part del

Grup Socialista nosaltres també estam molt d’acord amb

aquesta iniciativa, és a dir, tot el que sigui fomentar la cultura,

tal com ha dit el Sr. Aguilera, és fonamental. De fet, des del

nostre grup hem presentat moltíssimes iniciatives envers la

cultura, moltes iniciatives referides a desenvolupar aspectes de

caràcter cultural, per tant, estam sempre d’acord, sempre que

sigui desenvolupar aspectes culturals haurem de treballar

conjuntament.

Pel que fa a  la PNL també estam d’acord que els estudis de

música i dansa al Conservatori d’Eivissa han estat sempre, com

tot, endarrerits. Per tant, impulsar sempre i quan hi hagi un

impuls, una proposta d’impuls d’estudis a Eivissa i a

Formentera li donarem suport.

Aprofit també per parlar de les esmenes de Gent per

Formentera, que demana que dins aquest pla de viabilitat no

sols s’estudiï, es vegi la viabilitat de dansa, sinó també de cant,

i això és perquè, així com al Conservatori de Música sí que es

fan assignatures d’anglès aplicat al cant, etc., a l’extensió del

Conservatori de Formentera encara no, però per això l’esmena

aquesta.

I respecte de les propostes de resolució, coincidesc amb el

que diu la Sra. Busquets i és que els conservatoris de música i

dansa, els conservatoris professionals, es regulen pels Decrets

23 i 53/2011, en els quals es regulen totes les assignatures,

quines són les optatives i altres, per tant, ja estan regulats. I la

música i dansa tradicional d’Eivissa seria més d’un

ensenyament no reglat, que estaria dins l’àmbit d’actuació de

les escoles de música. De fet, també li puc dir que a Eivissa hi

ha en diferents escoles de música reconegudes ja s’imparteixen,

de fet, l’Escola de Música de Can Blau, que és una escola de

música reconeguda pel Conservatori de Música i Dansa

d’Eivissa, imparteix una assignatura de música tradicional de

cant, de sonadors i altres. De fet, aquesta referència que ha
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parlat el Sr. Aguilera d’una dona sonadora i tal aquesta ha estat

alumna d’aquesta escola.

Per tant, pensam que s’ha de donar un impuls, encara que

tal vegada s’hauria de mirar com es fa.

Per això, respecte de les propostes de resolució, dir que,

com que es parla de pla de viabilitat, jo també estic d’acord

amb el Sr. Castells que ell diu que en lloc d’un pla hauria de ser

un estudi de viabilitat, de viabilitat respecte de la demanda i

altres, però bé, l’acceptarem. 

I respecte de la segona proposta de resolució m’agradaria,

enganxant amb el que acabo de dir, proposar-li una transacció,

a la Sra. Sureda, i allà on posa “elaborar un pla de viabilitat per

a la incorporació d’ensenyaments de música tradicional i pròpia

de les Illes Balears als diferents conservatoris professionals”,

incorporar la paraula “a les diferents escoles de música... a les

diferents escoles de música de les Illes Balears”, per poder

també acaparar... en aquelles que no estiguin poder-ho fer.

I finalment, respecte de l’esmena de Gent per Formentera

d’addició d’un punt 3, el que es demana és millorar el

finançament del Conservatori Professional de Música d’Eivissa

i la seva extensió de Formentera. És obvi que la defensa és que

tenir una extensió d’un conservatori a una illa diferent suposa

també una minva de possibilitats de tot tipus, entre elles de

possibilitats econòmiques, i per tant afavorir la possibilitat

d’augmentar el finançament pensam que és considerable.

És tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana

si cal o si podem continuar.

Crec que hi ha, si no he comptat malament, quatre esmenes

diferents, dues de Gent per Formentera, una que ha fet in situ

el Sr. Castells respecte d’estudiar la viabilitat, i la que ara ha fet

el Sr. Casanova respecte de les diferents escoles de música. Sra.

