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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions..., substitucions, si hi ha cap substitució, no?

Compareixença del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant l'escrit RGE núm. 3070/19, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del conseller d’Educació, Universitat i Recerca,
sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant l'escrit
RGE núm. 3070/19, per tal d’informar sobre les directrius
generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament, és
a dir, una exposició oral del conseller per un temps màxim de
30 minuts. A continuació es demanarà als grups parlamentaris
si volen una suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts per tal que els diputats i les diputades puguin preparar
la formula de preguntes o observacions. Seguidament
intervendran els grups parlamentaris d’acord amb la seva
importància numèrica començant pel de major nombre de
membres i finalitzant pel Grup Mixt. El grup a què pertany la
Presidència del Govern intervendrà en darrer lloc, segons
l’article 85. 

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de quinze minuts, aquest
temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions. Per tal de
dur a terme el diàleg interactiu en cada una d’aquestes
intervencions el diputat o la diputada podrà sol·licitar la
resposta del membre del Govern en la mesura que li vagi
plantejant les preguntes o les observacions sense que en cap cas
no s’admetin interrupcions a la persona que estigui en l’ús de
la paraula.

Assisteix avui el Sr. Martí Xavier March i Cerdá, conseller
d’Educació, Universitat i Recerca...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (MARTÍ XAVIER MARCH I CERDÀ):

Moltes gràcies, presidenta, diputats, diputades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Encara no havia acabat... benvingut, benvingut... gràcies per
la seva assistència, acompanyat del Sr. Bartomeu Barceló i
Rosselló, secretari general; de la Sra. Agustina Vilaret i
González, secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i
Política Lingüística; de la Sra. Rafaela Sánchez i Benítez,
directora general de Personal Docent; del Sr. Antoni Morante
i Milla, director general de Planificació, Ordenació i Centres;
de la Sra. Amanda Fernández i Rubí, directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa; del Sr.

Josep Lluís Pons i Hinojosa, director general de Política
Universitària i Recerca; del Sr. Antoni Baos, director general
de Formació Professional; de la Sra. Beatriu Defior i Barcons,
directora general de Política Lingüística; de la Sra. Margalida
Ferrer i Marí, delegada territorial d’Educació a Eivissa i
Formentera; del Sr. Joan Marqués i Coll, delegat territorial
d’Educació a Menorca; de la Sra. Rosa Campomar, cap de
Premsa; de la Sra. Aurora Bonnin, assessora parlamentària,
benvinguts tots.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
per un temps màxim de trenta minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Vostè avisi’m cada quinze minuts, eh?, més o manco
perquè em pugui centrar. Bé, gràcies, presidenta, membres de
la Mesa, diputats, diputades, gràcies per poder ser avui debatent
en aquesta comissió d’Educació del parlament. És la primera
compareixença que fem a petició del Govern i al marge que és
una comissió que pretén posar de manifest les línies generals i
estratègiques que té la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca, també és una forma de control i una forma de debatre,
diguem, tot el que és l’arc polític del Parlament.

Per tant, el que volem en aquesta exposició és exposar els
objectius de la política escolar, de la política universitària, de
la política de recerca i de la política lingüística.

Cal dir que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
respecte del període de la legislatura passada té dos canvis
importants: per una part té més competències que a la passada
legislatura, se li ha afegit la competència de recerca i la
competència de política lingüística, i, per altra banda, té un
altre model organitzatiu en què hi ha una secretaria autonòmica
d’Universitat, Recerca i Política Lingüística dins el context de
la Conselleria d’Educació.

Per tant, és realment una conselleria amb més funcions i al
mateix temps amb una estructura organitzativa diferent.

Abans de començar la meva compareixença i per tal
d’explicar les línies estratègiques vull plantejar una sèrie de
punts previs que per a nosaltres són importants: per una part,
vull manifestar aquí i ara la bona feina que fan els docents de
les Illes Balears, uns bons professionals malgrat les campanyes
insidioses d’alguns.

En segon lloc, vull posar de manifest que tenim un sistema
escolar amb problemes, jo això ho pos de manifest, però un bon
sistema escolar que necessitam millorar entre tots i recalc
l'expressió entre tots.

En tercer lloc, vull posar de manifest que tenim una bona
universitat, tenim una Universitat de les Illes Balears en bona
posició en tots els aspectes i per tant, una situació que cal posar
en positiu. Tenim una realitat de la recerca que cal potenciar i
que potenciarem, però hem de partir del que tenim en positiu.
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I finalment, també vull plantejar que tenim una situació del
català que ens aquests anys de democràcia i autonomia ha
millorat malgrat tots els problemes que suposa ser una llengua
minoritària.

I això són els punts de partida per tal d’intentar posar de
manifest que nosaltres venim aquí i venim a governar la
Conselleria d’Educació des d’una perspectiva del diàleg i del
consens, com no pot ser d’altra manera i això ho intentarem
posar de manifest al llarg de la meva exposició.

A més, vull plantejar que aquesta exposició, aquestes línies
estratègiques s’emmarquen dins un context polític i econòmic
determinat. No vull parlar d’altres qüestions que no sigui
educació, tenim un context polític en l’àmbit estatal determinat,
tenim una situació econòmica financera determinada i sobre
aquests dos eixos evidentment assumim des de la
responsabilitat que tenim el plantejament i els objectius que
volem dur a terme durant aquesta legislatura, una legislatura en
què volem consolidar les coses que vàrem realitzar durant la
passada legislatura, però també tenim clar que hem de
modificar i canviar aquelles coses per tal de continuar millorant
el nostre sistema escolar, la nostra universitat... i tot el que és
l’àmbit de la nostra competència.

I en primer lloc dins aquest context del que realment és la
nostra política, uns dels objectius estratègics de la Conselleria
d’Educació és evidentment l’elaboració i l'aprovació d’una llei
d’educació de les Illes Balears. 

He dit moltes vegades que les competències d’educació
varen venir l’any 1998, fa gairebé vint-i-un any que la
comunitat autònoma gestiona l’educació per part de diferents
grups polítics i creim que estam en una posició adequada, amb
una maduresa política adequada per elaborar una llei
d’educació pròpia de les Illes Balears que volem que sigui una
llei d’educació amb el màxim consens possible, una llei
senzilla i una llei que en definitiva sigui les bases de la
polítiques educatives que poden fer els distints grups que en el
fons, a la llarga o a la curta, governaran aquesta comunitat
autònoma.

Aquest per a nosaltres és un objectiu de legislatura, és a dir,
no és un objectiu immediat ni molt menys, però sí que tenim
clar que volem fer una llei amb el suport de la comunitat
educativa, però amb el màxim suport dels grups parlamentaris
i realment esperem que d’aquí a dos anys es pugui aprovar i
quan realment això vengui al Parlament evidentment farem tot
el que sigui possible per part d’aquest govern, d’aquesta
conselleria d’Educació per arribar al màxim d’acords polítics
i educatius perquè volem que sigui una llei que tengui una
durabilitat en el temps, que sigui una llei que sigui realment
"normanada", que no... possibiliti canvis continuats, sinó que
en funció d’aquesta llei els diferents grups polítics puguin fer
decrets i normes distintes d’acord amb la seva ideologia. Per
tant, aquesta és una mica la filosofia sobre la qual nosaltres
volem treballar.

En segon lloc, un altre normativa important per a nosaltres
dins el que és un element estratègic que nosaltres aquesta
legislatura volem posar en valor és la reforma del ROC, del
Reglament d’Ordenació de Centres, d’organització de centres,
perquè pensam que és una línia juntament amb la Llei

d’educació per dotar els centres de la màxima autonomia de
gestió pedagògica, de gestió organitzativa, de gestió econòmica
i d’alguna manera d’una gestió de personal.

Per a nosaltres això és important. Durant la legislatura
passada vàrem començar a treballar aquest ROC. Estam ara en
l’inici d’una nova legislatura i volem treballar el ROC amb la
comunitat educativa, amb els directors, evidentment amb tot el
que és l’espectre dels sindicats, etc., i finalment ha de passar
lògicament pel Consell Escolar de les Illes Balears abans que...
i després pel Consell Consultiu.

Per tant, per a nosaltres és un element clau que volem
correlacionar amb aquesta llei d’educació perquè pensam que
aquesta llei d’educació és la base per fer aquestes polítiques
concretes.

També evidentment volem desenvolupar altres normatives,
tot el que faci referència al tema d’educació inclusiva i altres
qüestions que d’alguna manera són importants per a nosaltres.

Dins la política de personal un element clau d’aquesta
legislatura serà anar disminuint, com vàrem començar la
passada legislatura, tot allò que fa referència a la qüestió del
personal interí. Vàrem començar amb una situació d’un 38%,
d’un 37%, ara tenim més o menys un 28% de professorat interí
i la nostra política és anar disminuint de forma progressiva la
taxa d’interins perquè pensam que això és bo des d’un punt de
vista personal, des d’un punt de vista dels centres educatius,
dels seus projectes educatius, i és bo per intentar que hi hagi
una estabilitat dins el sistema.

Això, per tant, implica que des d’enguany, hi ha per a
enguany ..., perdó, per a l’any que ve, l’any 2020 hi haurà
oposicions, més de mil places, però també seguint l’objectiu de
continuar treballant amb els sindicats per tal de posar més
places d’oposicions durant els anys que resten de legislatura.
Nosaltres pensam que això és un bon sistema perquè la
reducció d’interins és un bon plantejament per a l’escola i és
una forma d’intentar de qualque manera que hi hagi uns millors
resultats a l’escola.

Un altre element important des del punt de vista de la nostra
política serà tot el que fa referència a la política de 0-3 anys. La
política de 0-3 anys és un element estratègic d’aquesta
legislatura, volem evidentment fer un pla de 0-3 anys que abasti
molt més enllà d’aquesta legislatura, perquè som realistes al
respecte, i, per això, necessitam evidentment, torn a repetir, fer
un pla d’infraestructures concretes de places per municipis,
etc., i, per tant, volem també dins aquest plantejament tenir la
col·laboració dels consells insulars, jo m’he reunit ja amb el
Consell Insular d’Eivissa, amb el seu president, i amb la
presidenta del Consell de Mallorca, per tal de començar a
col·laborar amb un tema que és important, i la nostra idea és
col·laborar amb els ajuntaments perquè pensam que és un tema
important i significatiu dins la igualtat d’oportunitats.

També evidentment, com no pot ser d’altra manera,
necessitam que el Govern d’Espanya s’impliqui clarament en
la política 0-3 anys a diferents nivells, és a dir, des d’un punt de
vista de la regulació, des d’un punt de vista del finançament i
des del punt de vista que els ajuntaments puguin invertir el seu
superàvit d’una forma no tan controlada com és actualment.
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El tema de la formació professional també és un altre punt
estratègic d’aquesta legislatura, ho va ser ja la passada
legislatura, vàrem fer un pla de formació professional que dura
fins al 21, a l’any 20 començarem a treballar a fer un pla d’FP
durant la pròxima legislatura. Pensau que durant la passada
legislatura vàrem incrementar el nombre d’oferta formativa,
vàrem incrementar el nombre de professors i el nombre
d’estudiants en 1.500, vàrem posar les bases per a la creació de
més centres integrats de formació professional, vàrem dur a
terme una coordinació més clara amb la Conselleria de Treball,
i aquest és l’objectiu que perseguirem durant tota aquesta
legislatura.

Evidentment, seguirem amb el tema de l’escola inclusiva,
com no pot ser d’altra manera, des del punt de vista normatiu,
de recursos, de formació i de tot allò que possibiliti cada
vegada més que l’escola serveixi per ser un element de
coexistència i de convivència de distintes persones.

També evidentment vull posar de manifest que posarem en
marxa i segurament aquest mes d’octubre, novembre posarem
en marxa i ho posarem a l’abast de la comunitat educativa un
pla de coeducació de les Illes Balears, un pla de coeducació
que hem elaborat amb centres educatius juntament amb
l’Institut de la Dona, amb la Llei de la dona, i que volem que
sigui un element de polítiques d’igualtat important dins la
nostra comunitat i de prevenció de la violència de gènere. Per
tant, en aquest aspecte jo esper que ho puguem presentar el mes
d’octubre, novembre i que puguem dur a terme la seva acció
durant tota aquesta legislatura.

També és important tot el que fa referència al tema de la
inspecció educativa. La inspecció educativa evidentment s’ha
anat consolidant al llarg d’aquesta legislatura, tenim en aquest
moment trenta professionals de la inspecció, tenim quatre
inspectors a Eivissa i Formentera, a Menorca n’hi ha dos, però
durant el curs hi haurà tres inspectors i la resta a Mallorca amb
una finalitat molt clara, ajudar a millorar l’educació, que és en
definitiva l’objectiu que ha de tenir una inspecció d’aquestes
característiques. 

Volem continuar treballant també l’escolarització
equilibrada, això per a nosaltres és un element clau de la nostra
política, volem que hi hagi una..., no volem centres ghettos,
volem centres que hi hagi una escolarització en què tots els
centres públics o sostinguts amb fons públics participin de la
distribució equilibrada de nins amb dificultats, perquè pensam
que això és bo en tots els sentits. 

Tenim, evidentment..., hem de fer tot un pla sobre educació
d’adults, l’educació d’adults necessita d’una reflexió i d’un
replantejament al respecte, i això serà un objectiu també
d’aquesta legislatura perquè pensam que hem de fer un treball
en pro per intentar que les escoles d’adults siguin un espai de
segona oportunitat i hem d’utilitzar, diguem, altres elements. 

En aquest sentit mateix tenim una proposta de posar en
marxa encara més l’IEDIB, l’Institut d’Ensenyament a
Distància, com un instrument de recuperar persones que
vulguin fer formació professional, batxillerat, etc.; ara faran
també estudis de l’Escola Oficial d’Idiomes, i pensam que és
un instrument bo per lluitar contra l’abandonament escolar, un
dels objectius d’aquesta legislatura, que volem continuar

baixant l’abandonament escolar prematur, que en aquests
moments està a un 24% i ens agradaria arribar a final de
legislatura amb un 20%, més o menys, per tal de seguir baixant
aquesta situació ja que les Illes Balears, segurament per molts
de factors que en aquest moment no tenc temps d’analitzar,
tenim una situació que necessita millorar molt.

Tendrem aquesta legislatura totes les escoles connectades,
és a dir, jo esper que durant el mes de març totes les escoles de
les Illes Balears públiques i les que s’han volgut incorporar de
centres concertats puguin tenir una connectivitat adequada i
una reforma de la xarxa wifi important perquè els centres
educatius de les Illes Balears puguin fer aquelles innovacions
i utilització de tecnologies d’una forma adequada. Jo crec que
és una bona situació per tal que les escoles millorin i que
duguin a terme de qualque manera la seva política d’innovació
pedagògica.

Podria parlar de més qüestions, és a dir, en tot cas podrem
entrar en detall, però aquestes són línies estratègiques de la
política escolar, la política escolar com un element clau. 

I finalment, evidentment, nosaltres seguirem tota la política
d’infraestructures, com no podia ser d’altra manera. Les Illes
Balears necessitam créixer o creixem d’una forma important
demogràficament, per tant, això ha fet que creixem en nombre
de professors, 1.500, hem crescut en nombre d’aules, hem
crescut en l’escolarització, i això ho hem de seguir fent de
forma progressiva. 

