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Iniciativa presentada per

El/La diputat/da :

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Maria Núria RIERA I MARTOS
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

Assabentament per part del/s portaveu/s :

PORTAVEU: Margarita PROHENS I RIGO (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
POPULAR)

Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Atès la manca de regulació d'aquesta pràctica pel que fa a
la formació i requisits que ha de tenir el musicoterapeuta professional pot derivar
en problemàtiques, com, entre ara l'intrusisme o les males praxis degudes a carències en la
formació teòrica-pràctica que hauria de ser exigible, amb el risc que això pot suposar per a la salut
de les persones que recorren a aquesta teràpia. Es fa necessari, per tant, i inajornable, que les
administracions s'impliquin en la regulació d'aquesta pràctica el més aviat possible.

Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT

Títol de la iniciativa :
Regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia.

Contingut de la iniciativa :

La WFTM (World Federation of Music Therapy) descriu bàsicament la musicoteràpia com la
utilització científica de la música i els seus elements (so, ritme, melodia, harmonia) per un
especialista qualificat (musicoterapeuta), amb un pacient o grup, en processos destinats a
promoure, estimular, millorar o facilitar la comunicació, l'aprenentatge, la mobilització, l'expressió,
la motricitat, l'organització entre altres objectius terapèutics, relacionats amb les esferes físiques,
psíquiques, emocionals, mentals, socials o cognitives de les persones.

És a dir, es tracta, de propiciar, mantenir o restaurar la salut, descobrir potencials intra i
interpersonals, restituir funcions, i millorar la qualitat de vida, a través de teràpies, alternatives o
complementàries a les farmacològiques, per a treballar tant a nivell preventiu com rehabilitador.

A l'actualitat, són nombrosos els musicoterapeutes que desenvolupen la seva tasca a les Illes
Balears, com a la resta d'Espanya, arriben a diferents àmbits com, entre d'altres, l'educatiu, el
sanitari o el social. A les Illes Balears, actualment hi ha musicoterapeutes que exerceixen a
centres públics i concertats (hospitals, centres escolars), com també a institucions privades.

Però la falta de regulació en quant a la formació i requisits que ha de tenir el musicoterapeuta
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professional, deriva en problemàtiques, com, entre altres, l'intrusisme o les males praxis degudes
a carències en la formació teòrica-pràctica que hauria de ser exigible, amb el risc que això pot
suposar per a la salut de les persones que recorren a aquesta teràpia.

És per això que, seguint les recomanacions de la European Music Therapy Confederation
(EMTC), resulta necessari i inajornable, regular els requisits de formació, laborals i de capacitació
professional d'aquests terapeutes especialitzats, tant per a garantir que qui rep aquest tipus de
teràpia està sent atès per professionals legalment acreditats, com per a protegir al propi col·lectiu
de professionals musicoterapeutes. Perquè encara que la musicoteràpia està recollida a la
classificació nacional d'ocupacions d'Espanya amb el número 28231062, fa falta regular-la, per
assegurar la qualitat del servei, i impulsar-la.

Així i tot, són cada vegada més freqüents les diverses accions que el col·lectiu de
musicoterapeutes professionals ha realitzat a l'última dècada:

1. Congressos de Musicoteràpia. A Espanya es celebren congressos nacionals de musicoteràpia
des del 2006, esdeveniments bianuals de caràcter científic. Ja són 6 edicions les celebrades,
havent estat la darrera a Santiago de Compostel·la, del 10 al 12 de març de 2017. A més, al
novembre de 2017, a València, va tenir lloc el III Congrés Iberoamericà d'Investigació en
Musicoteràpia, esdeveniment científic al qual hi van participar professionals i investigadors en
musicoteràpia d'àmbit internacional.

2. Creació del sindicat AEMP, depenent del Ministeri de Treball, que des de la seva creació al
2007 treballa pels drets laborals dels musicoterapeutes professionals, de manera individual i a
través de les diferents associacions nacionals de musicoteràpia. Algunes de les iniciatives que ha
dut a terme són l'elaboració de documents tècnics sobre la professió, aprovats per les
associacions espanyoles pertanyents a la EMTC (AEMTA-EMTC) i ratificats després per la
FEAMT. Entre ells, cal destacar els documents: «Recomendaciones para los postgrados en
musicoterapia», «Criterios para ser musicoterapeuta en España», «Código ético de
musicoterapeutas profesionales en España». També cal remarcar el procés d'acreditació de
musicoterapeutes professionals i supervisors en musicoteràpia (REMTA) que es duu a terme a
través de la comissió per a l'acreditació espanyola de musicoterapeutes (CAEMT).

3. Creació al 2014 de la Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia (FEAMT), amb la
finalitat d'aglutinar a les associacions nacionals de musicoteràpia i lluitar pel reconeixement i
regulació de la professió. Actualment, ja són 12 associacions les que pertanyen a aquesta
federació, representant a més de 300 musicoterapeutes professionals. I són diversos els països
que ja han aprovat la regulació total de la professió de la musicoteràpia, entre ells, més
recentment, Àustria i Argentina.

És d'especial rellevància, a més, remarcar els nombrosos estudis científics que demostren els
efectes benèfics de la música com a teràpia, a la salut i el benestar: redueix el dolor; disminueix
l'ansietat; alleuja tensions; ajuda a combatre problemes, inquietuds, pors o bloquejos; millora les
funcions psíquiques, físiques i emocionals dels pacients, entre ells els pediàtrics o els
hospitalitzats.

La seva eficàcia ha estat provada a malalties com lesió cerebral adquirida, oncologia, depressió,
Alzheimer, disfuncions de membres per accidents cerebrovasculars, pacients amb assistència
respiratòria mecànica, autisme i trastorns mentals, entre d'altres.

Per tant, com a conseqüència, la utilització d'aquestes vies té un impacte positiu a la descongestió
de l'administració sanitària.

Però és que, a més, el seu àmbit d'aplicació no es cenyeix a l'àmbit sanitari, sinó també a
l'educació, a l'entrenament cognitiu, a les habilitats socials, entre d'altres.

Assoliments importants han fet possible el reconeixement progressiu dels seus resultats, i que la
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seva funció social, s'hagi anat estenent a nivell internacional, sent una teràpia reconeguda i
regulada com a professió i plenament integrada als sistemes sociosanitari i educatiu a molts
països a nivell europeu i mundial.

Per tot això, i per a això, és essencial, que les teràpies es duguin a terme per professionals
qualificats. I, a més, donar-li des de les polítiques públiques un impuls decidit, com reclama la
Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia (FEAMT), i, al nostre àmbit, l'Associació
Balear de Musicoterapeutes (ABAMU).

Aquesta, l'Associació Balear de Musicoterapeutes (ABAMU) ha nascut amb el propòsit de donar a
conèixer la Musicoteràpia a la societat de les Illes Balears. El seu afany és impulsar la pràctica
d'aquesta professió a la nostra comunitat autònoma. Està integrada per musicoterapeutes titulats
que s’han unit per defensar els mateixos objectius:

• Promoure la pràctica musicoterapèutica.
• Estimular la recerca en l'àmbit de la Musicoteràpia.
• Difondre la disciplina de la Musicoteràpia a la societat.
• Donar suport als musicoterapeutes de les Balears.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent PROPOSICIÓ
NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya, a regular els requisits acadèmics,
laborals i de capacitació professional que ha de reunir el musicoterapeuta per a poder exercir
adequadament i amb plenes garanties aquesta professió a l'àmbit nacional, tenint en compte les
consideracions de la Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia (FEAMT).

2.- El Parlament de les Illes Balears, a més, insta al Govern de les Illes Balears per a que:

a) En l’àmbit de la seva competència, disposi, supervisi i controli els requeriments, i nivells de
qualitat, que ha de tenir un musicoterapeuta per a poder exercir la seva feina, prevenint i evitant
l'intrusisme professional.

b) Reconegui els efectes positius de la musicoteràpia als àmbits sanitaris, educatius i socials,
incloent finalitats preventives, donant-li un impuls decidit per afavorir el seu desenvolupament i
consolidació a l'àmbit de les Illes Balears.

c) Contribueixi a difondre en què consisteix la musicoteràpia, així com els seus efectes benèfics,
entre els responsables de la planificació sanitària, educativa o de benestar social, entre els
centres, institucions o entitats dedicades als esmentats àmbits, i entre la població en general.

d) Elabori, en col·laboració amb l'Associació Balear de Musicoterapeutes (ABAMU) un pla de
foment de la musicoteràpia a les Illes Balears, de caràcter transversal, que contempli la seva
utilitat com a eina social.

e) Subscrigui convenis pel desenvolupament d'activitats musicoterapèutiques als àmbits clínics,
educatius i socials, així com a la docència i la investigació.