Sureda, crec que li correspon, a vostè, manifestar-se.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, i gràcies als grups parlamentaris que ja

han dit que donaran suport a aquesta proposició no de llei.

Puc canviar “elaborar un pla de viabilitat” per “estudiar la

viabilitat”; jo era més ambiciosa i tenia confiança que el cost

que podia suposar al Govern no era tant, sobretot per una

reivindicació d’aquestes que es té des d’Eivissa, crec que

podrien fer l’esforç i el cost no és tan elevat, però no obstant

això em va bé acceptar l’estudi de viabilitat per poder-ho fer.

Pel que fa a les dues esmenes que han presentat des de Gent

per Formentera ja he dit que les acceptaria, no hi tenc cap

problema. El tema dels currículums en cap cas no dic que des

dels conservatoris hagin de ser les assignatures troncals, però

el Govern, que té la potestat o que té les transferències en tota

la part d’educació, sí que té un marge..., un marge sí que el té

per poder triar optatives i de lliure configuració, que ja les

triaran o no les persones que puguin anar al conservatori. Jo

crec que en això s’ha de fer un esforç i s’ha d’intentar, sobretot

perquè després ens omplin la boca de la música tradicional i de

la cultura i crec que el que hem de fer és intentar que als

ensenyaments reglats com és el conservatori s’hi pugui

aprendre i s’hi pugui donar aquesta ensenyança.

Pel que fa a la transacció que m’ha demanat el senyor

portaveu del Partit Socialista, el Sr. Casanova, jo puc afegir les

escoles de música al Conservatori professional, puc dir els

diferents conservatoris professionals i escoles de música de les

Illes Balears; ara, retirar conservatoris professionals, no, perquè

a posta es fa aquest estudi de viabilitat i si s’hi pot oferir, què

millor que poder-ho fer?

Don les gràcies al Sr. Aguilera per la força en què ho ha

defensat, es veu que és d’Eivissa, i res, donar les gràcies a

tothom. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Acabat el debat entenc que s’admeten les quatre

esmenes que hi ha hagut...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, però no..., exacte...

EL SR. PRESIDENT:

...amb aquest afegitó del Partit Socialista, que és afegir...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

...però no eliminaríem els conservatoris professionals,

afegiríem “i les escoles de música”.

EL SR. PRESIDENT:

Afegiríem “diferents escoles”. Per tant podem passar a la

votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6562 amb

aquests quatre afegitons.

Vots a favor? Hi ha unanimitat, molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9035/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a creació de noves aturades de bus per

a alumnes de Formació Professional.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

9035/2016, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, relativa a creació de noves

aturades d’autobús per a alumnes de formació professional. Per

a la seva defensa té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Avui no pareix vera que les dues

iniciatives siguin d’El Pi, costa creure-ho. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609035


426 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 27 / 22 de setembre de 2016 

 

Bé, amb aquesta iniciativa cercam posar solucions -si s’hi

fixen la vàrem entrar el maig de 2016- posar solucions a

problemes diaris que molts d’alumnes de formació professional

i de mòduls tenen a les Balears. És un fet que molts d’alumnes

es desplacen cada dia dels seus pobles a diferents centres per

estudiar... per fer els mòduls i les formacions professionals i fan

servir les línies d’autobús TIB, el transport públic. El problema

és que moltes vegades ens trobam que hi ha aturades que són

molt lluny del centre, i això obliga els alumnes a anar caminant

fins allà; podem parlar de 20 minuts, 30 minuts, i són la majoria

de vegades menors, perquè en molts de casos no poden ni tenir

el carnet de cotxe. 

Jo vos posaré l’exemple del cas que conec, o dels casos que

m’han sorgit, la problemàtica a la comarca de Llevant. Sé que

les transferències a Menorca i a Eivissa estan transferides als

consells, i els consells sí que s’han cuidat de fer aquestes

gestions i, per tant, seria una problemàtica específica més de

Mallorca, i per tant des d’aquí sí que ho ha de fer el Govern.