Estam fent, estam aplicant el pla d’infraestructures, l’estam
modificant per seguir avançant en aquest sentit i, evidentment,
nosaltres volem que això sigui un element estratègic perquè
volem, primer, que realment els nins s’escolaritzin en les
millors condicions, i aquest serà un element clau; dos, que
realment puguem tenir unes infraestructures adequades,
nosaltres hem de dir que hem fet unes línies que seguirem fent
en això: centres nous, ampliacions de centres, tot el tema de
reformes de les barreres arquitectòniques, el tema de
fibrociment i totes aquelles reformes que s’hagin de fer perquè
els centres estiguin en aquesta línia. Hem gastat uns 70 milions
d’euros durant aquesta legislatura, volem continuar gastant per
tal que hi hagi una inversió important i ho volem fer també en
col·laboració amb els ajuntaments. És a dir, nosaltres demanam
i hi ha hagut ajuntaments que col·laboren en aquesta
planificació, ho volem fer diguem amb ells perquè evidentment
ells a vegades poden possibilitar que les coses puguin ser més
ràpides. Ho hem fet amb distints ajuntaments, continuam
demanant a ajuntaments que col·laborin perquè això jo crec que
serà bo per a l’educació, per a l’educació de les Illes Balears.

Deia que nosaltres dins aquesta conselleria tenim també la
política escolar, la política universitària, la política universitària
que nosaltres pensam desenvolupar, i això també és un element
clau. Ja he dit abans que nosaltres tenim una bona universitat,
tenim una universitat que dins els rànquings que hi ha que es
publiquen de forma externa demostren que és una bona
universitat a nivell de docència i a nivell de recerca. Això ha
estat un element clau d’aquesta passada legislatura. Hem fet
una acció de diàleg i de consolidació de la Universitat a molts
de nivells, pensin vostès que hem fet un increment de 19
milions del finançament de la Universitat de les Illes Balears,
hi ha també..., ha incrementat un 34% el finançament de la
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UIB, i això ens ha possibilitat, diguem, donar resposta a
necessitats de professorat, de millorar les seves condicions. 

També vull dir que hem treballat en les infraestructures,
està a punt de..., esper que a l’any 2020 es comenci a construir
l’interdepartamental de Salut que agruparà els estudis de salut,
i que serà una millora substancial per a una universitat que
continua creixent i que realment necessita tenir unes
infraestructures d’acord amb el segle XXI. Per tant volem
consolidar tot el que tenim.

Hi ha una sèrie d’objectius que vull posar de manifest que
nosaltres volem treballar aquesta legislatura. Per una part
volem evidentment, i això serà també i ho pos de manifest, que
durant aquesta legislatura necessitam una llei estatal
d’universitat, és a dir, creim que tant la LRU com la LOU ja
estan superades per la realitat, necessitam una llei
d’universitats del segle XXI, universitats que donin resposta als
reptes de la universitat espanyola en general, i pensam que les
comunitats autònomes, com a importants elements dins la
política universitària, necessitam, juntament amb els grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, juntament amb la
comunitat universitària, dur a terme una llei que també sigui
una llei de pacte, una llei de consens perquè necessitam una llei
que defineixi també qüestions de governança, de finançament,
de docència, d’estructura del professorat, de recerca, de
transferència del coneixement, i aquesta és la idea. És a dir, jo
pens que governi qui governi a Espanya pens clarament que
aquesta és una qüestió, aquesta sí, capital. La Llei
d’universitats que tenim en aquests moments no és adequada
per als reptes que tenim en aquesta situació.

Volem, i això ho vàrem començar la passada legislatura, fer
un conveni de finançament que doni estabilitat als pressupostos
de la UIB, això també per a nosaltres és clau. El vàrem treballar
molt, es va treballar de forma intensa, és un tema complex
perquè hem d’utilitzar indicadors en base a dos eixos: el
finançament, diguem, capitular i d’infraestructures, però
sobretot, i això crec que és la clau, un finançament per
objectius; en funció de l’assoliment d’objectius crec que hi ha
d’haver un finançament determinat perquè estimuli la
universitat dins unes línies que es pactin entre el Govern de les
Illes Balears, i dic Govern, no dic conselleria, dic Govern de les
Illes Balears, entre la societat civil -vull posar de manifest, tot
i que el consell social necessita una reforma, entre el consell
social que hi ha la societat civil- i la mateixa universitat. Són
tres actors sobre els quals ha de pivotar tot aquest procés de
finançament.

Seguirem evidentment treballant en la política d’ajuts
universitaris, amb estudiants de mobilitat, el tema Erasmus
també estarà damunt la taula, etc., és a dir, continuarem el que
es va fer la passada legislatura, perquè pensam, tot i que les
beques no és competència nostra, ho vull posar de manifest, és
una competència del Govern espanyol i per tant nosaltres
complementam el que el Govern d’Espanya ha de fer, i tot i que
la política de beques consider que també ha de canviar a tot
l’Estat, nosaltres modestament i en la nostra modèstia intentam
ajudar en temes de mobilitat, de residència, i en tot allò que
possibiliti que els estudiants puguin gaudir d’unes millors
condicions.

També hem baixat les taxes universitàries, també ho vull
posar de manifest. En aquest moment la situació, és a dir, la
nostra política seria seguir baixant i ho baixarem si hi ha un
finançament adequat, també ho vull dir, no em vull tirar a la
piscina d’una cosa que no podem dir, però sí que com a mínim
tendrem estables, diguem, una mica les taxes universitàries.

Evidentment, com deia abans, serà important la construcció
de l’edifici de ciències de la salut. Ja he començat les
conversacions amb l’Ajuntament de Palma avui mateix per tal
de veure com podem dur a terme una demanda de la universitat
que és el tema de residències, nosaltres estam ja en situació de
poder fer una proposta al Rectorat de la Universitat per tal que
hi hagi dins Palma, o dins el campus, com a mínim nosaltres
dins Palma, una residència que possibiliti donar resposta a les
necessitats d’estudiants de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, fins i tot de la part forana de Mallorca, perquè
pensam que això és una política d’igualtat d’oportunitats.

Evidentment aquests són els eixos sobre els quals nosaltres
seguirem treballant en la política universitària, que pensam que
és un element important.

Quant a polítiques de recerca, que és l’altre eix que de
qualque manera..., una altra pota d’aquesta conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, vull posar de manifest dos
fets; per una part és evident que la recerca a les Illes Balears
necessita millorar, és a dir, la inversió que es fa en recerca és
baixa, tot i que la passada legislatura -i això el director general
ho ha posat molt de manifest- ha estat la comunitat autònoma
que més ha incrementat la inversió en I+D. La inversió en I+D
crec que és un tema que encara tenim un gran recorregut com
a comunitat autònoma per estar dins la mitja espanyola i dins
la mitja europea, és a dir, en això tenim un gran recorregut, i
per això necessitam una sèrie d’elements clau: per una part, tot
el que fa referència al fet que l’administració pública faci una
aposta clara per l’I+D; en segon lloc necessitam també que els
sectors empresarials facin una aposta clar per l’I+D, i per tant
que des de l’Estat, des del Govern central, també s’aposti més
clarament per l’I+D, perquè tots són elements que ajuden a
millorar aquesta situació. Nosaltres pensam que aquí tenim
moltes coses a fer; pensam que hem de partir del que tenim,
tenim una UIB puntera en temes de recerca, tenim instituts de
recerca punters, realment vull dir l’ICIS, però podria dir-ne
d’altres, IMEDEA, IUNICS, etc., que fan una tasca important
i significativa en temes de recerca, i això és un tema que
realment no ha d’admetre cap debat de confrontació ideològica,
és una qüestió bàsica perquè la nostra comunitat autònoma, si
vol seguir creixent, si vol fer una aposta dins la societat del
coneixement, ha de fer de l’I+D un element clau.

Vull dir quins són els objectius que duim a terme o volem
dur a terme durant aquesta legislatura.

Per una part volem dur a terme l’aprovació d’una llei de la
ciència, una llei de la ciència que es va començar a elaborar la
passada legislatura, que també torn repetir que volem ser una
llei el màxim consensuada possible, una llei que creim que serà
fàcil un pacte i un acord, i treballarem des de la conselleria, des
de tots els nostres instruments per fer possible això. És una llei
que també volem que sigui amb el consens dels investigadors
i de la Universitat de les Illes Balears perquè amb això ens hi
jugam molt.
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Un element clau també serà executar el Pla d’I+D que es va
aprovar a finals de la passada legislatura. Aquí tenim moltes
coses que cal fer, és a dir, la proposta aquesta l’hem de seguir
millorant, tots els programes que nosaltres volem que siguin
cada vegada més competitius; volem que hi hagi grups cada
vegada més competitius de recerca en tots els àmbits, ciències,
biologia, ciències de la salut, ciències socials, humanitats, etc.
Volem, i això també és una qüestió que creim que seria molt
important de cara a captar talent, l’Institut de Recerca de les
Illes Balears, que seria un element de tenir talent i que pensam
que a partir de l’any 21-22 podria ser una realitat. Vull ser
realista en els moments, i pensam que a partir de l’aprovació de
la Llei de la ciència podrem seguir avançant moltíssim.

Deia que hem de posar en marxa també el complex científic
del Parc Bit; això és una realitat que va començar amb el segon
pacte de progrés, que ha tengut molts de retards i molts de
problemes de molts de tipus, i pensam que l’any 21 serà una
realitat important que pot suposar un salt qualitatiu dins la
política d’I+D, crec que això és un tema important que creim
que significa un abans i un després. 

Per tant tenim també posar en marxa el Pol Marí realment
al Moll Vell de Palma i això seria un acord amb el CSIC, que
pensam que és un tema important, i tota la política que es pot
fer al respecte, la política científica, de donar promoció a
aquest tipus de les ciències del mar creim que és important.

Tenim clar també que hem de fer una situació de divulgació
de la ciència. Avui hem presentat la Nit de la Ciència; pensam
que a les Illes Balears hem de fer una pedagogia important de
la política científica, crec que és important que es posi de
manifest, i aquesta Nit de la Recerca que se celebra a 250
ciutats europees volem que sigui un element més de divulgació
de la ciència. La ciència és necessària, Balears fa ciència, i
realment tenim bons científics i hem de posar de manifest que
necessitam crear vocacions, necessitam crear consciència que
sense investigació no hi ha futur, i per tant aquesta serà una
línia en el tema de la divulgació, un tema important.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, el volia avisar que li queden cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Fantàstic, mai no m’havia planificat tan bé.

I acabaré amb un tema de política lingüística. Deia abans
que de qualque manera aquesta és una conselleria que ha
assumit la política lingüística com una responsabilitat.
Nosaltres tenim clar quins són els objectius; volem que es
compleixi la Llei de normalització lingüística; volem que hi
hagi una sostenibilitat clara de la nostra llengua. Aquest és per
a nosaltres un tema clau, i aquí sí que també vull plantejar una
sèrie de fets, és a dir, necessitam el màxim consens possible.
Vull dir que des de l’any..., la història de la normalització de la
nostra llengua comença l’any 1977 amb el govern de la UCD,
quan realment es comença a plantejar tres hores
d’ensenyament. Tenim després l’Estatut d’Autonomia que diu
clarament quina és la nostra llengua..., el català com a llengua
pròpia de les Illes Balears i oficial i que els poders públics

estan obligats a la seva normalització; tenim la Llei de
normalització lingüística de l’any 1985, quan era president de
la comunitat autònoma el Sr. Cañellas, una llei que va tenir un
consens polític, un consens social i un consens educatiu, i una
llei que jo crec que encara té recorregut per a la seva aplicació
malgrat hi pugui haver elements que s’hagin de modificar, però
pensam -aquesta és important- tenir l’ordre Rotger, tenim el
Decret de mínims del Sr. Matas, que encara està vigent, i vull
dir que hi va haver consens. 

Per tant, si hi va haver consens per dur a terme una tasca de
normalitat, de normalització de la nostra llengua creim que hem
de seguir en aquesta idea de normalitat i de consens perquè el
català, que és una llengua minoritària, no pot ser una llengua
minoritzada i hem de fer de la seva realitat un ús normal, en
tots els aspectes, i pensam que aquesta és una línia sobre la
qual nosaltres treballarem i hi treballarem perquè volem que la
llengua sigui una feina de tots i per a tothom. Aquest és
l’objectiu. 

Quan hi ha confrontació, i jo crec que això és realment un
tema sobre el qual cal reflexionar, és quan el català perd. No
podem deixar de tenir en compte quina és la realitat
demogràfica de les Illes Balears aquests anys, com ha canviat
i vull posar de manifest que l’escola està fent un paper clau en
els temes que els nostres estudiants tenguin i coneguin la nostra
llengua. Aquest és un principi clar, sense aquest principi és
molt difícil continuar avançant. 

És veritat que després tenim problemes d’ús. És veritat que
tenim problemes que alguns espais, alguns mitjans.... en l’àmbit
de mitjans tenim una minoria... són molt minoritaris. És veritat
que l’administració fa una feina positiva, però és veritat que
hem de fer una política -jo diria- el més amable possible, el més
consensuada possible perquè necessitam que el català avanci
malgrat les dificultats.

Per tant, volem plantejar una situació de defensa dels drets
lingüístics, hi ha dues llengües oficials en aquesta comunitat
autònoma, dues llengües oficials, i volem que realment aquesta
idea de llengües oficials sigui un element clau. 

A més, vull dir dues coses més: nosaltres no volem
ciutadans monolingües, volem que la gent sàpiga català i
castellà i que les utilitzin i que millor és que sàpiguen una
tercera o una quarta llengua. Aquesta és una mica el nostre
objectiu. Per tant, no anam en contra de ningú, anam a favor de
la nostra llengua. No anam en contra del castellà. Si algú es
planteja que va en contra del castellà s’equivoca. 

El castellà té 500 milions de parlants, té l’Institut Cervantes,
té tot un estat i ja que som... i amb això acabaré, és evident que
tenim una responsabilitat com a administració i com a societat,
però tampoc no vull defugir que segons la Constitució
Espanyola l’Estat té l’obligació de protegir les llengües de
distintes comunitats autònomes, que no sigui el castellà, i això
malauradament s’ha fet poc i ha de fer una part de pedagogia,
però també una part d’ús d’aquesta llengua.

Aquests per a nosaltres són els eixos sobre els quals
emmarcam la nostra política lingüística, una política -torn
repetir- de consens, de mà oberta. Jo voldria que tots els grups
que varen fer possible la Llei de normalització lingüística, el
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Decret de mínims s’hi apuntassin evidentment perquè per això,
diguem, la llengua és una cosa que ens uneix com a societat, és
una llengua pròpia, és una llengua històrica i és la única forma
de seguir que tengui una utilitat en el futur, una llengua ha de
ser coneguda, però ha de se útil, són els dos elements claus
perquè puguem normalitzar i fer possible la sostenibilitat de la
nostra llengua.

Jo, Sra. Presidenta, crec que he clavat, eh?, el temps, estic
espantat de mi mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Conseller, exactament ha exhaurit
el temps puntualment, moltíssimes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Increïble!