Assabentament grup,

Maria Núria RIERA I MARTOS Margarita PROHENS I RIGO
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EPI81896
A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

7 de maig del 2018

Iniciativa presentada per

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Enrique CASANOVA I PEIRO
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Nel MARTÍ I LLUFRIU
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Alberto JARABO I VICENTE
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR

Assabentament per part del/s portaveu/s :

PORTAVEU: Andreu ALCOVER I ORDINAS (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI SOCIALISTA)

Tipus d'iniciativa : ESMENA Tipus d'esmena : Esmena de modificació

Comissió: Sense concretar

Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 9-2018/PRON-0054, núm. RGE 3102/2018, relativa a Regulació, reconeixement
i difusió de la musicoteràpia..

Regulació : Article 173.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Part afectada de l'articulat : Punt 2

Títol de la iniciativa :
Regulació, reconeixement i difusió de la muiscoteràpia. Esmena

Contingut de la iniciativa :

Es proposa substituir els apartats 2 b), c) d) i e) pel següent redactat:

b)..- Elabori, amb la participació i col·laboració de les entitats representatives dels professionals de
la musicoteràpia, un pla d’acció de caràcter transversal per al reconeixement i difusió d’aquesta
tècnica. Incloent-hi mesures per fomentar les possiblitats del desenvolupament d’activitats de
musicoteràpia en diferents àmbits socials, educatius i sanitaris.
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Enrique CASANOVA I PEIRO Nel MARTÍ I LLUFRIU Alberto JARABO I VICENTE
Assabentament grup,

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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EPI81909
A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

7 de maig del 2018

Iniciativa presentada per

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Salvador AGUILERA I CARRILLO
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Enrique CASANOVA I PEIRO
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Josep CASTELLS I BARÓ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT

Assabentament per part del/s portaveu/s :

PORTAVEU: Alberto JARABO I VICENTE (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
PODEM ILLES BALEARS)

PORTAVEU: Andreu ALCOVER I ORDINAS (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI SOCIALISTA)

PORTAVEU: Nel MARTÍ I LLUFRIU (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI MÉS
PER MENORCA)

Tipus d'iniciativa : ESMENA Tipus d'esmena : Esmena d'addició

Comissió: Sense concretar

Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 9-2018/PRON-0054, núm. RGE 3102/2018, relativa a Regulació, reconeixement
i difusió de la musicoteràpia..

Regulació : Article 173.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Part afectada de l'articulat : Nou punt

Títol de la iniciativa :
Esmena d'addició - PNL Regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia.

Contingut de la iniciativa :

Es proposa incloure un nou punt amb el següent redactat:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a què desenvolupi les propostes de
la Confederació d'Associacions d'Educació Musical (COAEM) referent a l'educació musical dins
del sistema educatiu espanyol a la fi que s'incorporin a la llei educativa."
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Salvador AGUILERA I
CARRILLO Enrique CASANOVA I PEIRO Josep CASTELLS I BARÓ

Assabentament grup, Assabentament grup, Assabentament grup,

Alberto JARABO I VICENTE Andreu ALCOVER I ORDINAS Nel MARTÍ I LLUFRIU
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6862 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 8 de maig de 2018 

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 3102/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia.

Acabada la votació, finalment debatrem la Proposició no
de llei RGE núm. 3102/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a regulació, reconeixement i difusió de la
musicoteràpia. Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SR. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Avui presentam al
plenari aquesta proposició no de llei sobre l’impuls i la
regulació de la musicoteràpia i comptam per això amb la
presència en aquesta cambra de membres representants de
l’Associació  Balear de Musicoterapeutes, ABAMU, a qui
donam la benvinguda, en primer lloc, així com l’agraïment per
la seva tasca i per la col·laboració que ens han prestat per
elaborar aquesta proposta, moltes gràcies a tots i benvinguts.

La musicoteràpia ve definida com la utilització científica
de la música i els seus elements per un especialista qualificat
amb un pacient o grup, en processos destinats a promoure o
estimular la comunicació, l’aprenentatge, la mobilització,
l’expressió o la motricitat entre altres objectius terapèutics.

 És a dir, es tracta de propiciar la salut, descobrir
potencials intra i interpersonals, restituir funcions i millorar
la qualitat de vida a través de teràpies complementàries a les
farmacològiques, a les educatives que es treballen tant a nivell
preventiu com rehabilitador.

La música pot modificar l’estat d’ànim, l’harmonia, la
melodia, el ritme, tots  e ls components de la música són
utilitzats depenent de la teràpia i del pacient. Es poden utilitzar
cançons, la nostra veu, el nostre cos, pot ser música editada o
música en viu i es pot servir en totes les etapes de la vida des
del procés de gestació fins als pal·liatius.

 És un recurs molt potent, gens invasiu, indolor i no té
efectes secundaris. 

Els resultats són molt evidents en l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual o del trastorns mentals. Allà on altres
professionals tenen dificultats per incidir en una àrea la
musicoteràpia ho fa prou més fàcil perquè permet estructurar
el pensament a través de les estructures musicals.

El llenguatge musical no necessita paraules, podem
utilitzar-lo pràcticament sense limitacions en qualsevol tipus
de persona, amb patologia o sense patologia, de qualsevol
edat, de qualsevol cultura. On el llenguatge verbal suposa una
limitació el llenguatge musical suposa tota una possibilitat.

Quant als efectes terapèutics, són moltíssims, tant de
caràcter comunicatiu, preventiu o rehabilitador. Redueix el
dolor; disminueix l’ansietat; alleugereix tensions; ajuda a
combatre problemes o inquietuds i millora les funcions

psíquiques, físiques i emocionals dels pacients, tant pediàtrics
com hospitalitzats.

La seva eficàcia ha estat provada en malalties com lesió
cerebral adquirida, oncologia, depressió, alzheimer,
disfuncions de membres per accidents cerebrovasculars,
pacients amb assistència respiratòria mecànica, autisme i
trastorns mentals, entre d’altres. Per exemple, per rehabilitar
funcions afectades com en el parkinson que, sense la música,
tenen un descontrol motor molt important. I també hi ha molta
evidència científica sobre l’efecte positiu que la
musicoteràpia té en la qualitat de vida de les persones amb
demència com l’alzheimer, un dels impactes és l’activació del
cervell ja que el sol fet d’escoltar música activa l’hipocamp,
millora la interacció i l’orientació, té un impacte afectiu
perquè la música evoca records, olors, emocions i també un
efecte socialitzador perquè es comparteixen activitats.

Per tant, com a conseqüència la utilització d’aquestes vies
té un impacte positiu en la descongestió de l’administració
sanitària.

Però és que, a més, el seu àmbit d’aplicació no se cenyeix
a l’àmbit sanitari, s inó també a l’educació, a l’entrenament
cognitiu, a les habilitats socials, entre d’altres. La música
ocupa un rol fonamental quant a la maduració dels nins ja que
hi ha una relació significativa entre la música i les possibilitats
que el contacte amb ella ofereix en àrees com comprensió de
textos, lectura, vocalització, matemàtiques, habilitats auditives
i habilitats mentals bàsiques, verbals, perceptuals, especials i
motores.

El fet d’associar melodies familiars amb dades i vivències
del present pot ser de gran ajuda a l’hora d’estimular els nins
en l’adquisició d’aprenentatges significatius. A la vegada, el
fet d’incorporar eines sonores musicals en àmbits pedagògics
ofereix un plus de diversió i entreteniment que predisposa a
abordar els continguts pedagògics del currículum amb major
plasticitat i tolerància.

Per altra banda, si realment volem anar cap a una escola
inclusiva hem d’apostar per aquesta teràpia complementària en
nins amb problemes de socialització, amb trastorns específics
de llenguatge, amb autisme, que milloraria la seva atenció,
evolució i integració dins l’aula.