Allà, per exemple, al Llevant, els estudiants de Capdepera,

d’Artà i Sant Llorenç que van a Manacor, l’aturada està a 20

minuts del centre allà on van. Per tant els matins, a part que ja

comencen més tard, ja van més tard a l’escola, clar, es troben

amb el mal temps, que una vegada, i en aquest cas sé que es va

parlar amb la companyia des del centre i un dia varen fer

l’aturada, però després no es va fer el proper dia, l’alAlot ja el

deixaren pel polígon... És una circumstància molt puntual, però

per tant crec que seria important que des de la Conselleria

d’Educació, amb la Conselleria de Territori, que és la que du

els convenis amb el transport públic, es fes aquesta feina de

cercar a quins centres hi pot haver aquesta problemàtica i poder

preparar o que es fes una aturada més, programar una aturada

més, perquè ni així els pares passarien pena ni tampoc els

alumnes.

Per tant, dit això, el que ens agradaria és que s’estudiassin

les modificacions en el recorregut que es puguin fer, i que a

partir del curs que ve o fins i tot ja dins aquest curs, per què

no?, si es pogués, que es creàs qualque aturada més i s’ajudàs

aquests alAlots a poder arribar d’hora i sense cap problemàtica

a les escoles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. El Grup Parlamentari Socialista ha

presentat una esmena a la proposició no de llei, RGE núm.

12819/16. Per defensar l’esmena té la paraula la Sra. Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona tarda. La proposta aquesta la va presentar el mes de

juny, no?, de maig, i potser no sabia que s’estava elaborant

aquest pla director dels viatgers per carretera. Jo li faig

l’esmena aquesta que diu que el Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a incloure dins el marc pla

director de viatgers per carretera que ara està elaborant la

Conselleria de Transport, i d’acord amb la Conselleria

d’Educació, un apartat que incorpori les modificacions que

s’haurien de dur a terme, i ja segueix la seva proposta, i

nosaltres aquí afegim també els alumnes de batxillerat, perquè

tenen exactament la mateixa problemàtica. El que els passa, a

molts d’ells, és que van a l’institut que toca fins a ESO, els

quatre curs d’ESO van a l’institut; el que passa és que després

potser alguns d’ells trien una modalitat de batxiller que no el

donen, que no el fan en aquest institut; per exemple el batxiller

artístic moltes vegades ha passat que se’n van -ara li parlo de

Menorca, que és el que jo conec-, ho fan a Alaior i s’han anat

a Ciutadella perquè a Alaior no ho fan. Llavors, és un problema

que tenen també els alumnes de batxillerat i m’imagín que aquí,

a Mallorca, deu passar exactament el mateix. Per això,

incorporo els alumnes de batxillerat.

Jo li parlo que aquest estudi estigui inclòs dins d’aquest pla

que es va presentar l’altre dia, també ara hi ha la Setmana de

Mobilitat que, jo ara ho tenc aquí, hi ha una de les xerrades,

que crec que és el 25 de novembre, que parla d’això, d’escoles

i transport públic. En aquest pla director s’estudia, és un pla

director de Mallorca, el fa el Govern i només és per a Mallorca

perquè, com vostè ha dit, Menorca i Eivissa ho fan els consells,

en aquest pla director s’intenta... bé s’intenta, es vol connectar

tota Mallorca, tots els pobles de Mallorca connectats, no d’una

forma radial com és ara perquè tot, es veu que tot passa per

Palma, això jo tampoc no ho sabia; és bo fer la targeta única,

que a qualsevol línia, a qualsevol trajecte es pugui emprar la

mateixa targeta; es passa de vint concessions a tres i es

reparteix Mallorca en tres zones, per la qual cosa el que es vol,

el que es pretén és que tant les freqüències com els horaris, com

els autobusos estiguin molt millor coordinats amb els

municipis, bé, amb tot en general, municipis, instituts,

ajuntaments...