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions per la qual
cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la
sessió o si podem continuar. Podem continuar?, perfecte.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de 15 minuts cadascun. Té la paraula la Sra. Riera del
Grup Parlamentari Popular. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom, benvinguts,
conseller i el seu equip, i gràcies per la seva intervenció. En
virtut de la normativa reglamentària nova jo li faré preguntes
breus i àgils, esper que les seves respostes també ho siguin i
puguem tenir un diàleg interactiu.

En primer lloc, m’agradaria saber si té vostè constància de
quin és el nombre d’assessors que fan feina als serveis
administratius, AD i ATD a la seva conselleria o en altres
serveis, gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Li contestaré, a mi m’agrada, pensava que era un debat de
política educativa a fons, però veig que anam als detalls,
nosaltres tenim com a assessors..., és a dir, la meva conselleria
té 5 assessors, la secretaria autonòmica té 2 assessors i tenim
uns 150 ATD.

Durant aquest temps hem fet una modificació del nombre
d’ATD a la baixa i el més important: els ATD surten a concurs
de mèrits. Això és el que li puc respondre.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

És a dir, 150 entre AD i ATD té la seva conselleria, Sr.
Conseller?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, sí.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Pensa fer alguna reprogramació o reducció aquesta
legislatura?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Miri, nosaltres... quan vàrem començar, que li record que
vàrem agafar el Govern que vostès havien perdut, hi havia
molts més de 150 ATD i AD, molt més, molt més, i nosaltres
durant aquesta legislatura passada hem anar reduint el nombre
d’AD i ATD perquè volem que facin una feina bàsicament
pedagògica, i li diré més: nosaltres tenim un pla, des del punt
de vista de l’estructura de la Conselleria d’Educació, per tal
d’anar reduint el nombre d’AD i ATD que no tenguin
formacions pedagògiques en funció que des de Funció Pública
ens dotin les places que tenim de cara al que és la relació de
llocs de treball. Aquesta és una mica la nostra política. Per tant,
una cosa va en relació amb l’altra.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Si em pogués dir..., vostè ha dit que
hi ha 30 inspectors, m’agradaria saber quants d’aquests 30 són
titulars i si pensa fer oposicions a inspectors educatius, gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

No he entès la darrera part d’inspectors educatius, què vol
dir fer oposicions a inspectors educatius...?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, vostè ha dit que té 30 places o 30 persones fent feina
d’inspectors, però n’hi ha que hi són en comissió de serveis i
n’hi ha que són inspectors titulars de les places. Volia saber
quants són titulars i si pensa treure oposicions dins les
oposicions que farà d’inspector educatiu perquè la gent tengui
la plaça en titularitat.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Miri, nosaltres quan vàrem arribar a l’any 2015 hi havia 10
inspectors, 10, i la situació dels inspectors era lamentable a
nivell d’imatge a causa de la política que es va respecte d’això.
Nosaltres hem tengut dos objectius, per una part incrementar el
nombre d’inspectors perquè facin la feina de control de

 



12 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 

legalitat, sinó d’ajudar els centres educatius a millorar i
sobretot intenta que hi hagi una situació numèrica adequada.

En aquests moments, si els nombres no em ballen, hi ha uns
25 inspectors amb oposició i uns 5 inspectors accidentals, si no
m’equivoc, eh?, és a dir, pot ballar un número. També vull
posar de manifest que en aquests moments hi ha 4 inspectors a
Eivissa i Formentera -4 inspectors a Eivissa i Formentera- dels
quals 2 són accidentals; a Menorca n’hi ha 2 fixos i 1 que serà
accidental.

La nostra política és intentar seguir fent oposicions
d’inspector d’acord amb les jubilacions que hi hagi, que hi ha
jubilacions de forma progressiva i d’acord amb les necessitats.
Pensam que en aquest moment en tenim un nombre adequat,
aquest estiu s’han fet oposicions, després s’ha fet una oposició
d’inspectors accidentals i aquesta serà la nostra política.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Si ho entès bé, idò, pensa fer oposicions al 2020
d’inspectors, Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Això ho decidirem durant l’any 2020 en funció de les places
que hi hagi buides.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bé, idò no ho té previst en un principi.

Em voldria dir si vostè té constància de quants de centres
educatius de la xarxa sostinguda amb fons públics no tenen
publicat el seu projecte educatiu i el seu projecte lingüístic?, si
ho tenen analitzat o ho controlen d’alguna manera. Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres, un dels objectius que ens hem marcat com a
Conselleria d’Educació..., i això ha estat un decret d’admissió
d’alumnes, és l’obligació els centres educatius a penjar a la
web el seu projecte educatiu, el seu projecte lingüístic i les
normes que consideren adequades, ho han de tenir penjat a la
pàgina web o han de tenir realment al tauló o han d’estar a
disposició de la gent.

Aquesta és una qüestió que és... una de les feines de la
inspecció és que tots els centres educatius tenguin a l’abast
aquesta qüestió. Qualsevol pare, qualsevol mare, qualsevol
tutor que realment vulgui tenir el projecte lingüístic, el projecte
educatiu del centre té el dret de demanar-lo i el centre té
l’obligació de donar-lo.

En aquests moments li podria dir que segurament hi ha uns
200 centres que tenen el projecte lingüístic i el projecte
educatiu penjat a la web, però torn repetir cada any estam
intentant millorar-ho perquè hi ha centres que malgrat els
nostres reiterats plantejaments a vegades no els pengen, però
sempre tots estan a la disposició dels pares i mares i dels tutors
dels al·lots.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

És a dir, diu vostè un 200 centres tenen penjat el projecte
educatiu...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo crec que sí, més o manco, sí.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... li sembla a vostè, com a responsable superior dels inspectors
deu saber aproximadament quants són no o hauria de tenir les
dades...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Però de totes formes li diré una cosa, Sra. Riera, jo li vull
donar totes les dades i si vostè em deixa li enviaré per escrit
totes les dades que vulgui. Això jo em pensava que..., és un
examen, ja sé que és un examen, però un examen de xifres no
em pensava que el fes. 

Jo li diré quines són les línies de la nostra política
educativa. La nostra política educativa és que tots els centres
tenguin penjat el projecte lingüístic i el projecte educatiu del
centre, i això és la feina dels inspectors, i jo li enviaré, si vol,
a vostè i a tots els grups parlamentaris el nombre de centres que
els tenen penjat. Ara bé, si vostè aquí a fer una anàlisi de dades,
un examen, jo, la veritat, el nombre exacte no ho sé ni tenc
perquè saber-ho, jo sé quina és la política educativa que volem
i anam en la idea que cada vegada tots els centres tenguin això.
El nombre exacte, Sra. Riera, vostè creu, que vostè ha estat
consellera d’Educació, vostè creu que tenia totes les dades dins
del cap? Segurament vostè sí, jo tenc unes limitacions
intel·lectuals i mentals importants i no tenc totes les dades, però
la nostra política és clara, penjar, malgrat alguns mitjans posin
en qüestió la nostra política, tots els centres tenen l’obligació
quan hi ha un pare o una mare de posar a disposició el seu
projecte lingüístic o projecte educatiu del centre, públics o
concertats. I aquesta és la política que realment continuarem
fent durant aquesta legislatura.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Ironies a part, tots els centres tenen
l’obligació i vostè l’obligació de controlar que els tenguin, no
li estic demanant dades de partida sinó un tema important que
són els projectes educatius.

Un altre tema, el tema de la igualat. Vostè ha parlat de
coeducació a les escoles, jo li volia parlar d’igualtat a la
conselleria, els seus empleats públics es mereixen també tenir
un pla d’igualtat. Jo volia saber si vostè des de l’any 2016, que
hi ha un mandat parlamentari, té en marxa qualque pla
d’igualtat en el sector educatiu, en els docents o no docents que
facin feina, però bàsicament en els docents, i si no el té aprovat
o preparat, quan el pensen aprovar.

Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Ja sé que és un tema recurrent, nosaltres el tema de la
coeducació és un dels temes claus de la nostra política, farem
un pla de coeducació que presentarem properament a la
comunitat educativa i a la societat de les Illes Balears. Tenim
un pla d’igualtat de docents, el tenim fet, el penjarem de forma
propera, el vàrem fer i no el vàrem penjar perquè era època
final de legislatura, però el tenim fet i el penjarem properament. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

El tenen fet el Pla d’igualtat, idò, del sector educatiu.
Gràcies.

Un altre tema, qüestió de ràtios. Vostè va signar un
compromís en el Pacte educatiu d’una sèrie de ràtios: 20 de
mitjana a infantil, 25 a primària o 30 a secundària/batxillerat.
Em podria dir quines d’aquestes ràtios es compleixen? o si les
pensa complir, en quin moment?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

La “xuleta” que realment necessit, un té una edat i la
memòria falla, miri, nosaltres d’educació infantil vàrem
començar amb 22,2 l’any 2015 i ara tenim 19,8, a educació
infantil, 3-6 anys. Educació primària, vàrem començar el 2015
amb 22,9 i ara tenim 22,5. A ESO, vàrem començar l’any 2015
amb un 24,2 i l’any passat, encara no tenim dada actual, tenim
un 24,3. I a batxillerat teníem un 27,3 i ara tenim, falta
enguany, un 26,7.

Què vull dir amb això?, que la nostra política ha tengut tres
nivells; per una part, un nivell de crear places escolars, hem
hagut d’escolaritzar cada anys més de 2.000 alumnes, més de
2.000 alumnes, jo crec que això és un tema important que cal
remarcar, som l’única comunitat autònoma que creix, creix en
alumnes, i al mateix temps hem baixat ràtios, i al mateix temps
hem baixat ràtios, i això és una cosa que l'hem feta d’una forma
molt clara, teníem unes ràtios de nombre d’alumnes per
professor a nivell d’educació infantil i primària d’un 12,
nombre d’alumnes per professor global de tots els centres, i
hem fet una baixada de ràtios progressiva; i quan hi ha centres,
que també hi són, que tenen unes ràtios superiors donam un
professor de suport perquè la feina pedagògica es faci de forma
adequada. 

Per tant, nosaltres complim els nostres compromisos
malgrat les dificultats que tenim des d’un punt de vista d’una
societat que creix demogràficament, d’una situació que hi ha
2.000 alumnes més cada any, i això hi feim, escolaritzant a
tothom, cosa que durant la passada legislatura en educació
infantil a Eivissa vostè no ho feien, nosaltres escolaritzam a
tothom, i intentam tenir les ràtios adequades i intentam que hi
hagi..., que es faci de forma equitativa, d’acord amb els pactes
que hem fet a distints municipis de les Illes Balears. Per tant,
baixam progressivament el nombre de ràtios.

Li diré més, les ràtios és un factor de rendiment escolar, clar
que sí, però no és l’únic factor de rendiment escolar. Els estudis
posen de manifest que hi ha altres variables quan parlam de
rendiment escolar, i aquesta és una que nosaltres hi treballam
i hi continuarem treballant perquè a nosaltres ens preocupa
realment la realitat de les nostres escoles.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Em podria dir si aquestes xifres de
ràtios són només de les escoles públiques o també dels centres
concertats? Si hi ha una mitjana feta de tots o si hi ha ràtios
més elevades que aquestes a la concertada?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo he donat les dades de centres públics, els centres
concertats de forma general tenen ràtios un pocs més alts. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Sr. Conseller, vostè ha parlat de Llei educativa,
voldríem saber si té qualque esborrany, quan el pensa penjar a
la web i si ha tengut en compte les aportacions que li varen fer
des de la comissió del Parlament; amb diàleg i consens vàrem
fer una sèrie de dades, si les pensa tenir en compte o..., bé, o ja
es preveu que ho faci en tràmit parlamentari. 

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies per aquesta pregunta de política educativa. 

Dues coses, en primer lloc, nosaltres ja vàrem dir que la
passada legislatura hi va haver un procés que jo vull posar de
manifest. A la passada legislatura, en la qual vostè va ser
consellera, va sortir un moviment d’Illes per un pacte que va
elaborar un document de pacte educatiu, un document que
se’ns va lliurar l’any 2016, març de 2016, en el Conservatori de
Música perquè realment nosaltres ho trametéssim al Consell
Escolar, que era el Consell Escolar un petit parlament on hi
havia tota la comunitat educativa, un consell escolar que vostès
havien retallat i que nosaltres el vàrem tornar amb tota la seva
composició, i que durant un any més o menys va fer un debat
sobre aquest document, un document que es va aprovar no per
unanimitat, també cal dir-ho, hi va haver una sèrie de no
suports per part de sindicats, etc., però que nosaltres ho vàrem
acceptar com a document important i que vàrem enviar al
Parlament de les Illes Balears. La Comissió d’Educació va estar
treballant un any, més o menys, amb compareixences i el pacte
que es va fer..., si allò és un pacte, jo no sé què és un pacte. És
a dir, va ser realment..., els resultats varen ser, per a nosaltres,
bastant lamentables i nosaltres malgrat tot tendrem en compte
els resultats de la Comissió d’Educació del Parlament.

En aquests moments hem començat el procés d’elaboració
d’aquesta llei, la vàrem penjar a la pàgina web al principi
perquè la comunitat educativa o tots els agents educatius fessin
les aportacions que volguessin per començar a elaborar la llei.
Nosaltres estam treballant amb aquesta llei i nosaltres esperam
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que, d’acord amb els processos que realment s’han de fer
lògicament, nosaltres esperam que a partir de gener, febrer de
l’any que ve puguem tenir ja un avantprojecte de llei que
volem, per una part, negociar amb la comunitat educativa, però
també amb els grups parlamentaris abans que arribi al
Parlament de les Illes Balears. 

Aquest és una mica el nostre objectiu. Ho he dit molt
clarament, nosaltres volem una llei d’educació de les Illes
Balears que sigui una llei d’educació realment consensuada i
nosaltres li demanarem i treballarem perquè vostès s’hi apuntin;
per a nosaltres és un grup clau perquè hi hagi consens educatiu
i treballarem perquè això sigui així. Segurament dins l’arc
parlamentari, dins del centre dreta, vostès són un grup clau
perquè hi hagi aquest consens educatiu, i ho volem fer i ho
treballarem perquè, torn a repetir, volem una llei d’educació
que tengui durabilitat en el temps, que doni estabilitat en el
sistema, que no suposi canvis, en tot cas els canvis es faran a
partir de normes i de decrets de polítiques concretes, però la llei
ha de ser la columna vertebral sobre la qual s’articulin les
polítiques educatives que cada govern pot dur al respecte.

Nosaltres, evidentment, treballam perquè això sigui així,
volem el consens al màxim de la comunitat educativa i el
consens parlamentari màxim, i per a això treballarem. Per tant,
jo li deman una actitud positiva perquè això sigui així.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Li repetiré la pregunta perquè em
pareix que no, no m’he explicat correctament. Té vostè qualque
esborrany ja fet d’aquesta futura llei educativa?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres estam treballant amb un esborrany i amb un
avantprojecte de llei, quan el tenguem fet, d’acord amb la
normativa i el procediment, el donarem a conèixer, però és que
necessitam un temps per fer una elaboració, jo no sé
exactament com ho feien vostès, però nosaltres necessitam un
temps per elaborar de forma adequada un avantprojecte de llei
que segueix tot el procediment, evidentment. Nosaltres les
coses no ens vénen fetes de Madrid ni d’altre lloc, nosaltres
l’hem d’elaborar nosaltres, i ho farem amb el màxim consens.
Una vegada que això s’hagi donat a conèixer jo li puc assegurar
que parlaré amb tots els grups parlamentaris i parlaré amb tota
la comunitat educativa, però quan ho tengui acabat, nosaltres
tenim un esborrany, però els esborranys són punts de partida,
no són punt d’arribada.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

És a dir, quan tengui vostè l’esborrany parlarà amb la
comunitat educativa i parlarà amb nosaltres com a parlament i,
farà incorporacions -perdoni un segonet que li faré l’exposició-
i inclourà aportacions d’aquest informe, que no era cap pacte,
era un informe, que vostè ha titllat de lamentable, que vàrem
fer a la Comissió d’Educació quan tengui l’esborrany fet o està
incorporant alguna d’aquestes aportacions? Per saber un poc si

aquesta feina s’ha posat en valor a part de les seves valoracions
personals.