I si a la vegada volem una escola innovadora que funcioni
amb projectes didàctics, tasques desplegades en equip de
forma col·laborativa, que potenciï les diferents habilitats i
competències dels alumnes, la musicoteràpia és fins i tot una
obligació.

En l’actualitat els musicoterapeutes desenvolupen la seva
tasca a les Illes Balears en diferents àmbits tant a centres
públics com a privats, concretament l’associació treballa amb
associacions com ASPANOB, Na Marga Somriu, Lions de
Calvià que han impulsat projectes de musicoteràpia a les
unitats d’oncologia pediàtrica, unitat de cures intensives
pediàtriques i malalties cròniques de l’hospital de Son Espases
i també a malalts de parkinson i alzheimer a Sant Joan de Déu.
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S’ha fet un projecte al centre d’educació especial Joan XIII
d’Inca de tres sessions setmanals en grups de diverses
necessitats i es despleguen activitats en nins amb trastorns
específics de llenguatge amb autisme o amb síndrome de
Down, a part de seminaris, tallers i jornades per promoure
hàbits saludables, comprovació i tractament de substàncies i
per facilitar la inclusió social o jornades d’aplicació al
tractament de la fibromiàlgia.

Per tot això, trobam que és essencial que les teràpies es
duguin a terme per professionals qualificats que tenguin un
impuls decidit des de les polítiques públiques d’acord amb les
recomanacions de la Confederació Europea de Musicoteràpia
i tal com reclama la federació espanyola i en el nostre àmbit
l’associació balear ABAMU i és que la falta de regulació quant
a la formació i requisits que ha de tenir el musicoterapeuta
professional pot derivar en problemàtiques com l’intrusisme,
les males praxis a causa de mancances en la formació
teoricopràctica que hauria de ser exigible amb el risc que això
suposa per a la salut de les persones que recorren a aquesta
teràpia.

Resulta necessari i inajornable regular els requisits de
formació laborals i de capacitació professional, tant per
garantir que qui rep aquest tipus de teràpia està essent atès per
professionals legalment acreditats, com per protegir el mateix
col·lectiu de professionals perquè, encara que la
musicoteràpia estigui avui en dia recollida en la classificació
nacional d’ocupacions, fa falta encara aquesta regulació per
assegurar la qualitat del servei.

Per això, en conclusió, des del Grup Parlamentari Popular
presentam aquesta proposició no de llei, per instar el Govern
d’Espanya a regular els requisits  acadèmics laborals i de
capacitació professional que ha de reunir el musicoterapeuta
per poder exercir adequadament i amb plenes garanties aquesta
professió a l’àmbit nacional, tenint en compte les
consideracions que demana la federació espanyola
d’associacions i a més el Parlament hauria d’instar el Govern
balear perquè a l’àmbit de la seva competència també disposi,
supervisi i controli els requeriments i nivell de qualitat que ha
de tenir un musicoterapeuta per poder exercir la seva feina i
prevenir i evitar l’intrusisme professional.

En la proposició no de llei presentam també tres apartats
més, que eren reconèixer els efectes positius de la
musicoteràpia als àmbits  sanitaris, educatius i socials;
contribuir a difondre en què consisteix la musicoteràpia i els
seus efectes benèfics i elaborar, en col·laboració amb
ABAMU, un pla de foment de la musicoteràpia i subscriure
convenis, als quals s’han presentat esmenes per diferents
grups parlamentaris: una primera, de substitució d’aquests
quatre apartats, que pràcticament resumeix la redacció dels
apartats substituïts fent referència a la necessitat d’elaborar un
pla d’activitats. Si la presentació d’aquesta esmena té la
finalitat de ser un gest de cara a la proposició no de llei per
poder acceptar-la i aprovar-la entre tots els grups
parlamentaris, l’acceptaríem perquè sortís endavant.

I després s’ha presentat una altra esmena d’addició en la
qual es demana incorporar a la normativa estatal propostes
positives de musicoteràpia. Nosaltres també, en tot cas tenint
en compte que seria la incorporació a la normativa estatal a
través d’una comissió que està fent feina a l’àmbit nacional, la
del pacte educatiu, a la qual realment per elaborar aquesta
normativa primer els mateixos membres que presenten
aquesta proposta haurien d’instar el seus grups polítics en
aquesta comissió perquè es tornin asseure per debatre
aquestes propostes, tot i que semblaria una incoherència que
es demani aquí però que no es demani als seus propis grups
d’àmbit nacional però també, com deia a l’anterior esmena, si
la finalitat és millorar el contingut de la proposta, si la finalitat
és incorporar aquestes propostes positives de la musicoteràpia
en aquest cas a la normativa educativa, nosaltres també
consideram que podria ser positiva i acceptaríem l’aportació
d’aquesta esmena.

En definitiva, crec que tots els arguments així com la feina
positiva que comentava que han desplegat l’Associació Balear
de Musicoterapeutes és motiu més que justificat perquè entre
tots donem suport a aquesta proposició no de llei, i
consideram que hem de donar també suport a aquest col·lectiu
professional perquè realitza una tasca magnífica en millora de
la qualitat de vida, en millora de les expectativa i en millora,
en definitiva, de la salut i de l’educació a les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Passam al torn d’intervenció per
defensar les esmenes RGE núm. 4322/18 i 4334/18,
presentades conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears.

Passam al torn del Grup Parlamentari Socialista per
defensar les esmenes, té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, i benvingut el públic assistent. 

Venir aquí a parlar de musicoteràpia és venir a parlar d’una
tècnica de tractament en diferents àmbits, ja s’ha exposat aquí
per part de la ponent com es pot tenir possibilitats d’ús dintre
de l’àmbit sanitari. La música sabem, ja ho ha dit, que està
present cada dia a l’assistència sanitària del nostre sistema de
salut i es fa atenció millor en els centres sanitaris a través
d’experiències o activitats de musicoteràpia, com ja s’ha dit
aquí. Ara bé, també hem de dir que aquesta musicoteràpia no
s’inclou dintre de la cartera de serveis del Sistema Nacional
de Salut perquè per part del ministeri es bloqueja la
possibilitat d’ampliar la cartera de serveis; per tant s’ha
d’incloure com una activitat complementària però no com un
servei més. De tota manera també hem de dir que pel que fa a
la seva efectivitat hi ha evidències científiques, però també hi
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ha moments en què no es té molt clar si l’efectivitat d’aquesta
teràpia es per mor de qui la imparteix, a la teràpia en si o a la
persona que la rep. De tota manera consideram que és una
teràpia complementària, de caràcter no farmacològic, i  per
tant pot aportar un suport psicològic al pacient i cobrir
determinades necessitats. Per tant nosaltres des del Grup
Parlamentari Socialista consideram que les actuacions dels
musicoterapeutes en l’àmbit sanitari poden ser més que
valorades. 

Ara bé, dintre de l’àmbit educatiu també s’està implantant
la musicoteràpia com a eina de comunicació, com a eina
d’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials,
com a eina directa per facilitar habilitats motores, habilitats
comunicatives, establiment de relacions, augment de
l’autoestima, identificació personal, etc. Però el que em
sorprèn a mi, i després de l’exposició de la Sra. Riera de les
virtuts de la música i dels ensenyaments musicals, no puc més
que dir que veig aquí un doble discurs, o almenys certa ironia.
El Partit Popular és el partit que a través de la LOMCE... i el
seu portaveu el Sr. Wert va dir que hi havia assignatures que
distraen, i entre elles, la música, entre elles, la música. Els
ensenyaments musicals són una de les assignatures que
distraen, per tant, a veure, venir aquí a parlar de les bondats de
la música, que no les nego, que no les nego, però qualificar els
ensenyaments musicals com asignaturas que distraen, hi ha
molt a dir. La reducció de la presència de la música als centres
educatius i a les aules de centres educatius de les Illes Balears
ha vingut de la mà del Partit Popular, per tant...

(Alguns aplaudiments)

... aquí no podem més que deixar-ho clar. La reducció de la
música i dels ensenyaments musicals a diferents bandes
d’ensenyament de les Illes Balears ha vingut de la mà del Partit
Popular!, perquè el Partit Popular ha estat el que va llevar les
ajudes a les escoles de música; e l Partit Popular ha estat el
que he reduït les ajudes a l’Orquestra Simfònica. Per tant totes
les activitats  musicals que teòricament van tan bé, el Partit
Popular les va retirar.