Aquí, el problema que vostè m’ha transmès amb aquesta

esmena és que aquest pla està anunciat per tenir-lo, aquest

estudi està anunciat per tenir-lo el 2019, però això no impedeix,

perquè el conseller, tant el d’Educació com el de Territori, ja

estan en contacte i ja es donen les directrius i l’ordenació

d’aquestes noves parades, això que s’hagi de fer el 2019, no

impedeix que no es puguin fer ara progressivament les diferents

aturades que siguin convenients. Jo li dic perquè m’accepti

l’esmena.

De totes maneres, a la seva proposta tampoc no hi ha un

termini, ens diu que hem de fer un estudi, proposa fer un estudi,

però tampoc no diu quan. Llavors, si vol, podem fer una

transacció i, bé, doncs, concretar més perquè el curs que ve, o

quan sigui, puguin estar.

Ara s’ha obert el termini perquè tothom pugui participar, un

procés participatiu, perquè tots puguem donar les nostres

opinions i propostes, bé, tots els mallorquins, instituts i

ajuntaments que diguin quines són les parades o les aturades

o... i també les freqüències, els horaris i també els trajectes,

perquè moltes vegades ens passa que posem una aturada nova,

això ens ha passat a Menorca, demanem una parada nova, la

posem i això canvia tota la trajectòria de la línia i fa... i moltes

vegades és pitjor. Si no s’estudia bé per anar d’un institut a

l’altre o d’una parada a l’institut per qüestions de mobilitat, de

circulació i de normes de circulació i de direccions dels carrers

fa que l’autobús hagi de donar unes voltes que acaben sent

pitjors i els alumnes, de vegades, s’han anat caminant, els han

posat la parada a posta, però el recorregut és tan llarg que els

alumnes al final prefereixen baixar on baixaven. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612819
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Per això dic allò de l’estudi i que no sigui tan discrecional.

Com ara sabem d’aquests casos, o vostè sap d’aquests casos,

millor abans de dir, idò, aquestes tres parades que ara

considerem que poden estar bé i que poden ser oportunes,

millor les pensem d’acord amb la circulació. 

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, és evident que votarem

a favor. No obstant, quan es treu aquest debat damunt la taula

jo pens que si és el cas d’una persona que no pot arribar a

l’institut perquè ha de caminar vint minuts és més ràpida una

telefonada al director general de Transports perquè arregli un

problema puntual que no tota una proposició no de llei, que ja

des del mes de maig en parlam. 

I ja que som aquí, instar també el Govern que no faci un pla

de mobilitat per a tothom, no per a només els alumnes que

estudien formació professional o batxillerat, sinó per a tothom

de l’illa de Mallorca, i el que facin, si pot ser, abans de l’any

2019. Mallorca té un problema amb el tema de mobilitat per la

seva circumstància geogràfica de 53 municipis i, per tant, tota

la feina que hi faci el Govern.

Molt bé, Sra. Baquero, i animi el seu conseller i el seu

director general que hi facin més feina. I molt bé, Sra. Sureda,

perquè es preocupi dels problemes dels ciutadans, però jo li dic

que si en torna-hi fa una cridada directa al director general de

Transports serà més ràpid arreglar el problema d’una persona

que no una proposició no de llei. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres també ens alegrem

que avui El Pi porti aquesta iniciativa i sincerament d’una

forma positiva, però, com molt bé ha dit la Sra. Sureda, només

fa referència a Mallorca, com ja s’ha comentat, ja que Menorca

i Eivissa tenen les transferències. Però jo ara, si m’ho permeten,

aprofitaria, si ja s’ha comentat que aquí a Mallorca tenen

problemes de transport jo ja ni comentar-los els problemes de

mobilitat que tenim a l’illa d’Eivissa. 