Gràcies. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

No són valoracions personals, són valoracions polítiques,
polítiques i educatives clares. Jo no faig valoracions personals;
aquí estic de conseller d’Educació, Universitat i Recerca, i
quan jo faig una valoració vostè aquí no està com a Sra. Riera,
està com a diputada del Partit Popular i fa valoracions
polítiques que li respect absolutament. Per tant jo faig
valoracions polítiques, no faig valoracions personals i, torn
repetir, els resultats de la Comissió d’Educació no em varen
agradar gens, políticament i educativament, i així i tot tendrem
en compte tot el document d’Illes per un pacte i tendrem en
compte les aportacions que es varen fer des de la Comissió
d’Educació. I a partir d’aquí, quan tenguem l’avantprojecte de
llei, començarem a parlar amb comunitat educativa i amb els
grups parlamentaris, abans que arribi al Parlament de les Illes
Balears.

Jo no sé com li ho he de dir més clar: volem un procés
democràtic, cosa que potser vostès haurien d’aprendre, del que
és l’elaboració de... de fer una política educativa democràtica.
A los hechos me remito, a los hechos me remito, és a dir, no
seran vostès un abanderat de la política educativa democràtica;
vostè va ser un exemple, del qual se sent orgullosa, del que va
ser la política educativa durant l’època del Sr. Bauzá. Jo, en fi,
si per a vostè això és política democràtica, en fi, això nostre ja
és increïble.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No es posi nerviós, Sr. Conseller; únicament li he demanat
si la paraula “lamentable” era pròpia seva personal o era
política del pacte. Pareix que és política del pacte aquesta
valoració.

Una altra pregunta, Sr. Conseller. En relació amb l’educació
0-3, quantes places ha conveniat aquest curs 2019-2020 amb
centres d’educació infantil autoritzats conformement es va
preveure la passada legislatura?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo li vull recordar un parell de qüestions. La política de 0 a
3 anys té distints plantejaments, té distintes línies. Per una part
nosaltres hem posat en marxa els ajuts de menjador de 0 a 3 a
públics i privats autoritzats, cosa que no existia, cosa que també
vàrem posar en marxa els ajuts de menjador de centres
concertats que vostès tampoc no varen posar en marxa, tot i que
nosaltres anam en contra de l’escola concertada, vostè ho sap
clarament, que són opinions seves, polítiques o personals, i per
tant això ha estat una línia concreta. L’altra línia hem fet una
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modificació del decret per tal de flexibilitzar les condicions
perquè es puguin (...) més places. A partir d’aquest moment
hem autoritzat més places? Hem autoritzat les places que
s’adeqüen al decret en aquests moments; nosaltres hem obert
simplement l’escola de Can Nebot, unes 50 places, i la nostra
política és desenvolupar aquest decret perquè els centres,
guarderies que flexibilitzin les seves condicions per ser
escoletes autoritzades puguin rebre una ajuda per part de la
Conselleria d’Educació.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Tot això em pareix molt bé, Sr. Conseller, però és que no
m’ha contestat la pregunta. Em podria dir quantes places ha
conveniat amb les escoles autoritzades, per favor?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Li he dit que nosaltres encara hem de desenvolupar el
decret per possibilitar en quines condicions s’han de donar
aquestes ajudes a les escoles autoritzades.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bé, o sigui que encara no se n’ha conveniada cap.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Una cosa és un decret, vostè hauria de saber que una cosa
és un decret, i l’altra la normativa per desenvolupar aquest
decret i per donar les ajudes concretes.

Són dues coses diferents, Sra. Riera. Si no hi ha una
normativa que desenvolupi aquest decret és molt difícil que
realment es pugui dur a terme. Li record que des que es va
aprovar hi va haver l’estiu, que hi hagut tot el procés de
constitució d’un nou govern, i a partir de 2020 nosaltres
estarem amb la política que es du a terme al respecte.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Bé, únicament vull recordar que la incorporació de
les beques menjador es va instar en el Parlament a instàncies
del Grup Parlamentari Popular a la concertada.

Un altre tema, el tema de fracàs escolar, abandonament i
absentisme. Té vostè les xifres actualitzades de Balears,
d’abandonament, de fracàs i d’absentisme?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Mira, anem per parts. El tema d’abandonament escolar és
un tema que suposa, l’abandonament escolar prematur, suposa
una sèrie de qüestions. Ens referim a aquells estudiants a partir
de 18-24 anys que no estudien. Nosaltres vàrem començar la
legislatura amb un 26% i estam en un 24% d’abandonament
escolar prematur. És una xifra que ens agrada? No, de cap de
les maneres; pensam que de qualque manera hem
d’incrementar... hem de baixar la taxa d’abandonament i tenim
una sèrie de línies concretes per dur a terme aquesta baixa. Per

una part hem incrementat i estam incrementant la taxa de
titulació de l’ESO, que és més d’un 90%, perquè si no es du a
terme un increment de la gent que titula en ESO serà molt
difícil que tenguem una recuperació, una baixada de la taxa
d’abandonament escolar prematur. En segon lloc hem posat en
marxa tot el que és incrementar la política de formació
professional, 1.600 alumnes, i això també és una altra variable
que anirà baixant progressivament el nombre d’abandonament
escolar. Hem posat en marxa l’Institut d’Ensenyaments a
Distància, que serà dur a terme en aquests moments batxillerat
i formació professional i que volem recuperar tots els estudiants
que en definitiva han deixat les carreres. 

Per tant el nostre objectiu és baixar del 24% que tenim ara
al 20% a final de legislatura, és un procés progressiu, perquè no
oblidem que la comunitat autònoma del País Basc, que té un
7% d’abandonament escolar prematur, el té per moltes
qüestions. Podríem fer una anàlisi molt llarga del perquè el País
Basc en té, però li vull dir bàsicament per dues coses concretes:
té una formació professional d’un nivell increïble, d’un nivell
increïble, i nosaltres tenim una formació professional que hem
d’incrementar i l’estam incrementant; en segon lloc, té una
estructura productiva que necessita la gent que entra dins les
empreses una qualificació determinada, i realment això és
important per entrar perquè té una indústria molt competitiva,
i són dues variables que fan que tengui aquest abandonament.
Nosaltres malauradament tenim una estructura productiva molt
dinàmica, però que la gent entra dins el sistema sense una
qualificació adequada. Tenim molt..., és un mercat de treball,
i vostè ho sap, molt dinàmic, que ve molta de gent que no té
qualificació, i molta de gent, molts d’estudiants a 16 anys
deixen l’escolarització per entrar dins el mercat de treball sense
una titulació, a vegades ni d’ESO, i a vegades ni de formació
professional de grau mitjà. Per tant aquest és l’objectiu que
tenim de l’abandonament escolar.

Quan parla vostè de fracàs escolar li vull dir que hauríem de
parlar de què entén vostè per fracàs escolar, perquè d’altra
manera podem parlar de xifres. Hem incrementat, per exemple,
ho he dit abans, la taxa de gent que es titula de l’ESO; hem
millorat la taxa de promoció i hem incrementat la taxa
d’idoneïtat; hem incrementat les competències que tenen els
nostres estudiants; però encara tenim una situació que resulta
molt important millorar. Per tant tenim un recorregut i per això
necessitam evidentment millorar les condicions dels centres, la
formació del professorat, etc. Aquesta és una realitat que
realment estam millorant però estam millorant a poc a poc, de
forma progressiva.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Li agrairia que fos més breu i exacte,
potser, en la resposta, si és possible, per qüestió de temps,
perquè si no, ens allargarem moltíssim.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo responc així com vull...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

 



16 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 

Si és possible...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... així com vull, no és ver? Vostè fa les preguntes que vol i jo
responc el que vull.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

D’acord, gràcies. Em podria dir exactament, idò, la taxa de
fracàs escolar que hi ha l’any 2019, per favor? Gràcies.

El nombre de repetidors que tenim a ESO, per favor.
Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Un 5, un 6%.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Em podria dir la taxa d’absentisme escolar, tenint
en compte que a Eivissa és de les més altes d’Espanya?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Aquesta xifra no la hi vull donar, no la hi vull donar. Jo li
vull donar..., li demanaré a Inspecció les taxes d’absentisme
escolar, però em pareix que està entrant en una dinàmica que
pareix un examen. Estam fent polítiques contra l’absentisme
escolar; la taxa, no la conec, no la conec, no me’n record.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bé, li dic que a Eivissa és la taxa més alta, venien d’un
17%, i era per saber si vostè tenia actualitzada aquesta xifra. En
tot cas quan l’aconsegueixi si ens la pot fer arribar li ho
agrairíem.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

(...) arribar totes les dades que vulgui, nosaltres som una
conselleria transparent.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bé, una altra qüestió: el tema d’infraestructures. La Sra.
Armengol va dir dimarts que estan reprogramant les inversions
a totes les conselleries i volia saber si aquesta reprogramació
afectarà el Pla d’infraestructures 2016-2023 que vostè ja va
actualitzar el darrer any de la legislatura. Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres seguim en aquests moments amb una política de
dur a terme les programacions que teníem. Vostè sap que quan

es fa una construcció escolar concreta no es fa en funció d’un
dia per l’altre, necessitam un temps; és a dir, cada centre són
dos anys d’infraestructures quan tenim el solar, i en aquest
moment li vull dir quina és la situació.

Miri, per una part en aquests moments vostè sap que estan
començats els centres educatius de Sant Josep de Sa Talaia
d’Eivissa i Sant Ferran, això són centres que s’estan fent.
D’aquí a unes setmanes licitarem l’ampliació de Sant Carles, de
Sant Carles de Santa Eulàlia, després de mesos de demanar la
sol·licitud. Evidentment estam preparant per a l’Isidor
Macabich, a final d’any, l’ampliació de l’Isidor Macabich, una
ampliació que per a nosaltres és important i necessària. Durant
la legislatura pensam dur a terme l’ampliació de l’institut
Quartó del Rei, això quant a Eivissa, li estic parlant de forma
general, juntament amb totes les reformes concretes que estam
fent.

En l’àmbit de Mallorca, quina és la situació? Miri, a l’àmbit
de Mallorca en aquests moments es posarà ja en marxa, es
començarà a construir el centre de... CEIP d’Alcúdia, que
realment és una necessitat i que això ho ha licitat amb un
conveni que vàrem fer amb l’Ajuntament d’Alcúdia i això per
a nosaltres és un element important.

Darrerament hem posat en marxa les ampliacions de
l’institut de Binissalem, de l’institut de Berenguer d’Anoia, el
Ramis i Ramis de Menorca que ha suposat -diguem- gairebé
construir dos centres nous.

En aquests moments estam ja preparant, tenim preparats
tota una sèrie de licitacions d’acord amb el Pla
d’infraestructures educatives. Estam treballant..., avui hem
tengut una reunió amb l’Ajuntament de Santa Margalida, estam
redactant el projecte bàsic de Can Picafort. Vull posar de
manifest que tot i que el batlle d’aquest municipi durant la
passada legislatura va dir i repetir que havia enviat tots els
papers, ara estan enviant tots els papers, vull dir, tota la
documentació necessària, no l’havien enviada, i s’ha retardat
d’una forma jo diria interessada, i treballam respecte d’això.

Campos, una altra infraestructura que tenim ja damunt la
taula. Ahir vàrem tenir reunió amb l’Ajuntament de Campos,
vàrem... al final de legislatura vàrem presentar una projecte
bàsic a la comunitat educativa, també es va convidar a
l’ajuntament que no va venir, no va venir l’Ajuntament de
Campos, un projecte bàsic, i esperam que quan tenguem ja el
projecte definitiu que s’està redactant el presentarem a la
comunitat educativa de Campos, a l’Ajuntament de Campos i
esperem que durant el curs 2021-2022 sigui una realitat
aquesta...

Estam treballant en l’ampliació de Mancor de la Vall.
Estam treballant ja en el projecte bàsic del centre de Caimari
que realment és un compromís que tenim i crec que podríem
dir... tot el tema de Ses Cases Noves de Marratxí també està a
punt de licitar-se l’ampliació.

En fi, tota una sèrie..., de moment el que planificam ho hem
de licitar i ho hem de posar en marxa i aquest és l’objectiu.

Si s’ha de reprogramar ho reprogramarem, en aquest
moment no li puc dir el que nosaltres..., però l’objectiu és
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seguir construint el que nosaltres teníem ja preparat i això serà
un objectiu de tota la legislatura, donar resposta a totes les
infraestructures que nosaltres teníem pensat dur a terme.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller, sap què passa?, que en la passada
legislatura vostè al principi, devers desembre 2016 va dir que
faria onze centres nous, íntegrament nous i a final de legislatura
en va fer dos. És clar, resulta que jo entenc que vostè ara no es
vol agafar els dits i no vol concretar a fer tres o en faré dos,
però sí que la comunitat educativa, la gent del carrer voldria
algun compromís algun més clar de quins centres nous farà
abans que acabi la legislatura, a Mallorca, a Menorca, a
Eivissa, a Formentera si l’acabarà, per illes si ens pot dir “en
faré dos, en faré tres” centres nous, no reformes ni ampliacions,
més que res perquè havia de reduir un 70% de barracons i
continuam amb els mateixos barracons que teníem quan hi
havia la crisi. 

Per tant, si pogués vostè concretar alguna cosa més de quin
compromís adquireix de fer centres nous aquesta legislatura
davant els dos que ha fet en la passada legislatura, que per cert
són centres dels quals va troba la tramitació en marxa.

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, deixi de dir que vàrem trobar tramitacions en
marxa. Vostès varen invertir 10 milions d’euros, els centres
estaven lamentablement deixats, els centres.... vostè de projecte
n’hi havia un. Vostè parla molt, però la realitat és que no vàrem
trobar res. Nosaltres vàrem haver de posar la maquinària en
marxa, vàrem incrementar el personal de l’IBISEC i ja li he dit
una sèrie de coses que vostè no entén. No sé si quan parl en
pollencí vostè no ho entén, tal vegada he de parlar en un altre
idioma, però li he dit una sèrie de compromisos reals. 

A Mercadal dimecres passat, ahir, el director general va
anar amb l’Ajuntament d’Es Mercadal a presentar el projecte
que necessita perquè es duguin el terme una sèrie de reformes
de normes subsidiàries d’aquest municipi i estam ja en la fase
de redacció. Nosaltres duim a terme realment aquest procés de
dur a terme les obres.