Per tant crec que ara vindrà la Sra. Riera i dirà: “És que ara
hi ha no sé quants mil milions més”, perquè cada vegada
augmenten més la quantitat de milions disponibles. Per tant jo
li dic, Sra. Riera, que les coses importants són importants, hi
hagi sous o no hi hagi sous; si la musicoteràpia és important
ara que hi ha sous també era important quan no n’hi havia. Per
tant no té motiu de retallar-la en aquell moment.

De totes maneres també hem de dir que a les Illes Balears
ja també s’estan fent coses, no podem dir que no s’estan fent
coses; a l’àmbit sanitari ja ho hem dit, ja ho ha dit vostè
mateixa. A Can Misses s’està fent musicoteràpia des de
setembre de 2016 a la UCI, a les bandes d’hospitalització en
psiquiatria; també a Son Espases; és a dir que hi ha projectes
finançats amb ASPANOB, amb (...), amb Na Marga Somriu,
etc. I a l’àmbit educatiu també, hem donat passes, passes molt
importants per recuperar la importància de la música a les
aules, perquè nosaltres, el Grup Parlamentari Socialista i els
progressistes, consideram que la música és una eina de

comunicació, la música és una eina de millora de les relacions
dintre del centre i ajuda a organitzar molt millor. Per això s’ha
fet el decret de currículums dels ensenyaments professionals
de música, s’ha arribat a acords i convenis amb ajuntaments i
consells insulars per poder impulsar els estudis de música,
s’estan realitzant accions per crear centres integrats i
desenvolupar-los, com és el centre Simó Ballester, i tot un
seguit d’actuacions per posar la música i els ensenyaments
musicals allà on pertoca, perquè nosaltres sí que consideram
que hem de seguir fomentant la música com a eina de
comunicació, la música com a element. 

Per això nosaltres, en aquesta proposició no de llei que es
porta aquí, nosaltres per una banda el punt 1 i el punt 2.a) els
votarem a favor perquè consideram que sí és possible que fa
falta una regulació estricta i s’ha de regular per part del
Govern de l’Estat quins són els requisits mínims, les
titulacions i demés que han de tenir per evitar l’intrusisme;
també és molt fàcil en aquest tipus d’ensenyaments que
apareguin elements d’intrusisme. I també consideram que a la
mateixa proposició no de llei posa aspectes massa concrets,
i que no som el Parlament que hem d’establir aquests aspectes
sinó que han de ser els professionals; per això nosaltres a
l’hora de decidir quina importància té, quina efectivitat té, no
ho podem decidir nosaltres, nosaltres no podem dir
l’efectivitat que té si no és a través de les associacions
corresponents. Per això hem presentat aquesta esmena,
aquesta esmena que seria de substitució dels apartats 2.b),
2.c), 2.d) i 2.e) en la qual el que intentam és, sense eliminar
les demandes de l’esmena, permetre que sigui una actuació
genèrica i transversal del Govern i que vagi decidint.

Finalment, també pensam que per seguir retornant la
importància de la música i els coneixements musicals i els
seus efectes positius dins l’educació i que la LOMCE ja es va
encarregar de reduir a la mínima expressió, hem presentat
l’esmena conjuntament amb el Grup Podem, que després
defensaran, però que nosaltres consideram que, si accepten les
esmenes, la proposició  sortiria acceptada de manera més
global i jo la consideraria molt més àmplia i encertada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Pep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom.
Benvinguts també els representants dels musicoterapeutes.

Ens diu la Sra. Riera que la musicoteràpia és una obligació,
frase lapidària. Clar, jo em pregunt, supòs que abans de la
musicoteràpia devia ser la música, no?, dit en termes bíblics,
no?, primero fue la música y después fue la musicoterapia.
I és clar, vostè ens diu que la musicoteràpia és una obligació,

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 8 de maig de 2018 6865

però resulta que a la música li han donat la importància que li
han donat i el Sr. Casanova ho ha explicat molt bé,
d’obligatòria a opcional, per començar, la música amb la
LOMCE d’obligatòria a opcional. O sigui, que la
musicoteràpia és una obligació, però la música és una opció,
és una opció. Una actitud molt coherent que, a més a més, va
acompanyada d’una disminució d’hores. I perquè els nostres
convidats d’avui, doncs, tenguin claus per interpretar els he de
dir que això passa molt freqüentment aquí, és a dir, és una... el
PP és especialista en aquest tipus d’hipocresia, no?, que quan
no té cap responsabilitat ni li ve d’aquí, doncs, ve aquí a
defensar coses que quan és al poder, quan té capacitat
d’estimular-les o no les fa o fa tot el contrari. 

Avui, doncs, també venim a parlar d’això, venim a parlar de
demanar ara atenció a la musicoteràpia, quan se li ha donat una
desatenció absoluta a la música. I, a més a més, li he de dir que
el nostre grup considera que la formació musical és
fonamental en el sistema educatiu perquè moltes vegades el
nivell de desenvolupament i de civilització d’una societat ve
donada per la importància que li dóna a la música, i a Espanya
malauradament se li dóna molt poca importància a la música.
Per tant, malauradament em sembla que en aquest tema, Sra.
Riera, el seu grup i el meu es troben a les antípodes.

Tots els que estimem la música, tots els que estimem la
música sabem que té un efecte beneficiós, té un efecte
beneficiós sobre l’estat d’ànim i té un efecte beneficiós sobre
el nostre estat de salut i això, fins i tot, amb moltíssims tipus
de música, des dels qui els agrada la música clàssica fins als
qui els agrada, perquè els relaxa, doncs anar en cotxe escoltant
música; és a dir, és obvi que la música genera un estat d’ànim,
genera o pot generar una relaxació o pot generar una millora
de l’estat anímic. 

Per tant, no serem nosaltres qui ens oposem a donar la
importància i a demanar a les administracions que tenguin en
compte la musicoteràpia, que va molt més enllà evidentment
d’escoltar música al cotxe. La musicoteràpia és una cosa molt
més seriosa, amb el seu vessant clínic, amb el seu vessant
terapèutic, amb el seu vessant de donar suport a la
convalescència on està àmpliament demostrada la seva
eficàcia. 

Per tant, per això nosaltres en línies generals hem
presentat aquesta esmena, com vostè ha vist, per intentar
assolir  un acord per poder donar el nostre vot a favor, i
m’alegr, una cosa no treu l’altra evidentment, li agraeix, he
entès, pel que vostè ens ha dit, que acceptava l’esmena i, per
tant, li agraeix perquè això també ens permetrà votar-hi a
favor.

Jo  particularment li he de dir que tenc els meus dubtes
sobre l’abast de la regulació que ha de tenir aquesta professió,
perquè, amb tots  els  respectes per les teràpies, per les
múltiples teràpies que hi ha, les teràpies que podríem dir
alternatives que són fora pròpiament de la medicina, tenc els
meus dubtes sobre els criteris que hem seguir a l’hora de
demanar una regulació, i això perquè normalment les
professions regulades són relativament poques; és a dir, de

l’ampli ventall de professions que hi ha, les professions
regulades són poques, són poques perquè normalment la
regulació de les professions està relacionada amb el risc que
comporta l’exercici d’aquella professió i sobretot amb la
protecció dels usuaris. I aquí sí que evidentment pot haver-hi
una part de protecció dels usuaris, en el sentit de prevenir als
usuaris de l’intrusisme professional, però vostè mateixa ha dit
també que és una teràpia que no té efectes secundaris, per tant,
crec que l’activitat reguladora de les administracions respecte
d’aquesta professió ha de ser limitada, és a dir, ha de ser
limitada des del punt de vista de poder donar una visibilitat i un
reconeixement als professionals que s’han format
adequadament i poder donar una garantia als usuaris, als
consumidors de quins serveis concretament consumeixen.

Aquest és un dels motius pels quals em va generar dubtes
la proposició no de lle i i motius pels quals també vaig
subscriure l’esmena que ha presentat abans el Sr. Casanova,
perquè a nosaltres ens sembla bé instar el Govern de l’Estat
que reguli, que posi ordre en aquest àmbit. Tots els  nous
fenòmens professionals passen per uns primers temps d’una
certa confusió i és bo que es clarifiqui, que es clarifiqui
aquest panorama, com deia, per donar seguretat als usuaris.