En aquest sentit només, per intentar traslladar la

problemàtica a la qual feia referència la Sra. Sureda sobre els

instituts, els centre educatius i el nostre alumnat, per exemple,

accedir a l’Escola d’Arts de Sant Jordi, si realment un alAlot viu

a Sant Carles, Sant Joan, Sant Antoni, idò, ha d’agafar dos o

tres bussos. Per anar a Sant Antoni de Portmany, a l’institut,

igual, és a dir, arribes a Sant Antoni i has de caminar un bon

tros per poder arribar a l’institut. Ja ni parlar de l’institut de

Sant Agustí i Sant Llorenç, allà també s’imparteix l’FP bàsica.

Per tant, és una problemàtica que en aquest cas ja no és del

Govern sinó que ho haurem de traslladar nosaltres, en el cas

d’Eivissa, idò, al consell, i que tengui clar la Sra. Sureda que

intentarem traslladar aquesta iniciativa al Consell d’Eivissa. 

També m’ha agradat i, bé, pensem que segurament

acceptarà l’esmena d’incorporar el colAlectiu dels nostres

estudiants de batxillerat. Ho ha dit molt bé la Sra. Baquero

respecte d’això. I també, ho tenia aquí apuntat, el tema

econòmic, quants d’autobusos s’han d’agafar? Quin cost suposa

per a les famílies haver d’agafar, com ha comentat

anteriorment, dos o tres?

Per tant, el problema de la mobilitat, i encara que no som a

la Comissió, per exemple, de Turisme, moltes vegades avui es

fa present a la nostra comissió. Per tant, pensem que des del

Govern idò s’han de fer esforços, i no només el Govern, sinó

totes les administracions, passant pels consells i els ajuntaments

i, com no, en aquest cas, els centres educatius, perquè realment

el nostre alumnat tengui les mateixes oportunitats de poder

estudiar independentment de l’illa, del poble o del municipi on

estigui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies. També donarem suport a aquesta iniciativa, amb

una sèrie de reflexions. Sabem que treballen la Direcció

General de Mobilitat amb la Direcció General de Formació

Professional i la Direcció General de Comunitat Educativa per

tal que ja han detectat aquestes problemàtiques i per tal de

posar fil a l’agulla a aquest problema. 

És un dia significatiu que tractem aquesta proposició no de

llei avui, que és el Dia Sense Cotxes, o que es celebra avui,

mira, i que surti aprovada, tot i que ja he fet a les xarxes socials

un tuit que, un dia com avui, que et fa reflexionar i veure que

tenim una illa on s’ha de fer molta de feina perquè el transport

públic sigui de qualitat i eficient i barat i fàcil d’agafar, sobretot

en pobles que tal vegada estam a molts pocs quilòmetres de la

ciutat, que hem de venir a fer-hi feina, però que tenim unes

connexions terrorífiques o que surt més car quasi el transport

públic que el vehicle privat. Per tant, bon dia per fer aquestes

reflexions. 

Dins la formació professional s’han de distingir les diferents

etapes perquè hi ha formació professional bàsica que l’hauríem

d’equiparar a la secundària, que és una etapa... que és

ensenyament bàsic, i, per tant, tendria dret al transport escolar.

Per altra banda tenim la formació professional de grau

superior, que l’equipararíem al sistema universitari, i tal vegada
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hauria de plantejar-se que aquestes persones haurien de

planificar-se el seu transport així com se’l planifica un

universitari, que no dic que sigui fàcil, que sabem que hi ha

molts de problemes, i que les connexions són difícils, però

enmig tendríem la formació professional de grau mitjà que sí

que per afavorir aquests estudis s’hauria de pensar com facilitar

aquest transport.

I estic d’acord amb la Sra. Baquero que el mateix passaria

amb l’alumnat de batxillerat que, tot i no ser uns estudis

obligatoris, sí que també tenen canvis de centre, ja no tenen

dret al transport escolar, però hi ha necessitats de..., sabem que

als pobles els pares i les mares s’organitzen per fer cotxades i

per poder accedir als seus centres educatius, que no sempre són

dins el mateix poble.