El tema de Ciutadella, que la setmana passada o aquest
dimarts la seva companya del PP de Menorca ho va demanar,
nosaltres... ja vaig dir exactament quan els posarem en marxa.

El Conservatori de Música de Menorca, vàrem haver de
tornar perquè les quantitats no varen ser acceptades per les
empreses que es varen presentar. Estam mirant tot el que s’ha
de modificar i ho tornarem posar en marxa.

Jo li dic exactament el que farem. Jo no sé si quan parlo
vostè m’entén o vostè no em vol entendre, com que ja té fet el
seu discurs, evidentment de poc concret, que no dic res, etc.
Vostè quan li dic una cosa que no li agrada diu que no l’ha
escoltada o que som poc concret. 

Jo crec que he estat molt concret en tots els... compromisos
que tenim i ho farem i ho durem a terme.

Jo li ho he dit, és a dir, quan van a una reunió amb
l’Ajuntament de Campos, què va ser?, què va ser?, una paraula
sense cap tipus de... buida? No, no, nosaltres vàrem fer un
plantejament, el projecte bàsic està presentat, estam treballant
en un projecte, jo crec que molt bo per a la comunitat educativa
i per a Campos i aquesta és la nostra realitat.

Jo realment quan vostè diu que realment no som concret,
idò sí que som concrets. 70 milions d’inversió en centres nous,
en ampliació de centres, barreres arquitectòniques, el que
significa tot el que fa referència a la qüestió del fibrociment,
reformes de banys, això són coses concretes, Sra. Riera.

Jo sé que el (...) no és fer grans obres, també fer obres
concretes perquè (...), amb unes condicions lamentables. El
Conservatori d’Eivissa, que vostès varen deixar realment
sense... amb unes deficiències increïbles, primer vàrem haver
d’arribar a un acord amb l’empresa que hi havia tota una sèrie
de situacions que vostès no varen resoldre, 400.000 euros per
arribar a un acord extrajudicial amb l’empresa i malgrat que
vàrem haver de dur a terme distintes licitacions en aquests
moments. El Conservatori de Música d’Eivissa ja està, ja té
modificat, arreglades totes les seves deficiències. 

Això també és política d’infraestructures, Sra. Riera, si
vostès ens han criticat tota la tardança que hi ha respecte
d’això. Això és..., és a dir, tot això... jo li podria enviar tota la
relació d’obres fetes, que d’aquest estiu s’han invertit més de
22 milions, si s’han fet quantitat d’obres, no em demani totes
les obres que faré, però li ho puc enviar. Li ho puc enviar i a
més tenim a la pàgina web... tenim la web en què es diu les
obres que hi ha, ho deim, que a vegades l’hem d’actualitzar,
l’actualitzam tot d’una que podem.

El tema de les aules modulars o barracons. Escolti, nosaltres
hem hagut d’escolaritzar més de 2.000 alumnes cada any i ho
hem fet malgrat que no vàrem trobar cap projecte fet, realitzat,
i ho estam fent amb unes condicions baixant ràtios. Hem
llevat..., tenim 95 aules modulars, a final de legislatura, quan
totes les obres que estan en marxa estiguin realitzades pensam
que baixarem de forma significativa el nombre d’aules
modulars.

Aquest és el nostre compromís. Aquest és el nostre
compromís i curiosament les comunitats autònomes que tenen
més aules modulars són les comunitats autònomes de l’arc
mediterrani, aquelles comunitats autònomes que per raons
determinades creixen demogràficament, Catalunya, el País
Valencià, zones de Múrcia i zones d’Andalusia. Allà hi ha
aules modulars, per què?, perquè tenen un creixement
demogràfic que a vegades no s’ha planificat adequadament.

A la resta d’Espanya, a comunitats com Castella i Lleó,
Castella-La Manxa, Extremadura, Astúries, el problema que
tenen és de despoblació escolar, si tenen centres amb tres
alumnes. 

Per tant, nosaltres hem de fer això i estam construint,
ampliant centres i això és el nostre compromís. 
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Si vol li enviaré després fil per randa tots els centres que
tenim compromís de realitzar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Miri, Sr. Conseller, de vegades no és la gent que
no l’entén, tal vegada és vostè que no s’expressa bé. El mínim
que s’esperava d’un conseller d’educació és això i un mínim
d’educació i menys insolència, almanco en relació amb aquesta
diputada que li demana.

Per tant, li demanaria un poc de respecte i d’educació en les
seves respostes.

Miri, jo li demanava en concret quants de centres pensa fer
a les Illes Balears per illes si ho té previst o no ho té previst. Si
no té cap compromís fet a dia d’avui digui’m “no tenc cap
compromís”, però no importa m’expliqui tota la trajectòria de
les obres que ha fet perquè jo li deman una pregunta concreta
i esperaria de vostè també una resposta concreta. 

Quants de centres pensa fer per illes?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, com vostè em parla de mala educació i
d’insolència, miri’s vostè! Jo la respect absolutament, sempre
l’he respectada, vostè... el que passa és que té una forma de fer
les coses que a mi me pareix que podria... deixa molt a desitjar.

Però miri, jo la respect com a persona i com a
parlamentària, sempre l’he respectada, sempre l’he respectada
i la seguiré respectant.

Ara bé, quan jo li he dit una sèrie de dades de centres, jo no
li he dit el nombre, però he dit dades de centres que farem a les
distintes... illes. A Eivissa, a Santa Eulària, tota una guerra
sobre el tema del solar de Santa Eulària. Hem pogut fer l’escola
de Santa Eulària?, doncs no. Per què no l’hem pogut fer?,
perquè realment no s’ha posat a disposició un solar. Fa... que
està en funció d’un conveni urbanístic, escolti: hi ha altres
instruments per posar un solar a disposició de la conselleria.
Vostès no l’han utilitzat ni el volen utilitzar. Ja ho va dir la
batllessa de Santa Eulària: “no volem separar el solar de tot el
conveni urbanístic”, i després resulta que no hem fet un centre
a Santa Eulària?

Escolti, no l’hem fet, és clar que no l’hem fet, com vol que
el faci?, si nosaltres vàrem haver d’utilitzar el solar que teníem
per ampliar les aules d’educació infantil, si resulta que varen
tardar anys a posar a disposició un solar que tenien al costat de
Sant Carles i no el varen posar a disposició tot d’una, si era seu. 

Per tant a mi m’agradaria que fossin coherents vostès amb
el que demanen, que fos coherent amb el que realment jo li he
dit, i en aquests moments hi ha centres educatius que li he dit
que es faran per illes. Si vostè no ha escoltat potser que em
comuniqui malament. I li diré una cosa: com a conseller
d’Educació som una persona que em sé expressar. Si vostè no
ho entén és un problema de llenguatge, però jo li he dit

clarament els centres que farem. Que no els he dit tots?, no,
però li enviaré fil per randa els centres que farem.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Em podria dir si té previst fer qualque centre nou
a Menorca?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo li he dit que Es Mercadal és un centre que farem; li he dit
el centre integrat de formació professional de Ciutadella; li he
dit el Conservatori... Jo no sé exactament què vol que li digui
més. Això és el que li he dit, li ho he dit abans i em torna
repetir la pregunta! Són les tres preguntes... les tres respostes
que li he donat, Sra. Riera.

No, ja pot fer així, són les respostes que li he donat.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No em vol concretar el nombre de centres?, no té un
compromís concret d’un nombre de centres nous? Pensa fer
qualque centre nou sencer a Palma, Sr. Conseller? Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

A Palma tenim un solar i estam treballant en el projecte
perquè això sigui una realitat. És que fins ara no hem tengut
solars, Sra. Riera. És que a mi em fa gràcia que ni la passada
legislatura vostès no varen posar a disposició de la seva
conselleria cap solar, i l’ajuntament la passada legislatura ha
posat a disposició un solar al qual nosaltres farem un CEIP a la
zona de Son Ferragut. Jo..., són coses reals. Ja li dic, li podria
dir i li enviarem els centres que nosaltres tenim prevists perquè
estigui tranquil·la; ja que jo no em sé expressar, com a mínim
per escrit mirarem d’escriure bé, perquè realment crec que
nosaltres li hem dit clarament quina és la realitat dels centres
que nosaltres volem fer.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Miri, li proporcionaré una sèrie de dades per
il·lustrar també un poc. Entre l’any 2011 i 2015 es varen fer
28.614.231 euros en obres; es va deixar en el préstec BEI, és a
dir, al Banc Europeu d’Inversions, pendents de fer 23.126.647
euros; i el plurianual de Formentera, que són 4.380.000 euros,
el que suma 56.120.878 euros. Són dades que jo tenc de la
conselleria, igual que vostè les deu tenir de la conselleria.
M’agradaria que em digués si són certes, perquè són
proporcionades per la seva conselleria, o si m’han dit una
mentida amb la documentació que m’han enviat. Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Miri, jo no sé qui li ha enviat de la conselleria aquestes
dades. Jo li diré dues coses. El BEI, que vostès han presumit
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tant del que varen fer, els doblers es varen esfumar dins la
Conselleria d’Hisenda, es varen esfumar, es varen esfumar,
varen anar a la caixa comuna per tal de pagar els deutes i els
dèficits que tenia el seu govern. Nosaltres vàrem haver de
renegociar amb el Banc Europeu d’Inversions per intentar que
això no es perdés. Hem utilitzat més que mai els Fons FEDER,
centres de Fons FEDER. I el que vostè diu de Formentera, jo
no sé Formentera com és possible que em digués què hi ha a
Formentera si no tenim ni solar, Sra. Riera; o vostès feien
centres sense solars? Nosaltres quan vàrem arribar va resultat
que teníem solar, teníem un solar que tenia dificultats reals per
poder-se edificar, teníem un solar que realment hi ha hagut
problemes per poder dur a terme un centre, i en aquests
moments de passar moltes dificultats estam construint el centre
de Formentera, el CEIP juntament amb una escoleta infantil. 

Per tant jo no sé el que vostès varen fer o varen deixar de
fer. Nosaltres les dades que tenim són aquests 10 milions
d’inversió.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bé, jo l’inform que a Consell de Govern de març 2015 es va
aprovar un pla plurianual per elaborar aquest projecte i fer el
centre de Formentera. Vostè m’ha dit que han tornat a fer el pla
plurianual; bé, ho hem vist aquesta legislatura. Em voldria dir
quan estarà finalitzat i es podrà utilitzar aquest centre nou a
Formentera, Sant Ferran de Ses Roques? Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Vostès varen aprovar un projecte de centre de Formentera
quan se n’anaven, i nosaltres no vàrem trobar res. Ho varen
deixar comanat, varen dir coses, però nosaltres no vàrem
comanar res. Miri, si tot va bé, si tot va bé i no hi ha cap
problema, per al curs 20-21 el centre de Formentera està en
marxa.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

I amb això llevarem aules modulars.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies per la concreció. Parlant d’aules modulars,
barracons, com li vulgui dir, caracolas, que diuen a Andalusia,
em voldria dir si té qualque compromís o vol fer qualque
compromís de quantes aules modulars, barracons, etc., hi haurà
a final d’aquesta legislatura? Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

El nostre compromís és que hi hagi una seixantena d’aules
modulars.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Passem a una altra qüestió. El nombre d’interins
docents vostè ha dit que hi havia aproximadament un 28%, no
és ver? Sabria dir o té vostè constància de la xifra exacta
d’interins docents que hi ha per a aquest curs 2019-2020?
Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Miri, a les Illes Balears hi ha un nombre de més de 13.000
professors interins i funcionaris. Si vostè fa una regla de tres
veurà, si hi ha uns 13.000 professors i hi ha un 27% d’interins,
quin nombre d’interins hi haurà. 

Jo, la veritat, allò important és que anam baixant el nombre
d’interins d’una forma significativa. Durant la seva legislatura,
a més de tots els professors que varen expulsar del sistema,
varen incrementar de forma significativa el nombre d’interins,
no varen fer oposicions, no varen guardar cap taxa de reposició,
i nosaltres vàrem començar utilitzant taxa de reposició que
vostès no varen utilitzar i que nosaltres hem fet tres oposicions
i en seguirem fent. Per tant, d’un 37% a un 28% gairebé és una
xifra molt considerable de baixada d’interins.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Només com a observació, no sé si ha
fet vostè l’estudi de l’increment de docents que diu vostè amb
l’increment de l’alumnes matriculats, no només a les etapes
obligatòries, a totes, per veure realment la proporció com s’ha
modificat, però és una observació que per ventura seria
interessant.

Passem a una altra qüestió. Voldria parlar de la Universitat,
si vostè en té constància, sabent que tenim de les inversions
més baixes o tirant a la baixa a l’àmbit nacional, quina inversió
mitjana per estudiant tenim a la UIB a Balears?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres durant aquesta legislatura hem incrementat la
despesa per estudiant de forma molt significativa, gairebé 2.000
euros per alumne. El Sr. Rector, quan a principi de curs fa el
seu discurs, utilitza dades de 2016; les dades de 2016 no són les
dades de 2019 i per tant nosaltres hem fet, incrementant la
transferència per estudiant de forma molt significativa, hem fet
una inversió, torn repetir, de 19 milions d’euros, un 34%, i
evidentment això suposa un increment important de la despesa
per estudiant. Quan hi hagi les xifres oficials, perquè quan hi ha
les xifres oficials és de tot Espanya, li vull dir que hem
incrementat gairebé 2.000 euros per alumne, però s’ha de posar
en relació el que s’ha incrementat a altres comunitats
autònomes el nombre, la inversió que ha fet cap a la universitat.
Quan tenguem les dades oficials que ens dóna el ministeri
veurem exactament dins l’Estat espanyol quin és el percentatge
d’increment que hem fet nosaltres.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

 



20 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 

Gràcies, Sr. Conseller. Permeti’m, quines són les darreres
dades oficials que té d’inversió mitjana per alumne?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

No... ara ho miraré exactament... 

Dades per alumne..., l’any 2015 eren 5.795 euros per
alumne que nosaltres transferim a la Universitat; el 2019 són
7.500.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Permeti’m, té vostè també les dades
de 2008 i de 2010, ja que té el quadre, si no és molta molèstia?
Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

2008 i 2010 no ho tenc aquí, però pensi dues coses: (...)
2008 es va incrementar de forma significativa el pressupost de
la Universitat; en aquell moment jo era vicerector, es va
incrementar, però després la davallada ha estat permanent, però
així i tot ja la transferència per estudiant respecte del 2008 s’ha
incrementat el 2019 respecte de 2008.

Pensin una cosa que també és important: quan es fan
anàlisis comparatives de la transferència per estudiant entre
universitats es fa una cosa que metodològicament és discutible;
s’han de fer comparacions en funció de les titulacions que hi
hagi. Fins ara, fins fa dos anys, a les Illes Balears a una
Universitat no hi havia medicina. Medicina és un dels estudis
de costos més alts. A final de 2024, quan s’hagin (...) els sis
cursos, s’haurà fet una transferència de 4 milions per implantar
els estudis de medicina. Això farà que la despesa per estudiant
s’incrementi de forma important. Per tant quan es fan
comparacions s’haurien de fer comparacions en funció de les
titulacions que hi ha; si aquella universitat té medicina i aquella
no en té, és molt difícil fer una comparació, i això és el que a
vegades es fa d’una forma genèrica. Nosaltres estam
convençuts que quan surtin les xifres estatals respecte d'això
vostè veurà que hi ha hagut un increment significatiu en la
despesa per estudiant, i superarem la despesa 2008.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. Conseller, però em podria contestar la pregunta, per
favor?, les dades, ben igual que m’ha donat 2015...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... no m’ha volgut donar 2008 ni 2010.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... li he dit que no les tenc, les dades, li ho he dit.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni, havia entès que les tenia. Gràcies.