Però després al segon punt vostè jo crec que realment
arriba a un nivell de concreció... jo crec que com a parlament
instar a reconèixer els  efectes positius, tot i que jo
personalment estic convençut, crec que com a parlament no
ens pertoca, crec que això ha de ser fruit d’un treball tècnic,
on ha de ser-hi el Govern i han de ser-hi els professionals de
la musicoteràpia. Per això, la idea de pla d’acció que vostè
proposava en algun punt em semblava bé i em semblava bé que
es faci aquest pla d’acció, però no posem el carro davant dels
bous, és a dir, facem el pla d’acció, analitzem quins són els
reptes, quines són les possibilitats, quines són les oportunitats
i a partir d’aquí ja vendrien els reconeixements, el foment, la
relació de convenis que es vulguin fer.

Per això, doncs, nosaltres proposàvem resumir to ts
aquests, els punt b), c), d) i e) del punt 2, en un nou punt que
recollís i resumís tots aquests temes. 

Igualment també, doncs, hem subscrit l’esmena presentada
pel Grup Podem perquè realment, i tornant al començament de
la meva intervenció, em semblava que el lògic, com a mínim,
és a dir, ja que fèiem el pas aquest de venir a defensar aquí la
musicoteràpia, el coherent era també reclamar que la música
recuperés en els  plans d’estudis la importància que mai no
hauria d’haver perdut.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, hoy voy a utilizar
el castellano para que pueda llegar al máximo de personas y
luego entenderán el motivo por el cual lo utilizo.

(Remor de veus)

El poder de la música, el lenguaje musical es universal, la
música amansa a las fieras, music is the answer. “La música
puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo
desconocido”, Leonard Bernstein. “La música es la vida
emocional de la mayoría de la gente”, Leonard Cohen. “La
imaginación crea la realidad”, Richard Wagner. Y así podría
seguir enumerando citas.

Lo primero que me llamó la atención, Sra. Riera, fue que
esta proposición no de ley fuese vía urgencia y su exposición.
También nos hubiese gustado que la Asociación Balear de
Musicoterapeutas se hubiese también reunido con el resto de
grupos parlamentarios para hacer nuestra esta demanda, pero
al final no ha sido. Bueno, le puedo adelantar que buscando ese
consenso tendrá nuestro voto positivo, pero lo que yo hoy
vengo aquí es a hablar de música, como ya los anteriores
portavoces lo han comentado, hoy me centraré en esta
cuestión. 

¿Por qué lo digo? Pues, ¿cuál es la situación de la música
o de la educación musical concretamente en nuestro sistema
educativo? Sólo hay que irse a internet y empezar a buscar, la
LOMCE desafina música, la música deja de ser obligatoria y
pierde horas de clase, pero claro, con expresiones o con
declaraciones del Sr. Wert, ex-ministro, que hay asignaturas
que distraen, sí, se acordarán, en maldita hemeroteca, tenemos
que la educación musical ha ido perdiendo peso a lo largo de
los años y de las diferentes leyes educativas. 

Por eso, buscando estos días información y preparando mi
intervención, encontré, entre otras, una asociación, entre ellas
la Confederación de Asociaciones de Educación Musical,
COAEM, “en su momento ante la LOMCE -dijeron- la ley, la
LOMCE -perdón- elimina la obligatoriedad de cursar
educación artística en educación primaria y música en
educación secundaria”; segundo, “la educación musical es una
base... de base, perdón, es un derecho de todo ciudadano,
ciudadana”; tercer punto, “no existe ningún país o
prácticamente ningún país en el que se produzca la situación
que se produce en España”; cuarto, “porque la educación
musical y artística es la base fundamental de la competencia
cultural y artística y es una de las competencias establecidas
en la recomendación de 2006 del Parlamento Europeo, y
también reconocida por la UNESCO”.

Por todo ello, creo que hoy es importante y necesario
hablar de esto.

¿Qué produjo aparte de, prácticamente, provocar que en
algún centro muchos niños y niñas y adolescentes en toda su
etapa estudiantil, desde infantil hasta secundaria o llegar a
bachillerato, podría ser que no viesen ni una asignatura de

educación musical al respecto, y eso gracias a la ley que
tenemos?

¿Qué pasa actualmente en nuestra comunidad?
Comentarles que el tema de la música, al igual que la
educación artística y otras materias, depende en nuestra
comunidad en primaria... tenemos las asignaturas troncales y
concretamente la educación artística no lo es y por tanto se
queda en un elemento adicional, que en este caso tenemos que
priorizar el tema del catalán. 

A nivel de secundaria tampoco es una troncal, sino que se
encuentra como una asignatura específica que en primer
curso, por ejemplo, pues tienen que elegir una asignatura entre
educación plástica, visualidad audiovisual, música y
tecnología, y así lo tendríamos también en segundo, en tercero
y en cuarto y por tanto  a lo  mejor ni en primaria ni en
secundaria podrían cursar cualquier chaval pequeño o grande,
niño o niña tener conocimientos mínimos de la música.

Por tanto, desde aquí denunciamos y instamos al Govern,
por eso... al Gobierno estatal la iniciativa de que las
recomendaciones que yo haré le leeré a continuación puedan
ser recogidas en la nueva ley educativa.

A este nivel ¿qué elementos o qué se proponen? Pues
desde la confederación y a título de ejemplo, Sra. Riera, es
que: implantación de la asignatura de música, educación
artística en la etapa de educación infantil, es obvio que todos
los beneficios de la música que ustedes y los que vendrán
detrás de mi hablarán, sobre los beneficios, no tengo nada más
que decir y al respecto... aprovechar mi intervención para
comentar otras cuestiones.

También, como no, la obligatoriedad de la asignatura en
educación primaria, también un incremento de la carga lectiva
de música un mínimo de dos horas en esta etapa, ¿de acuerdo?
Y también, como no, en la ESO que sea obligatoria en
determinados cursos. Y, como no, sobre todo hacer presente
cómo a nivel no obligatorio, tanto en el bachiller de Artes y
como en los conservatorios de música y danza, etc., son
completamente ninguneados, ignorados, están a la cola de
todo y, por tanto, hoy la música va unida también, como no, a
la danza y hoy se hace muy presente, al menos lo quiero
manifestar.

Más cuestiones, y ahora en estos últimos minutos quiero
aprovechar para decir qué es la música o qué podemos hacer
con la música. La música la podemos escuchar, la podemos
bailar, la podemos sentir, nos podemos emocionar, podemos
utilizarla para viajar a otros países, otros mundos, para
denunciar, que hoy quiero también hacer muy presente cómo
los raperos son hoy condenados a ir a la cárcel por denunciar
determinadas cuestiones y hoy también quiero hacer presente
cómo en su momento la música y las canciones fueron
utilizadas para luchar contra el dictador, y quedaron en la
memoria de todas las españolas y españoles esas canciones
que ayudaron a luchar, pero hoy, para nuestra desgracia... y
todo mi apoyo a Valtònyic así como a todos los raperos que
utilizan este instrumento como denuncia y van al a cárcel.
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Más cuestiones, la música mueve masas, la música nos
ayuda a socializarnos, la música se puede escuchar solo,
acompañado o en masas, la música ayuda a interactuar en el día
a día, la música es un fenómeno social, hoy por hoy los
adolescentes y fenómenos como Operación Triunfo, Factor X
o Fama A Bailar, para los más jóvenes, pero también no puedo
olvidar en Andalucía fenómenos como La Copla, el programa,
¿de acuerdo?, cuando realmente la música es un elemento
inherente a la tradición y a la cultura de los pueblos.

(Remor de veus)

Pero a este nivel, igual que... enlazando con la
musicoterapia, pero al final, -bueno, cállense, un poquito,
señores del PSOE, están un poco alterados-, al final yo estoy
hablando de la música, ¿no?, y de lo que...

(Remor de veus)

... supone y de lo que lleva a cabo en el día a día de las
personas, ¿no?, las emociones.

Una de las cuestiones que también...