Ara bé, també sabem que el director general de Mobilitat a

vegades ha parlat amb el director general de Comunitat

Educativa, que du el transport escolar, per veure si hi ha places

disponibles perquè transportin persones que utilitzarien el

transport..., el TIB, que diguem, el transport ordinari. Per tant

és un problema greu, és vera que s’hauria de fer aquest estudi;

sabem que s’ha de posar fil a l’agulla, que ara ha començat

aquest procés de mobilitat, i que mai no és tard. Tal vegada

duim massa anys de retard, i tot sabem, no em vull cansar de

repetir-ho, que no tenim un transport de qualitat perquè no

tenim un finançament de qualitat; si no el tendríem molt millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres estem d’acord amb

la seva proposta. Creiem que realment l’esmena del Partit

Socialista és molt adequada en el sentit que si realment ja hi ha

un instrument adequat per fer-ho precisament el que estem fent

és ubicar en un estudi que ja està en marxa l’anàlisi d’aquesta

necessitat. Per tant no dupliquem estudis sinó que el fem amb

un que ja s’està fent.

Jo tinc el dubte, després també del que ha explicat la Sra.

Baquero sobre que aquest estudi s’està fent per a Mallorca

perquè la competència del transport públic a les altres illes està

transferida, fins a quin punt en els diversos punts hauríem de

fer constar que això instem que ho faci el Govern per a l’illa de

Mallorca; ja se sobreentén perquè a les altres illes no té

competència, però jo ho poso a la seva consideració, que tant

en el primer punt, quan es parla del pla director, és a dir, jo ja

donant per fet que acceptarà l’esmena de la Sra. Baquero, quan

es parla del Pla director de viatges per carretera, cometes, per

a Mallorca, perquè aquest pla és per a Mallorca. I en el segon

punt, quan diem que instem el Govern de les Illes Balears a

crear noves parades d’autobús, estaríem dient a l’illa de

Mallorca. Faria aquesta proposta.

I a part d’això he de dir que no m’ha estranyat gens que el

Partit Popular donés suport a aquesta iniciativa perquè ja

m’imaginava que el Sr. Vidal estaria molt sensibilitzat a favor

del transport públic, tenint en compte que segons es va saber el

mes d’agost aquest últim any ha hagut de fer 200.000

quilòmetres per atendre els seus múltiples compromisos i per

tant m’imagino que un transport...

(Algunes rialles)

...un transport públic de qualitat permetrà poder fer d’una

forma més sostenible aquests 500 quilòmetres al dia que es veu

obligat a fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal...

(Se sent una veu de fons que diu “hombre...!”)

És una proposta que va sortir per (...). 

(Més rialles)

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Ballester.

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Donam la paraula. Deixa’m contestar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Si ni ha dit nom...

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Com que no ha dit nom?

EL SR. PRESIDENT:

Ha dit nom?

EL SR. VIDAL I VIDAL:

I tant!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, té la paraula un minutet, un minut. 

Perdoni. Sra. Ballester, té la paraula. Després tendrà la

rèplica.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros daremos apoyo a los dos

puntos de la propuesta. Si bien es cierto que se está haciendo

un plan director también creemos que, como dice..., como ha

sido la exposición de la Sra. Sureda, hay puntos que ya están

reconocidos, y quizás con un estudio de viabilidad en estos

meses para el curso que viene sí que se podrían poner en

marcha estas primeras paradas mientras se hace un estudio de
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viabilidad más a fondo, pero sí que creemos que hay puntos

que ya están determinados y que sería fácil ponerlos en marcha

y por esto sí que daremos apoyo a la proposición, pues, para

que se vaya adelantando todo lo que se pueda para estos

alumnos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal, un minutet.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sr. Castells, el dia que a Mallorca hi hagi un pla de

mobilitat fet pel seu govern que sigui capaç de complir les

meves necessitats el convidaré a sopar amb moltíssim de gust,

però crec que totes les neurones del seu govern no són capaces

de fer ni el primer pam de pla de....