Una qüestió política. La Sra. Armengol la passada
legislatura va anunciar que es faria la biblioteca nova a la
Universitat, no es va fer; la pensa fer aquesta legislatura?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, nosaltres tenim clares dues coses: hem fet una
inversió..., jo no sé quantes inversions varen fer vostès a la
Universitat, perquè les demandes, com que el Sr. Bauzá ni tan
sols no anava a la Universitat, per tant no s’assabentava ni de
les demandes que feia, evidentment, que feia la Universitat.
Nosaltres aquesta legislatura, miri, ara li faré una reflexió: sap
qui va fer l’edifici Jovellanos? El primer pacte de progrés. Sap
qui va fer l’edifici Beatriu de Pinós? El primer pacte de
progrés. Sap qui va comprar l’edifici adjunt d’Alaior? El pacte
de progrés, el primer pacte de progrés. Sap qui és que ha fet
més edificis des que hi ha govern i transferències a la
universitat? Els pactes de progrés. Quants d’edificis varen fer
vostès a la universitat quan vostès governaven?; ni se sap, estan
enlaire, tot i que hi havia solars, eh? 

Li diré dues coses: nosaltres aquesta legislatura passada
hem fet l’edifici -o hem posat en marxa- l’edifici de Ciències
de la Salut, un edifici interdepartamental que agruparà els
estudis de fisioteràpia, de psicologia, d’infermeria i segurament
els dos primers cursos de medicina. El tema de la biblioteca li
diré dues coses: primer de tot jo amb el rector és un tema que
he debatut moltes maneres, he debatut moltes vegades. Quin
tipus de biblioteca es necessita en aquests moments en funció
de les noves tecnologies i de l’accés a la informació? És
adequat fer un edifici biblioteca de més de 10 milions d’euros,
quan tenim altres necessitats importants?, quan realment els
al·lots, els estudiants, poden accedir a fonts d’informació,
revistes, des del seu ordinador o des del seu mòbil? Per tant
nosaltres, i en això sí que estam d’acord amb el rector, que
necessitam espai perquè els estudiants facin feina comunitària
en grups, hi estic d’acord, però quan es fa una inversió de tants
de milions s’ha de pensar molt bé quin és l’impacte, quines són
les possibilitats que hi ha al respecte. Nosaltres evidentment no
hem fet aquesta infraestructura, no la tenim dins el nostre
objectiu en aquests moments; el nostre objectiu d’acord amb el
que va dir el rector és fer residències d’estudiants, aquest sí, i
avui matí he tengut una reunió amb el batle de Palma per posar
en marxa el procés per dur a terme una residència a Palma. Ara
ens reunirem amb l’equip rectoral, amb el rector, per tal de
veure quin és el tipus de proposta que hi pot haver al respecte.

Per tant biblioteca en aquests moments, no; edifici de
Ciències de la Salut, sí que començarà, amb la qual cosa el
campus tendrà uns estudis perfectament adequats a les
necessitats que realment necessita una ensenyança del segle
XXI.

LA SRA. RIERA I MARTOS:
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Gràcies. Ha parlat vostè de l’edifici de Ciències de la Salut.
Ens podria dir el pressupost d’aquest edifici?, quan estarà fet?,
o si té un full de ruta més o manco clara? Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Vostè com sap, la Universitat és autònoma i per tant
gestiona els seus pressupostos, i nosaltres li vàrem transferir el
pressupost d’uns 7 milions, 6 milions 900, per fer l’edifici. Es
va presentar el projecte i en aquest moment es fa el projecte
definitiu i quan realment estigui acabat es licitarà. Esper que a
partir de 2020 es pugui començar a construir i que l’any 21
pugui ser una realitat.

Però, torn repetir, això és gestió de la Universitat de les Illes
Balears.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, però entengui que li demanem, ben igual que la
Sra. Armengol es comprometé a fer la biblioteca, que també se
suposa que la farà la universitat i ara no es farà, li demanem
quan es pensa fer aquest edifici que vostè sí ha anunciat. Era
per això.

Una altra qüestió, senyor...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Li puc respondre una cosa, Sra. Riera?, em permet? És
evident que diu “vostè hauria de fer això”; diu: “El que ha fet
no té importància, no té importància fer un edifici (...), no té
importància, tot el que s’ha invertit al campus no té
importància, però no han fet la biblioteca”; vostè sempre vol
agafar en falta, vol agafar en falta, i, escolti, la inversió que
s’ha fet a la Universitat de les Illes Balears durant aquesta
passada legislatura és que no té cap tipus de comparació amb
altres moments del Govern de les Illes Balears, amb cap
govern. Un 34% s’ha incrementat la transferència a la
Universitat; hem posat en situació, d’acord amb la Universitat,
la situació de molt de professorat que no podia promocionar.
Hem tornat posar el complement que vostès varen llevar,
complement d’excel·lència investigadora; vostès que parlen
molt d’excel·lència, vostès varen llevar el complement
d’excel·lència investigadora; l’hem tornat posar en marxa. Hem
començat a fer la carrera professional del personal
d’administració i serveis. 

Sra. Riera, ja sé que sempre trobarà qualque cosa a fer, però
jo li diré que faci un discurs en positiu qualque dia, que pareix
que tot és negatiu. Vostè ja sé que ha de qüestionar el Govern,
però la Universitat de les Illes Balears és una bona universitat
i és gràcies a tots, fins i tot a vostès, i per tant posem en valor
les coses que tenim positives a les Illes Balears. Hi ha
biblioteca?, de moment no hi ha biblioteca. Que en aquests
moments hi ha altres prioritats?, sí que hi ha altres prioritats,
Sra. Riera, però és que hem de compensar els recursos que
tenim amb les prioritats que hi ha, i nosaltres hem fet l’edifici
de Ciències de la Salut, que li puc assegurar que era una
necessitat molt més gran per part de l’alumnat, del professorat
i la mateixa universitat per fer estudis adequats al segle que

tenim. Pensi vostè que els estudis de Ciències de la Salut tenen
una demanda molt important.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Formació professional. Sr. Conseller, ens agradaria saber si
vostè té constància que hi hagi hagut estudiants que hagin
quedat fora de la matriculació dels cursos que volguessin fer i
quina xifra d’estudiants hi ha matriculats a formació
professional, si té aquesta dada, ben igual que altres que m’ha
anat aportant.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, en primer lloc cal dir que encara s’estan matriculant,
encara s’estan matriculant i per tant fins al mes d’octubre no
sabrem exactament el nombre d’estudiants. 

Segona cosa: sempre queden estudiants fora d’algunes
especialitats, Sra. Riera, això és evident; i per què queden?,
perquè hi ha estudis molt demanats, i nosaltres no podem
saturar el mercat de treball, una perquè en poc temps els titulats
sobrarien; després per incrementar aquelles titulacions que
tenen molta demanda hem de tenir les empreses adequades per
fer les pràctiques; per tant nosaltres farem un treball cada
vegada més per adequar oferta i demanda tenint en compte dues
variables: quin és el nivell d’oferta o de necessitat que té el
mercat de treball i, després, quin tipus d’empreses tenim per
poder fer pràctiques. Una formació professional que no pot fer
pràctiques és una formació professional que realment té poc a
oferir. Per tant nosaltres sabem que hi ha a Menorca, a Eivissa
i a Mallorca places que queden..., és a dir, molta gent que
queda al carrer, però estudis per exemple de Ciències de la
Salut tenen una demanda molt important, perquè vostè sap que
per fer feina en temes d’infermeria o altres tipus de professions
es necessita una titulació; aquestes són titulacions molt
demanades i per tant nosaltres no donam a l’abast, però també
hem de tenir en compte que si donàssim a l’abast de tothom ni
tendríem professionals suficients, professorat suficient, ni
tendríem empreses i saturaríem el mercat de treball.

En aquests moments, quan hagi acabat la matrícula,
nosaltres li direm exactament quin nombre d’estudiants
matriculats hi ha a formació professional, però li puc assegurar
que la passada legislatura es va incrementar en 1.500 estudiants
el nombre de gent matriculada a formació professional.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sap què passa, Sr. Conseller?, que la passada legislatura
una de les coses que se li va recriminar en general per part de
la societat, no pel Grup Popular, és la inversió i la implicació
minsa que tenia vostè en matèria de formació professional. Es
va aprovar una PNL per unanimitat en relació amb Formentera,
que no s’havia constituït la mesa o la comissió de seguiment,
se li va reclamar un centre d’hostaleria a Alcúdia, se li varen
reclamar inversions a la zona de la Platja de Palma, també uns
cicles específics, i no s’havien posat en marxa ni es varen posar
en marxa. Voldríem saber si té intenció de millorar aquestes
actuacions i si té qualque projecte específic previst, o si encara
les ha de reprogramar per a aquesta legislatura. Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Miri, nosaltres estam orgullosos del que es va fer la passada
legislatura en temes de formació professional, i vàrem fer
moltes coses: hem posat més cicles formatius, hem incrementat
el nombre de professors i hem incrementat el nombre
d’estudiants. Hem fet una col·laboració amb la Conselleria de
Treball per fer centres integrats de formació professional.

El tema d’Alcúdia, a Alcúdia es farà un centre integrat de
formació professional a dos edificis diferents, ja estan en marxa
i ho farà la Conselleria de Treball, però seran centres integrats;
a un hi haurà la part de nàutica i a l’altre la part d’hoteleria, i
pensam que durant aquesta legislatura nova això serà una
realitat. 

Tot el que fa referència a altres coses que vostè plantejava,
vostè diu PNL, la societat de les Illes Balears... Escolta, es va
fer durant aquesta legislatura un nivell de promoció de l’FP
com mai no s’havia fet. Vull posar de manifest el Fes-te Pro; no
sé si va anar mai a qualque Fes-te Pro, però va ser una
campanya de captació d’estudiants, de posar en valor la
formació professional com mai no s’havia fet. Hem potenciat
les BalearSkills, una forma que els nostres professionals vagin
a competir a les Illes Balears i a Espanya i per seguir
promocionant la formació professional.

Dues notícies recents del Consell de Ministres d’Espanya:
s’han fet dos centres de referència nacional, el tema de Son
Llebre i el Centre del Mar de Ciutadella; això realment és com
a conseqüència d’una feina que s’ha fet la passada legislatura,
no ve de l’aire del cel, Sra. Riera, i això vol dir que s’ha fet una
feina positiva i bona per tal d’intentar que hi hagi realment uns
centres de referència nacional que ajudaran a definir
investigacions i perfils curriculars de nàutica i de serveis a la
comunitat. Nosaltres en aquests moments hi ha set, vuit centres
integrats de..., set centres integrats de formació professional,
seguirem fent centres integrats de formació professional; a
Menorca n’hi ha dos, n’hi haurà dos, aquest centre del Mar i el
centre d’hoteleria de Ciutadella; a Eivissa n’hi ha un i
treballarem perquè n’hi hagi més; a Formentera el tema ja...
tenim planificada la inversió perquè es pugui fer més activitat
docent, vull dir que l’any que ve, per a aquest curs s’ha posat
l’especialitat d’administració a Formentera, em sap greu però
l’hem posada, la formació professional no només el tema
d’hoteleria, també d’administratiu, i per tant estam treballant en
la millora real de la formació professional.

És que vostè diu unes coses que no responen a la realitat.
La realitat és que hi ha més estudiants, més cicles formatius,
hem de treballar, estam treballant amb la Cambra de Comerç,
i cada vegada tenim més estudiants i més demanda de formació
professional, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Miri, parlant de Consell de Ministres, la ministra Celáa va
dir que era partidària d’anar eliminant l’educació especial; són
unes declaracions que varen causar bastant de rebombori a
nivell nacional. Nosaltres voldríem saber si vostè és partidari
d’eliminar l’educació especial o si pensa respectar la voluntat
dels pares que aquells nins que necessitin i vulguin anar a

centres especials i no a centres ordinaris hi puguin anar.
Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo, Sra. Riera, he parlat amb la Sra. Celáa i no va dir mai
això, mai no va dir això; al contrari, nosaltres no som partidaris
de llevar els centres d’educació especial, ni aquest govern ni el
govern provisional que hi ha en aquests moments a Madrid, no
n’és partidari. Som partidaris d’una educació inclusiva?, sí, sí
que som partidaris de l’educació inclusiva, però no d’eliminar
els centres d’educació especial de cap de les maneres. Nosaltres
no només no ho volem; jo li vull recordar -ho dic perquè tengui
memòria- que la passada legislatura hem posat el centre
d’educació especial a Eivissa; miri vostè si tenim tantes ganes
de llevar centres d’educació especial que n’hem posat un a
Eivissa, que vostès no varen fer. Hi havia estudiants, nins que
tenien una discapacitat, que anaven a centres de Mallorca, a
centres d’educació especial a... Hi havia una doble segregació,
territorial i familiar. Nosaltres hem fet un centre d’educació
especial a Eivissa, que el du a terme AMADIP, AMADIBA,
perdó, i que realment per a nosaltres és un bon instrument.

Miri, els centres d’educació especial de les Illes Balears,
que són tot centres concertats manco un, que és un centre
d’educació especial, per cert, un centre d’educació especial que
vàrem trobar en una situació lamentable, que hem hagut
d’invertir 700 o 800.000 euros perquè allò era una situació
d’indignitat -ho dic perquè vostè parla (...) d’educació especial-
estava en una situació lamentable, lamentable, Sra. Riera, i
vostè era consellera d’Educació quan va consentir aquesta
situació. Nosaltres als centres d’educació especial tenim una
comissió de coordinació total i absoluta, tenim un nivell de
col·laboració total. Els centres d’educació especial fan una
feina magnífica, els centres d’educació especial han fet un
procés d’actualització increïble. Nosaltres ajudam, concertam,
i tenim una relació fantàstic amb els centres d’educació. No
pensam llevar cap centre d’educació especial, però volem
educació inclusiva, i l’educació inclusiva també la fan els
centres d’educació especial, també la fan.

Per tant no vagi per aquí perquè nosaltres, ningú, que vostè
si parla amb la gent, amb les persones que duen els centres
d’educació especial, no li diran de cap de les maneres que
nosaltres els volem llevar. Tenim una relació fantàstica, una
col·laboració fantàstica, els ajudam perquè és la nostra
obligació. Tenim uns concerts concrets i els estam complint de
forma total i absoluta. És la nostra realitat, i la Sra. Celáa no va
dir això.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bé, jo li vull recordar precisament que la passada legislatura
vostès varen permetre que es tancàs el centre Gaspar Hauser
després de 40 anys de funcionament; li vull recordar que són
les famílies i no el Grup Popular que diu que la situació és
lamentable d’aquells nins que tenen discapacitats motores,
intel·lectuals o conductuals, i necessiten auxiliars tècnics
educatius a les escoles i vostès no els posen sinó que els
retallen, com li vaig recordar la setmana passada. O li vull
recordar que vostès varen llevar el servei d’acompanyament
dels nins discapacitats que necessiten traslladar-se en transport
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escolar des de ca seva fins al punt de recollida del transport
escolar, que ho han llevat també vostès. Per tant no crec que la
situació aquesta tan meravellosa, idíl·lica, i aquesta bona
relació que diu vostè sigui certa, almanco no és el que pensen
totes les famílies.