(Continua la remor de veus)

... -bueno, si al final... en fin, algunos se lo toman a pitorreo,
pero en fin, esto es la vida, c’est la vie!-, al final la situación,
no solamente de los músicos, sino también de las personas
que hoy nos acompañan, su situación de precariedad. Hay que
ver... y podemos seguramente... y si pregunto a las personas
que están aquí si sienten pasión con la música es obvio que es
un instrumento que... y algo que ya lo tienen interiorizado y
que no hace falta que le pregunte nada más.

Pero sí que al final la música... y sobre todo tenemos
nosotros la responsabilidad como representantes políticos de
que esta educación musical al igual que artística y otros
elementos que muchas veces la comunidad educativa, y hoy
también, hablo también como docente, es completamente
ninguneada por algunos gobiernos, hoy quiero poner en valor
a los docentes y su trabajo, a las personas que viven en
absoluta precariedad laboral y que intentan vivir porque la
música forma parte de su ser.

Y por último, Sra. Riera, lo que comentaba anteriormente
con las propuestas, la segunda enmienda que hemos
presentado conjuntamente hacia referencia a esas propuestas
de la confederación de asociaciones de educación musical,
¿por qué?, porque entendemos que si no hay una apuesta real
para que la música, al igual que otras... elementos como la
plástica, la tecnología, etc., vuelvan otra vez a los currículums
en todos sus niveles, nunca podremos disfrutar de autores que
tengan varios centenares de años sus obras o músicas actuales
como por ejemplo algunas de las canciones míticas de Avicii
que hace pocos días nos dejó, porque decidió no seguir
luchando en esta vida. Al final la música quedará para el
recuerdo de todos y todas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca...

(Remor de veus)

... té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades, públic, benvinguts, gràcies. És evident que la
musicoteràpia té aspectes molt positius per a la salut, per a la
tranquil·litat humana, tots ens hem relaxat escoltant música i
la música interactua també per facilitar l’aprenentatge, com
vostès també fan menció redueix la sensació  de dolor,
disminueix l’ansietat, alleugera tensions, ajuda a combatre
problemes, és evident. 

L’assoliment de tants de beneficis provoca la integració
als sistemes sociosanitaris i educatiu a molts de països, també
és evident. I també és cert que l’intrusisme i la manca de
regulació suposa una minva de la qualitat de qualsevol servei. 

Per tot això seria bo que les administracions públiques
impulsassin els musicoterapeutes i la música, fins aquí,
d’acord.

Però, senyors diputats i diputades del Partit Popular,
preocupats per la musicoteràpia, ens tenen admirats, esglaiats,
corpresos per la seva sensibilitat envers la importància de la
música, sorpresos i meravellats que després de la darrera llei
d’educació, la LOMQE, eh?, que va considerar la música una
assignatura de segona, que molestava, una maria que distreia
i per això li varen llevar hores, per això va deixar de ser
obligatòria, passar a ser optativa i deixar de ser troncal.
L’Estat es va desentendre de la formació musical, té menys
hores que religió, ignorant dictàmens del Consell Escolar de
l’Estat que recomanava que fos obligatòria, ara un alumne pot
acabar la seva formació sense haver cursat cap assignatura de
música. Això ho confirma la Confederació d’Associacions
d’Educació de la Música, la COAEM.

(Alguns aplaudiments)

El Parlament Europeu també va incloure la competència
cultural i artística entre  les competències bàsiques per al
desenvolupament integral de les persones, és una competència
clau per al desenvolupament personal. La LOMQE ha fet molt
de mal a la música i a altres assignatures. I ara vostès lloen les
excel·lències de la música, per això qued estorada, de la seva
sensibilitat envers la música. Deixin que denunciï en aquesta
iniciativa la seva doble moral, la falsa creença en la música,
una certa hipocresia envers la fe amb la música, com una eina
per curar ànimes i cossos. La música ajuda a tranquil·litzar
l’esperit i enaltir sentiments, ser educat i sensibilitzat per a la
música, per estimar-la, per escoltar-la a casa i relaxar-se, una
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bona teràpia per estar millor, per apreciar-la i gaudir-la al gust,
s’educa. Compartir concerts és també una manera de
socialitzar i de compartir que tenim persones per a una major
salut social. Tal volta si hi hagués més música estaríem tots
millor. 

Teràpia, etimològicament ve de cuidar, tenir cura, atendre,
alleugerir, calmar i la música ho pot fer, amb bons
professionals, clar que sí! La música pot guarir persones i fins
i tot ajudar a les societats. Però senyores i senyors diputats
del Partit Popular, que presenten avui aquesta iniciativa, siguin
coherents, demanin una millor consideració de la música en
general, modifiquin la llei perquè la música i les arts
plàstiques siguin considerades assignatures d’una importància
cabdal, que formen íntegrament a les persones i que les ajuden
a viure i estimin la música i els seus valors. I els ho dic amb
educació, sense acritud, perquè desitjaria realment que de
veritat tinguessin la sensibilitat per lluitar-ho. 

És clar que podem instar el Govern que reguli els requisits
acadèmics, laborals i de capacitació  professional que ha de
reunir la musicoteràpia per exercir i que a l’àmbit de la
comunitat autònoma també i dins les competències que
pertoqui, també ho faci. I per això votarem a favor dels punts
1 i 2.a). Però el que realment haurien de fer si vostès mateixos
volen ser terapeutes d’aquesta societat i volen cuidar i atendre
la gent, és promoure la música, promoure el seu estudi i el seu
gaudi, siguin bons socioterapeutes de la societat i tornin donar
a la música la seva importància i les hores necessàries a les
aules, per tenir una societat més sana i siguin coherents. 

Reflexionin, serveixin a la majoria, siguin terapeutes de la
societat a través de la música, de la cultura, de l’art. Cuidin de
veritat la societat i reparin els estralls fets.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Continuam, pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. La música
forma part de la vida diària de les persones i com a tal se li ha
de donar la importància que té. Jo no entraré  a debatre la
LOMCE, ni el que aquesta va fer amb la música, parlaré de la
musicoteràpia com a disciplina, plena de beneficis en molts de
sentits i que aquí se n’han anomenats i se n’han posats molts
damunt la taula i supòs que en repetiré alguns.

Els beneficis en l’aspecte psicocognitiu, que estimula la
concentració i l’atenció, així com el desenvolupament de la
imaginació, la creativitat i la memòria. Per la part
sociocomunicativa, que incentiva l’expressió tant verbal com
no verbal i els agents de la socialització. En l’aspecte físic i

motriu, que es pot fer servir per descarregar tensió  i a la
vegada per estimular el moviment. I pel que fa a la part
emocional és una eina fantàstica per expressar sentiments. A
més, contràriament del que es pot pensar des del
desconeixement, el perfil de la gent amb la que es pot treballar
en musicoteràpia representa un ventall ben ampla. Aquesta
teràpia no només està destinada a nins i nines, també a
adolescents, a persones amb algun tipus d’addicció. S’ha fet
feina amb presidiaris, amb gent major, amb persones amb
discapacitat i amb malalts.

De fet i també s’ha dit, a l’Hospital de Son Espases es va
encetar una iniciativa molt interessant, que ofereix
musicoteràpia als infants ingressats a la UCI, per tal de
combatre l’estrès i la por que pot provocar la situació d’ingrés
en els més petits. Així mateix, ja s’explicava, amb uns resultats
excel·lents a la planta d’oncologia pediàtrica i amb malalts
crònics. Si funciona s’ha de seguir utilitzant.

Però és cert que la realitat ens diu que tot i els nombrosos
beneficis i la diversitat dels perfils de la gent a la que la
musicoteràpia pot ajudar i que, malgrat que poc a poc és cada
vegada més present a la nostra societat, hi ha una falta de
reconeixement i regulació important en aquesta matèria i ja se
sap que aquesta manca de regulació pot comportar intrusisme
i mala praxis que sempre s’ha d’intentar evitar amb la
normativa adient. Per això és necessari fer passes cap a la
regulació i homologació, incorporar la musicoteràpia en els
estudis reglats i en forma de màster universitari.