EL SR. PRESIDENT:

Això no respon...

EL SR. VIDAL I VIDAL:

...política... ajustat a les meves necessitats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

...la suspensió de la sessió per un temps de deu minuts, no

importa.

Per tant, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Evidentment, quan vàrem presentar

aquesta iniciativa no teníem constància d’aquest pla director de

viatges, perdó, de viatgers per carretera. A l’illa de Mallorca,

jo no tenc cap problema que es concreti que sigui a l’illa de

Mallorca, però que també quedi clar que és perquè les

transferències a Menorca i a Eivissa i Formentera estan

transferides i no és perquè es faci només a Mallorca, que

després hi pot haver malentesos.

Jo afegiria, faria una transacció a l’esmena que ha presentat

el Partit Socialista, el Grup Parlamentari Socialista, al final,

posant que “abans de la finalització de l’elaboració d’aquest pla

es podran estudiar i adequar les línies on hi hagi aquesta

problemàtica en les aturades en l’horari a determinar”, si li

sembla bé, perquè, com molt bé s’ha dit, ja n’hi ha que se sap

la problemàtica i, per tant, no hi sobraria començar a fer-hi

feina. És un tema sobretot d’aquí, amb les companyies que hi

fan feina, de consens, de diàleg, de trobar apropaments.

Evidentment, Sr. Vidal, no és una qüestió d’una persona, és

una problemàtica que ens trobam arreu de l’illa perquè la

Formació Professional no només no es fa a tots els instituts o

batxillers específics no es fa a tots els instituts i els alAlots i les

famílies tenen problemes per anar d’un lloc a l’altre, si fos

d’una persona no ho hagués dut aquí.

I com bé es posa a l’esmena, no és un pla director de

viatgers només per als estudiants, sinó que es fa un genèric per

a tots i el que es faria és incorporar un apartat específic en

aquest cas. Per tant, el que m’ha dit no crec que fos oportú.

Respecte del que ha dit la Sra. Busquets, tota la raó, donar-

li, perquè falta molt per millorar el transport públic a les nostres

illes. Evidentment, necessitam finançament per a això, però

també s’hi ha de fer feina, sobretot per aconseguir evitar segons

quins colAlapses que després els queixam a l’estiu amb

saturacions.

Agrair a tots els grups el suport a aquesta proposició no de

llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda, podria llegir tal com queda... o Sra. Baquero la

proposta, la transacció...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Seria l’esmena talment com l’ha presentada ella i al final

afegiríem que “Abans de la finalització” -perquè... bé, esperau,

perquè això és un incís, ha dit que seria per a l’any 2019, es

preveu, seria “Abans de la finalització de l’elaboració d’aquest

pla director de viatgers per carretera es podran estudiar i

adequar les línies on hi hagi aquesta problemàtica, amb les

aturades i l’horari a determinar”, i això es faria per al curs que

ve, si pogués ser.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

I respecte de la proposta del Sr. Castells.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Res a dir, completament d’acord...

EL SR. PRESIDENT:

S’accepta?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

...ens va bé, sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, on queda? La redacció com queda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Després... a l’esmena quan parla del Pla director de viatgers

per carretera, afegir “per a l’illa de Mallorca, que ara està

elaborant la conselleria...”, etc.
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(Remor de veus)

I al punt 2, de la mateixa manera: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears al crear noves

aturades de bus a l’illa de Mallorca”.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, podem passar a votació el text així com ha quedat.

Vots a favor? Molt bé, unanimitat.

En conseqüència queda aprovat...

(Tall de so)

...de noves aturades de bus per a alumnes de Formació

Professional i Batxillerat.

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

Gràcies.
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