Però seguirem per una altra qüestió. Jo voldria saber, en
relació...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Em permet que li contesti?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Aquesta darrera cosa. Si ha de parlar d’una altra cosa que
no sigui educació especial...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Permeti’m, que estic acabant el meu torn i encara no he
acabat, i després vostè em contestarà, si vol, les preguntes,
perquè les qüestions les feim els grups parlamentaris i no les fa
el conseller que ve a donar l’explicació.

Voldria saber una altra qüestió. Vostè ha parlat de llengües,
i jo li voldria demanar..., ha parlat de la nostra llengua pròpia,
a mi em pareix perfecte. Hi ha una sentència del Tribunal
Constitucional, la 131/2010, supòs que també la coneix, ben
igual que jo, que estableix que la nostra llengua és llengua
pròpia, que això no vol dir que sigui llengua preferent. Jo
voldria saber si vostè està d’acord amb el Tribunal
Constitucional, i si està adoptant qualque mesura per aplicar
aquesta igualtat de llengües cooficials que tenim a les Balears.
Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Miri, com que primer li contestaré les coses
que ha dit sobre educació especial, les retallades..., bé, jo crec
que evidentment i el paper i les paraules ho aguanten tot.
Tenim més de 400 professionals nous d’atenció a la diversitat
respecte de la passada legislatura. Si vostè diu que no els
tractam bé jo no sé com els tractaven vostès la passada
legislatura. 400 professionals manco, Sra. Riera, 400
professionals manco, tenien vostès! Com estaven els centres
d’educació especial?, quants de nins amb discapacitats? Per
tant...

Els nombres: hem fet orientadors en centre, no hi havia
orientadors en centre, Sra. Riera; ara hi ha orientadors en
centre. Hem incrementat la plantilla d’equips d’atenció
primerenca com mai no s’havia fet, Sra. Riera. Els
orientadors... hi havia EOE, amb nosaltres tots els centre de
primària tenen orientadors, cosa que havia passat mai, i això és
un element clau per fer possible l’educació inclusiva. Hem

incrementat el nombre d’ATE, Sra. Riera; no només el nombre
d’ATE, sinó la seva dedicació, han passat de 5 a 7 hores fins a
10 mesos. Si tenguéssim les mateixes condicions que vostè
haguéssim pogut duplicar el nombre d’ATE, però hem de tenir
ATE en unes condicions laborals adequades, Sra. Riera, és així,
o no? No hem incrementat el nombre d’ATE i incrementat les
seves condicions? Això és una realitat. I quan hi ha un
problema, que vostè treu un problema i a partir d’aquí fa una
generalització, com el tema que vostè va treure l’altre dia de
Rodamilans de Sineu, sí, la conselleria ha anat a parlar amb el
centre. Vostès no parlaven, vostès retallaven sense cap tipus de
diàleg, vostès varen llevar molts de professionals d’atenció a la
diversitat i no es va preocupar gens de la situació dels infants.
Nosaltres sí que ens preocupam. Hem fet equips d’atenció
específics que també fan feina en temes d’atenció a la
conducta, en temes de visual, hem posat en marxa un equip
actualment per a aquesta legislatura del tema de llenguatge, el
tema de dislèxia, etc. 

Per tant aquesta és una realitat, Sra. Riera, vostè pot dir el
que vulgui, però mai no hi havia hagut tanta atenció a la
diversitat i educació inclusiva com ara. Si amb 400 estudiants
donam una mala educació a nins amb discapacitat no sé
exactament què feien vostès; bé, es tapaven els ulls, en
definitiva, per no veure la realitat. Per tant aquesta és una
realitat que crec que és important.

Gaspar Hauser. No faci demagògia, Sra. Riera, no faci
demagògia, Sra. Riera. Els nins de Gaspar Hauser són allà on
havien de ser. Vàrem treballar perquè els nins sofrissin el
manco possible. El Gaspar Hauser era un centre privat, amb
una gestió que no vull qualificar, i des del moment que
nosaltres vàrem treballar, vàrem veure la situació, hem treballat
perquè hi hagués una altra entitat que es fes càrrec dels nins
que tenen espectre autista; això ho vàrem fer, Sra. Riera; la
gestió no és una gestió pública, és una gestió privada, amb uns
deutes increïbles, i nosaltres vàrem treballar amb els pares, amb
l’entitat Gaspar Hauser per trobar una solució, i la vàrem
trobar, i vàrem sofrir, sí que vàrem sofrir, Sra. Riera, perquè
nosaltres tenim cor i ens agrada l’educació, i vàrem trobar una
solució concreta per als nins del Gaspar Hauser. Me molesta
que utilitzi vilment una situació que no va (...) la conselleria;
em pareix increïble realment una situació que vàrem trobar i
l’hem solucionada. Ha tornat sentir res dels nins amb espectre
autista?, segur que no, segur que no ha sentit mai res més dels
nins d’espectre autista, no ha sentit res mai; sap per què?,
perquè vàrem donar una resposta adequada, que va ser una
resposta amb molts de problemes legals, sí; fins i tot li diré
més: hem fet un (...) que suposa encara més doblers per als nins
que estan a centres ordinaris d’espectre autista, miri vostè el
que a nosaltres ens agrada anar en contra dels nins amb
discapacitats. 

A mi m’agradaria que quan parla d’educació tengués, de
qualque manera, al marge de l’examen que m’ha fet, això és un
examen que jo crec que no ha entrat en debat de política
educativa, ni molt manco, a anat a veure què sé, què no sé
exactament, m’és igual, si no sé un nombre, Sra. Riera, m’és
igual, això és l’ensenyança memorística que no ajuda en res a
fer una política educativa seriosa. Però en tema de Gaspar
Hauser em pareix lamentable la seva reflexió.

 



24 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 

I diré més: em demana el tema de llengua. Miri, jo som una
persona, i ho vaig dir al Sr. Pericay, per cert, un bon
parlamentari respecte del que de vegades un veu, no?, jo som
una persona educada en el monolingüisme castellà, i no estic en
contra del castellà, Sra. Riera, però defens també la meva
llengua, i la defensaré fins al final. I jo el que vull és que els
al·lots, quan surtin del sistema escolar de les Illes Balears
sàpiguen català, sàpiguen castellà, sàpiguen anglès i tots els
idiomes que siguin, però vull que parlin el català, perquè si no
el defensam nosaltres el català es perdrà i darrera una llengua
hi ha tot un món darrera, hi ha una història, una cultura, tota
una gent, totes unes tradicions, i jo, nosaltres treballem per a
això.

Sense l’escola el català ja hauria desaparegut. I nosaltres el
que volem és que cada centre faci el seu projecte lingüístic,
com fan tots els centres el seu projecte educatiu, Sra. Riera. I
jo respect el Tribunal Constitucional, faltaria més, però quan es
diu: “Tots els centres de les Illes Balears fan immersió
lingüística”; fals. És curiós que després diem que no hi ha el
projecte penjat i la (...) diu que tots són projectes d’immersió
lingüística, és curiosa aquesta contradicció entre una cosa i
l’altra.

Nosaltres respectam els projectes lingüístics dels centres. I
nosaltres volem avaluar als centres el seu projecte lingüístic
perquè volem que les competències siguin semblants. Miri,
l’IAQSE, quan ha fet estudis de competències comunicatives
en català i castellà les diferències no són significatives, de
vegades fot el castellà i de vegades fot el català, per tant,
nosaltres volem que surti gent plurilingüe, som una societat
plurilingüe. A mi no m’hi trobarà dins un monolingüisme únic,
de cap de les maneres, nosaltres hem de fer ciutadans del segle
XXI, d’un món globalitzat, d’una societat multicultural i
multilingüística, d’una societat multireligiosa, i aquesta és
l’opció que tenim com a Conselleria d’Educació.

I dins la llei d’educació que treballam, i que esperam
treballar amb vostès, el tema de la llengua serà un tema que
serà damunt la taula, faltaria més; però nosaltres confiam amb
els centres, en els seus projectes lingüístics, Sra. Riera. I estic
convençut que quan a un centre els seus resultats no van bé, la
nostra feina com a Conselleria d’Educació, des de la Inspecció
Educativa, serà que modifiquin el seu projecte lingüístic per tal
de millorar els seus resultats.

Vostè creu que la Conselleria d’Educació vol estudiants
monolingües, que surtin monolingües? No ho creu, és
impossible, la Conselleria d’Educació vol estudiants que siguin
multilingües. I volem, d’acord amb la normativa que tenim,
tenim una normativa que és el Decret de mínims, seva, del Sr.
Matas, del Partit Popular, igual que la Llei de normalització
lingüística, Sra. Riera, i fins ara no hi havia hagut mai
confrontació, vostès varen començar a confrontar d’una forma
brutal el tema de la llengua. I, per tant, nosaltres seguirem
defensant el català com a llengua pròpia i vehicular de les
escoles de les Illes Balears, però també els centres tenen
capacitat per dir el que volen fer des del punt de vista del
projecte lingüístic.

No som monolingües, Sra. Riera, no ho som monolingües,
no ho som monolingües, el contrari, nosaltres volem fer
ciutadans que siguin capaços de competir ara i sempre i, per

tant, nosaltres consideram que la llei s’acompleix. I no un
centre no acomplirà, nosaltres farem realment les coses que
haguem de fer respecte d’això.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sap què passa, Sr. Conseller, que és vostè que ha de
convèncer la resta que no som monolingües i si ho repeteix
moltes vegades és, per ventura, perquè sap vostè ben cert que
ningú d’aquí no està d’acord o creu que siguem realment
bilingües, o si som monolingües, perquè vostè no explica quin
és el projecte lingüístic o, millor dit, la política lingüística que
pensa aplicar o que aplica aquesta legislatura; no m’ha dit
quants centres tenen els projectes educatius o lingüístics
penjats, aproximadament 200 em diu.

Jo entenc que els centres educatius han de fer el seu
projecte lingüístic, és que ho diu la normativa, no importa ho
digui vostè, tenen autonomia per el seu projecte lingüístic que
forma part del projecte educatiu, és clar que sí; el que passa és
que hauríem de saber és si vostè, com a responsable, dels
centres, que són òrgans que depenen de l’administració i d’un
equip directiu que depèn de l’administració, té control sobre
aquests projectes educatius, si coneix els projectes Som
Visibles i Som Transparents i es troben a disposició de les
famílies, i si aquests projectes lingüístics acompleixen el que
diuen les sentències del Tribunal Constitucional i el que diu la
nostra Constitució i el que diu el nostre Estatut, i és que tenim
dues llengües cooficials.

I voldríem saber si vostè realment té una política educativa
que defensa aquest bilingüisme, si aposta també per una llei
estrangera i quina política pensa dur a terme perquè això es
dugui endavant aquesta legislatura, perquè a la passada
legislatura només vàrem veure un decret que va fer vostè pel
qual es donava llibertat absoluta, sense cap control i, per tant,
sense tenir cap informació del que es feia a les escoles en
aquest sentit.

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

No sé quin decret, l’únic decret que vàrem fer nosaltres va
ser el Decret de llengües estrangeres, l’únic decret de llengües
que vàrem fer perquè vàrem agafar el Decret de mínims per al
tema del català-castellà i el Decret de llengües estrangeres per
a les llengües estrangeres, no en vàrem d’altre. Jo no sé a quin
decret es refereix, jo cerc que ara s’ha inventat un decret; en el
de llengües estrangeres vàrem dir que els centres podien fer un
màxim de dues assignatures en anglès o en francès o en una
altra llengua, dues assignatures, i això era decisió de cada
centre, i això ho vàrem dir. Jo no sé a quin decret es refereix,
Sra. Riera -no, escolti, ara tenc la paraula jo.

És a dir, tenim el Decret de mínims i el Decret de llengües
estrangeres, dos decrets que realment defineixen el projecte
lingüístic de cada centre, aquesta és la realitat. Cada centre...,
jo dic que hi ha docents que ho puguin tenir penjat a la pàgina
web, però tots els centres tenen projecte lingüístic educatiu i si
van als centres els ho han de mostrar, aquesta és la realitat, Sra.
Riera. És clar que tenim un control, és clar que tenim un
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control, però el nostre control és sobretot que realment
s’acompleixi el que diuen i que realment els resultats siguin
adequats i que aquests nins tenguin competències
comunicatives en català, en castellà i en anglès, aquesta és la
realitat.

Nosaltres vàrem fer un decret, el Decret de llengües
estrangeres, no en vàrem fer d’altre. I sí que ens agradaria fer
un decret únic de llengües perquè pensam que aquest és un
objectiu, una vegada que tenguem clara la llei d’educació de les
Illes Balears, evidentment.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bé, Sr. Conseller, és evident que no té cap control sobre els
projectes educatius i els projectes lingüístics i va fer únicament
un decret que no recollia res absolutament, ho sabem
perfectament perquè només en va fer un, és clar que sabem a
què es refereix.

En tot cas, dir-li que jo ja acabaré, agraesc la seva memòria
selectiva per a les xifres i agraesc sobretot el diàleg, el consens
i sobretot el tarannà que ha tengut a la seva explicació.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo encara vull contestar, per favor. A mi em diu maleducat,
insolent, etc., a mi m’agradaria que es ves, que es ves de forma
clara...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -Sra. Riera, tenc la paraula jo, tenc la paraula jo-, jo som una
persona educada, home, jo no som una persona cínica, Sra.
Riera, no ho som, som una persona educada que estima
l’educació.

I jo li vull dir dues coses, aquesta conselleria sí que té un
control de les coses, vostès, quan governaven, quin control
varen tenir del TIL, si va ser un desgavell, a vostès se’ls va
escapar tot de les mans, varen aplicar una cosa i tot el sistema
d’educació va revolucionar; ja sé que n’està orgullosa, ho va
dir en seu parlamentària: estic orgullosa de la feina que vàrem
fer la passada legislatura. Jo, si això és l’esperit que va tenir el
Partit Popular quan va fer l’Estatut d’Autonomia, quan va fer
la Llei de normalització lingüística, quan va fer el Decret de
mínims, és que l’esperit “regionalista” del Partit Popular ha
desaparegut per complet, evidentment.

Això ja és història passada, vostès cada vegada s’acosten
més a altres grups polítics i realment deixen de tenir un llegat
que va ser important per cohesionar la societat de les Illes
Balears. I això és una realitat, i nosaltres sí que tenim un

control, quants inspectors tenia vostè? 10, i com ho controlava
vostè això? Manu militari? Nosaltres tenim 30 inspectors, Sra.
Riera, i anam als centres i es reuneixen amb els directors;
intentam veure com podem millorar l’educació, aquesta és la
diferència que hi ha quan es fa una política educativa a favor de
l’educació i a l’educació pública que quan es fa una política en
contra de l’escola i de l’educació pública, cosa que vostès
varen fer.