També podria ser interessant valorar la possibilitat
d’incloure assignatures optatives als plans d’estudis dels graus
d’educació, psicologia i pedagogia. És cert que actualment
existeix el curs d’actualització universitària amb fonament de
musicoteràpia, que és un títol propi de la UIB, però que se
n’han de regular més opcions. Altres comunitats ens van
davant i seria interessant veure de quina manera han assumit
aquesta tasca i prendre’n exemple dels models més
interessants. 

Ens sembla una bona iniciativa que a més de donar
seguretat i garanties als professionals, segur que servirà per
donar a conèixer la musicoteràpia a qui encara no sap tots els
beneficis que comporta. Per tot això nosaltres votam a favor
d’aquesta iniciativa. 

Respecte de les esmenes no tenim cap problema en què
s’agrupin els punts, fins i  tot crec que pot ser millor per al
fons de la proposició no de llei, però sobretot nosaltres
teníem dubtes en el punt e), allà on es demanava que es fessin
convenis i nosaltres pensam que s’ha d’estudiar la possibilitat
i si hi ha un pla conjunt millor. I respecte desenvolupar les
propostes de COAEM dins el sistema educatiu, també hi
estam a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Assistents,
benvinguts. La funció d’un parlament és legislar, o aprovar
proposicions no de llei que vagin preparant el terreny, en vista
a una llei futura, ja sigui una llei d’aquest mateix Parlament, o
d’un altre parlament. Ara bé en un cas i en l’altre, el que fa un
parlament, millor o pitjor, és donar forma a una realitat, o com
a mínim això és el que hauria de fer, i és bo que així sia, les
lleis no poden ser fruit de la imaginació, o del mer
voluntarisme, no poden ser una entelèquia, les lleis han de
partir de la realitat, han de satisfer una necessitat. Si aquesta
necessitat no hi és i aquest problema no hi és, difícilment la
llei tendrà gaire recorregut, han de servir també per aplanar un
camí per aconseguir un determinat objectiu, han de tocar
finalment, per dir-ho en una paraula, amb els peus enterra. 

Avui som davant d’un d’aquests casos, deixin-me precisar
abans d’entrar en matèria, que jo sí he tengut l’oportunitat de
reunir-me amb l’associació, això sí, molt justet, ahir vespre
ens vam reunir amb la cap de comunicació, la responsable de
comunicació de la mateixa associació, perquè realment vàrem
tenir el temps molt curt. Per tant, no és només el Partit
Popular, com a mínim, la resta de partits no sé exactament en
quin cas estan, que hagin tengut diguem aquesta oportunitat.

Deia que avui estam davant d’un d’aquests casos, una
realitat la de la musicoteràpia que cerca empara legal, no
perquè no ho sigui, de legal, sinó perquè la falta d’una
regulació clara la manté en un terreny jurídicament indefinit
i inestable, cosa que afavoreix, per exemple, l’intrusisme.

Entre parèntesi, avui que tan parlam de xacres socials,
aquesta n’és una, sens dubte, i prou important, l’intrusisme, la
que consisteix a permetre que els que no tenen un determinat
nivell per exercir una professió, sigui la que sigui, o que no
paguen els imposts que han de pagar per tenir un negoci, per
exemple, puguin exercir tranquil·lament aquesta professió o
seguir tenint aquest mateix negoci. Els poders públics que
permeten això que després no s’estranyin del valor que la
nostra societat concedeix, per exemple, posem per cas, a un
títol universitari o a l’esforç d’una persona que amb grans
dificultats pot haver arribat a tirar endavant una empresa, per
exemple, al llarg de molts d’anys.

Però avui hem de parlar de musicoteràpia, i abans de res
hauríem de ponderar les bondats d’aquesta professió, unes
bondats que són inseparables de l’àmbit de la salut i del
benestar de les persones. En efecte, com ja s’ha dit en
intervencions anteriors i com recull la mateixa proposició no
de llei, la teràpia musical, entesa evidentment com una teràpia
complementària, i així ho demostren molts d’estudis
científics, té efectes benèfics en patologies ben diverses i a
tota classe d’edats, des de les més precoces, des de les edats
més primerenques, a les més avançades. I no només a l’àmbit

de la salut, evidentment, es troben aquests beneficis; també en
el de l’educació, on tan necessari és adquirir a una edat
primerenca, per exemple, habilitats no cognitives. No hauríem
de perdre de vista que una de les principals causes del fracàs
escolar, tal com demostren investigacions recents, està en la
falta de desenvolupament de les competències no cognitives
entre els anys..., el període aquest d’1 a 3 anys. Per tant si l’ús
de la musicoteràpia pot ajudar en aquest sentit evidentment
també serà altament recomanable la seva incorporació d’una
manera més regulada i sobretot més oficialitzada, per dir-ho
així, en aquest tram d’edat, per no parlar, evidentment, dels
alumnes que tenen necessitats educatives especials, i on
aquest tipus també de teràpia pot representar o representa
sense dubte una ajuda. O també en l’àmbit social; per exemple
s’ha usat també -altres portaveus que han intervingut abans s’hi
han referit- amb èxit a centres educatius, a centres
socioeducatius de menors, o també en l’àmbit carcerari.

Creim, per tant, prou raonables les propostes contengudes
en aquesta proposició no de llei, tant la dirigida al Govern
central, tendent a satisfer la regulació de l’activitat a l’àmbit
acadèmic, laboral i de capacitació professional, com les
dirigides al Govern de les Illes Balears. Evidentment també les
possibles esmenes, tal com s’ha comentat abans, que
s’introdueixin també a nosaltres ens semblaran bé. 

Avui en dia, i això crec que és una cosa indiscutible, és del
tot necessari aquest reconeixement de la professió, i en aquest
sentit seria bo que començàssim per donar forma a la nostra
comunitat autònoma a uns estudis reglats de nivell universitari,
també, que permetessin consolidar-la i combatre, al mateix
temps, tal com he dit abans, l’intrusisme que existeix. Altres
països ja ho han fet, i  valdria la pena que ben prest féssim
també el mateix aquí. I com és natural votarem a favor,
evidentment, d’aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Doncs passam al torn de
paraula del grup proposant. Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agraesc als grups
parlamentaris que donin suport a aquesta proposició no de llei;
crec que és evident que iniciatives com aquesta serveixen per
millorar el funcionament del sistema pública, donar
mecanismes complementaris de qualitat a la nostra educació,
a la nostra sanitat, i en definitiva avançar cap a la qualitat de
vida que tots desitjam. 

Sí els he de dir, després d’escoltar les seves intervencions
i tenint en compte que la meva intervenció inicial crec que era
bastant constructiva, bastant positiva, fins i tot m’he manifestat
en relació amb les seves esmenes, que em resulta certament
un poc decebedor que sempre hi hagi qualque grup o qualque
diputat que vulgui cercar enfrontament cada vegada que es fa
una proposició en aquest parlament, encara que sigui positiva,
encara que no cerqui enfrontament ni comparativa sinó
millorar la qualitat de vida de tots. Jo, la veritat, escoltar
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exposicions desafortunades que fan vostès, els representants
del Partit Socialista i de MÉS, fent al·lusions a la LOMQE,
quan són precisament -o Podemos- són precisament els partits
que a l’àmbit nacional s’han aixecat de la mesa negociadora
que els ha ofert el Govern de l’Estat precisament per intentar
arribar a consensos, precisament per poder modificar aquelles
lleis que ells mateixos després aquí presenten esmenes perquè
nosaltres instem el Govern de l’Estat on ells no han volgut
agafar la mà estesa per asseure’s a parlar-ne, idò això sí que
em pareix una vertadera incoherència, la veritat, senyors
diputats, no venir aquí a fer esmenes en positiu quan primer no
les han presentades als seus de Madrid, que seria el més lògic,
que per ventura no estarien ni d’acord perquè no s’han assegut
allà a negociar res.

Per altra banda si la passada legislatura evidentment
nosaltres haguéssim tengut la recuperació econòmica que
tenen vostès...

(Remor de veus)

... evidentment que sí que haguéssim pogut fer moltes coses
més, no ens haguéssim entretingut a criticar l’oposició, com
fan vostès, o almanco haguéssim debatut aquesta proposició
si l’haguessin presentada, perquè és que vostès tampoc no la
varen presentar aquesta legislatura passada, em pareix. Per tant
vénen a criticar que no l’estan fent quan tenen doblers, però
tampoc no la presenten quan vostès són a l’oposició i podrien
haver fet una oposició un poquet més constructiva.

I, mirin, retalls en música no és retallar, quan no hi ha
doblers; retall és retallar quan sí hi ha doblers, per motius
ideològics o per falta de competència. Retalls és posar
requisits de català a la Simfònica; retalls es llevar..., clar que
sí, posar el requisit de català a les netejadores de les escoles.
Però no, vostès donen importància a la música, i després
donen lliçons, quan l’Orquestra Simfònica la varen deixar en
fallida l’any 2011 i va haver de passar de consorci a fundació
perquè es poguessin assumir les nòmines; o quan el
Conservatori, per exemple, Superior de Música tenia un
pressupost de 2,5 milions i tenia un dèficit de 1,5 milions
d’euros... Però vostès donen lliçons que la música és positiva
i tenen la superioritat moral per dir al Partit Popular que per
què presentam propostes positives des de l’oposició quan
vostès tenen recuperació econòmica. Vostès són els de la
superioritat moral i els de la bona política; e ls  de la nova
política, com els de Podemos, que en el Consell de Ibiza han
despedido a un tenor que iba a actuar el Día de Europa, el
Sr. Carlos Rodríguez, por razones ideológicas... 

(Algun aplaudiment)

Sr. Salvador, ¡por favor! ¿Qué me está contando?
Consell de Ibiza. Ah, bueno, es que ustedes son pacto o no;
están en el banquillo o se sientan a gobernar según las
decisiones que se tomen.

(Més remor de veus)

Bé, jo de totes maneres no hi vull entrar..., crec que havia
fet una intervenció prou light, mira que de vegades m’he hagut
de contenir en qualque frase, però consider que era una
proposta positiva, que nosaltres no érem els protagonistes,
que els protagonistes són aquest grup de gent que fa una feina
boníssima, molt positiva, i els he dit fins i tot actuacions que
estan fent vostès en el Govern de la mà dels musicoterapeutes
per poder avançar cap a una millor qualitat educativa, cap a una
millor qualitat assistencial, i a més els he dit que els
acceptàvem de principi les esmenes, no només aquella que
resumeix la nostra, que pensàvem que era simplement un gest
per poder participar tots de la proposta, que em pareix
correcte, sinó també aquella segona d’addició que vostès han
presentat aquí, supòs que sense mostrar-la al Sr. Sánchez, que
és el que hauria de veure si es vol asseure a negociar una nova
llei que millori aquells aspectes de la LOMQE, que el Govern
d’Espanya ja ha estès la mà i ha dit que està disposat, si tenen
vostès alçada de mires, a poder-la analitzar.

En tot cas, per concloure, crec que tenim una oportunitat
magnífica de demostrar en aquest parlament que a part de fer
control al Govern som capaços de presentar iniciatives
positives, beneficioses per a tots, sense color polític, sense
interès partidista. Crec que pot ser una proposició de tots
perquè és una proposició de la musicoteràpia, no és una
proposició dels polítics, i únicament han d’estar guiades per
aportar millores al nostre sistema educatiu i sanitari, i crec,
senyors diputats, que aquesta és un d’aqueixes oportunitats.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Entenc que hi ha consens en aqueixa
iniciativa, en aqueixa proposició no de llei amb les dues
esmenes incorporades.

Per tant, puc entendre que s’aprova per assentiment? Sí.

Doncs, com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2018, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4013/18, relativa a política general del Govern en
relació amb la protecció de la posidònia, amb l'esmena RGE
núm. 4294/18, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar executant els plans de gestió dels LIC
marins de la nostra comunitat, així com a redactar i executar
tots els projectes adients per a la conservació de la posidònia
oceànica.

A la seu del Parlament, 15 de maig
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 3497/18, relativa a Dia Mundial de la
Salut, amb l'esmena RGE núm. 4326/18, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

A. Dirigir-se al Govern d’Espanya perquè dugui a terme les
mesures necessàries per a la recuperació de la cobertura
universal del dret a l'atenció sanitària, mitjançant:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la derogació del RDL 16/2012, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la retirada de tots els recursos davant el
Tribunal Constitucional i altres instàncies contra les

decisions de les comunitats autònomes que han introduït
normes per assegurar l'assistència sanitària a les persones
excloses del dret.

B. Dirigir-se al Govern d’Espanya perquè dugui a terme les
mesures necessàries per garantir la suficiència financera dels
Serveis de Salut assegurant-ne la qualitat homogènia i l'equitat
en tot el territori, mitjançant:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la convocatòria d'una sessió monogràfica en el
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de la Salut per
abordar les necessitats de finançament sanitari.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar el Sistema de Finançament Autonòmic,
perquè proporcioni els recursos suficients per revertir les
retallades, assegurar la qualitat, l'equitat i les respostes als
reptes de futur del Sistema Nacional de Salut, mitjançant la
convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera.

C. El Parlament de les Illes Balears condemna les declaracions
de la delegada del Govern central a les Illes Balears sobre un
possible recurs d'inconstitucionalitat del dret a la salut universal
que recull tant l'Estatut d'Autonomia com la Constitució
Espanyola.

A la seu del Parlament, 15 de maig
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 3102/18, relativa a regulació,
reconeixement i difusió de la musicoteràpia, amb les esmenes
RGE núm. 4322/18 i 4334/18, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
a regular els requisits acadèmics, laborals i de capacitació
professional que ha de reunir el musicoterapeuta per poder
exercir adequadament i amb plenes garanties aquesta professió
a l'àmbit nacional, tenint en compte les consideracions de la
Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia
(FEAMT).

2. El Parlament de les Illes Balears, a més, insta el Govern de
les Illes Balears perquè:

a) En l’àmbit de la seva competència, disposi, supervisi i
controli els requeriments i nivells de qualitat que ha de tenir
un musicoterapeuta per poder exercir la seva feina,
prevenint i evitant l'intrusisme professional.

b) Elabori, amb la participació i la col·laboració de les
entitats representatives dels professionals de la
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musicoteràpia, un pla d’acció de caràcter transversal per al
reconeixement i la difusió d’aquesta tècnica, incloent-hi
mesures per fomentar les possibilitats del desenvolupament
d’activitats de musicoteràpia en diferents àmbits socials,
educatius i sanitaris.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que desenvolupi les propostes de la Confederació
d'Associacions d'Educació Musical (COAEM) referents a
l'educació musical dins del sistema educatiu espanyol amb la
finalitat que s'incorporin a la llei educativa.

A la seu del Parlament, 15 de maig
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de maig de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3848/18,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política
general educativa de 0 a 3 anys.

Actuà com a interpelAlant la diputada Laura Camargo i
Fernández i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
el conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, 6 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de maig de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 4088/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
evitar les fugides i el no-retorn dels menors internats en els
centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, que
contestà la consellera d'Assumptes Socials i Cooperació.

B) RGE núm. 4086/18, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política que ha
desenvolupat a Eivissa la Conselleria de Salut durant els darrers
tres anys, que contestà la consellera de Salut.

C) RGE núm. 4095/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a sondejos a la
Mediterrània, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

D) RGE núm. 4094/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a  inspectors
de turisme, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.

E) RGE núm. 4082/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a transparència a les
execucions de l'impost turístic, que contestà la vicepresidenta
i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.

F) RGE núm. 4299/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient tramitat al
SOIB que ha acabat amb la dimissió del tinent de batle de
l'Ajuntament d'Eivissa, que contestà el conseller de Treball,
Comerç i Indústria.

G) RGE núm. 4073/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a obres a ports de les Illes, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

H) RGE núm. 4303/18, de la diputada marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a trasllat de les
embarassades menorquines a Mallorca, que contestà la
consellera de Salut.

I) RGE núm. 4291/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçament de les
dones en procés de gestació de Menorca a Mallorca per manca
d'un ecògraf fiable, que contestà la consellera de Salut.

J) RGE núm. 4089/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris necessaris per
a la contractació de personal investigador, que contestà la
consellera de Salut.

K) RGE núm. 4085/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions
contra l'assetjament escolar, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

L) RGE núm. 4070/18, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bullying a
centres educatius, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

M) RGE núm. 4074/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a central de Maó, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

N) RGE núm. 4075/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
conciliació familiar, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

O) RGE núm. 4092/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost turístic
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