I jo realment li demanaria dues coses: una, que l’actitud de
consens fos una realitat, jo li deman consens per elaborar la llei
d’educació, li demanam consens, no sé si és tirar, en fi, és tirar
aigua a la mar, no sé si és aquesta la realitat, perquè pens que
és bo per a l’educació de les Illes Balears. I aquest serà el
nostre tarannà, no sé quin serà el seu, però el nostre tarannà
serà cercar fins i tot un pacte amb vostès.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller i gràcies Sra. Núria, Sra. Diputada,
per les seves intervencions.

Donam la paraula a la Sra. Santiago, del Grup Parlamentari
Unidas Podemos.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Le agradezco al Sr. Conseller su
comparecencia y además le felicito por el interrogatorio de
tercer grado al que ha sido sometido y parece ser que no... Yo
seré más breve, seré más breve porque estoy a favor del debate
político y no quiero reventar aquí a mis compañeros a escuchar
cosas, dentro de lo que me haya dejado la oportunidad de
preguntas, porque ha preguntado prácticamente de todo en una
oposición verdaderamente muy poco constructiva.

Sr. Conseller, nosotras estamos gobernando juntas y
tenemos unos acuerdos de Bellver en los que tenemos toda la
confianza de que se van a cumplir. Evidentemente, en la
legislatura pasada ya tuvimos un cambio que fue una mejora
muy considerable de las políticas educativas tan absolutamente
penosas que llevó a cabo el Partido Popular y que fue una de
las razones por las que las echaron, sobre todo la marea verde
del Govern.

Nosotras consideramos que sí que se han hecho mejoras
considerables la pasada legislatura, estamos convencidas de
que en esta también se van a hacer, se han empezado a montar
las bases para una regeneración educativa que tiene muy
buenos visos y que estamos muy de acuerdo y que compartimos
al cien por cien todas las medidas que usted ha comentado
anteriormente. Sin embargo, sí que es cierto que Unidas
Podemos, a pesar de que gobierna con el Partido Socialista, no
está aquí para bailarle el agua a nadie y vamos a ser muy
exigentes e implacables en la consecución de los acuerdos, y
vamos a tener paciencia y haremos propuestas evidentemente
constructivas.

Seguramente esté usted de acuerdo conmigo, Sr. Conseller,
en que la situación educativa en Baleares es bastante delicada.
Me gustaría que en el 2023, cuando nos vayamos a algunas de
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estas instituciones a las que no hemos venido a pasar la vida,
sino que estamos de paso, Baleares saque por lo menos, como
mínimo, un notable en educación, y estoy segura que juntas lo
vamos a conseguir. Sin embargo, existen todavía algunas
realidades, por ejemplo en el Programa internacional para la
evaluación del estudiante, coloquialmente llamado el informe
PISA, que le podremos dar una valoración o menos, sabiendo
que, además, creo que viene de una empresa privada y no seré
yo la que esté a favor de que los informes se hagan por
empresas que se pagan; pero sí que es cierto que este informe
aporta varios datos que, como diputada por Ibiza, pues
comprenda usted que esté verdaderamente preocupada, y es que
la situación educativa en Ibiza es la última en el escalón del
Estado español.

Y mis preguntas se las voy a hacer todas juntas y usted,
pues, ya considere lo que corresponda. Mis preguntas van
relacionadas sobre todo con este tema. En primer lugar, con los
datos que aporta el informe PISA sobre la diferencia de 20
puntos en calidad educativa que existe entre los centros
concertados y los centros públicos.

En segundo lugar, qué planes y qué medidas tiene usted
pensados para mejorar la calidad de la educación y que los
informes PISA no nos pongan la cara colorada y sobre todo,
pues que no nos tengamos que avergonzar de la calidad
educativa, sobre todo en Ibiza.

Y qué medidas tiene pensadas en esta legislatura para bajar
los ratios que, según el último informe de Comisiones Obreras,
superan el 70% en las escuelas infantiles, son, como
comprenderá usted muchos niños y muchas niñas y muy pocos
ojos profesionales para obtener una vigilancia diligente.

Y con respecto a la última pregunta, sería el Plan de
infraestructuras que tiene usted pensado llevar a cabo en Ibiza
para sustituir las aulas prefabricadas, coloquialmente llamadas
barracones, en las cuales se pretende que nuestros niños y
nuestras niñas se desarrollen allí psicológicamente y
educacionalmente en unas condiciones óptimas.

No tengo más preguntas.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, muchas gracias -ai, perdoni, m’ha de donar
la paraula, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Muchas gracias. Bé, gràcies per la seva reflexió,
evidentment a mi m’interessa sempre que hi hagi actitud crítica,
però educada, no interrogatori de tercer grau, i realment vostè
ha plantejat una sèrie de qüestions importants.

En primer lloc, és evident que el tema del rendiment escolar
dels estudiants té molts sistemes d’avaluació, PISA per a mi és

un bon sistema, ho he dit moltes vegades. Què és l’únic? No,
mesura el que mesura PISA, no mesura tot el sistema educatiu,
ho mesura a una edat determinada amb unes competències
determinades, però crec que és un bon indicador per fer
comparances i per continuar treballant.

També he dit moltes vegades que m’agradaria que en lloc
de ser l’OCDE fos la UNESCO qui fes un informe d’aquestes
característiques, perquè crec que seria un informe més educatiu
del que es planteja.

Nosaltres les dades que tenim des de l’IAQSE i d’altres
dades que ens proporcionen altres entitats socials, volem una
anàlisi més global del sistema. Vostè es refereix, vostè és
diputada per Eivissa, ha fet referència a la situació d’Eivissa,
però ara li vull dir un parell de qüestions i després parlaré de
PISA i de tot el que vostè ha demanat.

Les dades que proporcionà Comissions Obreres no
responen a la realitat, he dit abans que les ràtios d’educació
infantil han baixat. És evident que a alguns municipis i a alguns
centres hi ha un increment de les dades de ràtios, però també
cal dir que quan hi ha un increment de ràtios nosaltres posam
un professor de suport, perquè aquesta és la nostra política i ho
ha estat sempre. Per tant, la ràtio és una variable important però
no és l’única variable que realment tenim en compte per tal de
seguir millorant l’educació.

Una altra cosa que nosaltres hem fet aquesta legislatura i
creiem que ha estat molt important ha estat un canvi de
metodologia de la formació permanent dels docents. La
formació permanent dels docents ha passat de ser una formació
en què tothom s’apuntava als cursos que volia a fer una
formació en centres. Els centres, d’acord amb el seu projecte
educatiu, definia en què es volia formar; això era important,
perquè no eren les persones individuals, eren els centres, el
professorat de centre, el que realment feia la formació global;
no era obligatòria, però a molts de centres el 80 o 90% de gent
anava a aquesta formació. I això és un canvi de filosofia, una
canvi de concepció.

I també això s’ha de relacionar amb un tema que també hem
dit abans, a Eivissa i Formentera tenim unes dades d’interinitat
molt grosses, més grosses que a Mallorca i molt més que a
Menorca, Menorca és l’illa més estable de totes en aquest sentit
i, per tant, si hi ha tants d’interins també hi ha molta mobilitat
dins els centres educatius, i això no és bo per a la dinàmica dels
centres. En proporció, a les Pitiüses és on hi ha hagut més
places d’oposicions, això també és una realitat; és veritat que
també se n’han deixades de buides, el tribunal aconsella que se
n’havien de deixar de buides, però és l’illa que en proporció
més places hem tret d’oposicions, i que, en proporció, és on
més han crescut els professors. Per exemple, a Santa Eulària
alguns haurien de saber que durant la passada legislatura hem
posat més de 50 professors nous a Santa Eulària, és que hi ha
gent que no mira una cosa, més de 50 professors a Santa
Eulària. I a les Pitiüses, per tant, és on més ha crescut en
proporció, no en nombres absoluts, realment el nombre de
professors d’Eivissa.

I aquest és un altre element per seguir millorant, és a dir,
nombre de professors, tot el que fa referència a les ràtios, que
les hem baixades i les hem de seguir baixant i tot el que fa
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referència a la formació en centres. I a la formació en centres
és veritat que es poden modificar coses, i ara reelaborem un
altre pla de formació dels docents o pla de formació permanent,
per què? Perquè hem de veure què s’ha de millorar, d’acord
amb els resultats.

El tema de les infraestructures, és evident, jo ho he dit
moltes vegades, les infraestructures no s’improvisa. Santa
Eulària ens demana un CEIP nou i nosaltres hi estam d’acord,
hi estam d’acord des de la primera part de la legislatura, però
no posa en proporció un solar; hi ha distints instruments per
tenir un solar, no importa fer aquest conveni urbanística en el
qual ja la Comissió de Medi Ambient ha dit el que havia de dir,
i nosaltres estam disposats a asseure’ns amb l’Ajuntament de
Santa Eulària per caçar solucions. Per tant, nosaltres tenim clar
que ara, de cara a l’any que ve en el curs vinents hi haurà el
centre Sant Josep nou, el centre de Sant Ferran nou; nosaltres
volem de qualque manera que hi hagi a Santa Eulària un centre,
però ens han de donar un solar, ho he dit moltes vegades; farem
les ampliacions de l’Isidor Macabich, que s’ha d’ampliar
l’Isidor Macabich; treballam amb l’Ajuntament d’Eivissa per
fer un CEIP o un centre integrat de primària i secundària,
perquè pensam que la cosa ha d’anar per aquí.

Per tant, fem un esforç però de vegades no tenim solars,
perquè també la planificació urbanística dels ajuntaments deixa
molt que desitjar. S’ha de fer planificació urbanística amb espai
per fer equipaments docents o de salut o de serveis socials, etc.
Per tant, tenim clar que hem de seguir fent un treball, hem fet
feina a Eivissa, hem de seguir fent feina a Eivissa perquè
pensam que hi ha un recorregut molt alt per millorar.

Què hem millorat més a Eivissa? El tema dels inspectors, hi
haurà quatre inspectors a Eivissa, per primera vegada hi haurà
quatre inspectors a Eivissa i Formentera.

L’IBISEC abans no tenia cap tècnic, ara té tècnic a Eivissa
i Formentera; quan hi havia el Govern del senyor, en fi, no sé
si és del Partit Popular o de Ciudadanos, no ho sé ara, del Sr.
Bauzá, no hi havia cap tècnic de l’IBISEC a Eivissa, i això que
varen fer moltes coses, però no hi havia cap tècnic de l’IBISEC
a Eivissa.

Per tant, millora d’infraestructures, més mestres, més
professors, diguem, funcionaris, més estabilitat, formació en
centres, baixada de ràtios, tot això són elements que han de
possibilitar de forma progressiva tota la millora de l’educació.
I també cal dir que les illes d’Eivissa i Formentera, sobretot
Eivissa, és l’illa que en proporció més ha crescut en personal
d’atenció a la diversitat. I tenint en compte que tenim cada
vegada més alumnes, però més diversos, ho dic perquè l’escola
cada vegada és més diversa, per tant hem de treballar amb
aquesta diversitat, amb cada vegada més alumnes i això de
qualque manera suposa també donar eines al professorat per
treballar millor aquesta atenció a la diversitat, que és important.

Per tant, jo crec que són línies d’acció que van cap a la
millora.

I ara li faré una reflexió sobre PISA, ja he dit abans que
PISA per a mi és un bon instrument, però PISA no és una bíblia
ni és un dogma de fe i crec que això és important dir-ho, per a
mi és un instrument, sí, és un instrument que ens dóna dades

importants perquè els responsables de política educativa hem
de veure quines coses hem de fer. Jo li dic, si PISA diu que les
Illes Balears tenen un recorregut per millorar, és evident que
ens diu en comprensió lectora, en comprensió matemàtica, en
comprensió de ciències necessitam millorar. Que Eivissa
realment també necessita millorar? Necessita millorar; que
realment vostè parla de la relació entre pública i concertada?
També hi ha un efecte correlació que és un nivell sociofamiliar
de les famílies. Jo crec que això també cal que es tengui en
compte quan es parla de rendiment educatiu perquè de qualque
manera és evident que el rendiment educatiu té moltes
variables, variables escolars, variables personals, també
variables sociofamiliars, faltaria més. Per tant, crec que aquesta
és una situació important.

A més, li diré més, alguns centres d’Eivissa han estat també
perseguits, Can Raspall, centre que fa una feina fantàstica, a
més, una feina trilingüe, fixa’t!, trilingüe i resulta que hi ha una
persecució fins i tot política, mediàtica, no sé que. Crec que
realment és important treballar amb un centre que ho fa bé; he
estat en aquest centre, he parlat amb l’equip directiu, amb
l’AMIPA i és un centre que realment el personal i l’equip
directiu són persones que estan dedicades a l’educació. 

Vull dir en aquest aspecte que tenim de tot a Eivissa, hi ha
equips directius fantàstics; a més, li diré una dada important,
segons les dades de l’IAQSE Eivissa és l’illa que més està
millorant els resultats de l’educació, hi ha una energia, no sé si
a Menorca no n’hi ha tanta, però a Eivissa hi ha una energia
brutal que fa que hi hagi equips directius amb una feinada
increïble que estan millorant l’educació, hi ha equips directius
molt..., perquè un element clau també de la millora de centres,
dels resultats, són els equips directius, i amb això també
nosaltres, com a Conselleria d’Educació, dins el ROC volem
potenciar encara més la feina dels equips directius. Clau. Si
volem que les coses millorin necessitam aquests directius que
liderin realment l’educació. 

Per tant, PISA per a nosaltres instrument, però tenim altres
variables, altres variables, altres informes que hem de tenir en
compte, són moltes (...) a tenir en compte per posar de manifest
la situació de l’educació.

No sé si m’ha demanat més coses.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No, no le he pedido, pero pensando en el tema de los
barracones, en la existencia de aulas prefabricadas y demás,
¿tienen ustedes pensado expropiar terreno para construir
nuevas escuelas?

Y respecto al tema de Ibiza, evidentemente sí, en Ibiza hay
profesorado muy implicado y  muy reivindicativo que, por
cierto, no quiere saber nada del Partido Popular.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, nosaltres, Sra. Santiago, no pensam expropiar res, eh?,
no pensam expropiar res, això és feina dels ajuntaments, posar
el solar a disposició. A vegades ens agradaria que algun
ajuntament..., expropiar un solar, que en diuen que tenen molts,

 



28 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 

ens agradaria, però cadascú té la seva responsabilitat legal i la
responsabilitat dels ajuntaments és posar a disposició de
l’administració solars per poder construir. No expropiarem
perquè aquesta no és la nostra política, Sra. Santiago, això li ho
puc assegurar. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No hay más preguntas. Mucha suerte, conseller, y espero
que se cumplan todos los acuerdos.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Moltes gràcies, Sra. Santiago.
Té la paraula la Sra. Guasp, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gracias, presidenta. Agradecerle, Sr. Conseller, su
comparecencia hoy en esta comisión, agradecerle también su
exposición que gracias también al Partido Popular hemos
podido conocer con mayor profundidad, muchas de las
preguntas que yo también tenía, pues, han sido respondidas ya
por usted y le agradezco que haya sido tan exhaustivo en
muchas de las líneas estratégicas de su conselleria. 

Como usted sabe desde Ciudadanos nosotros apostamos por
la igualdad de oportunidades en la educación y una de nuestras
más firmes apuestas es la de garantizar la libre elección de los
padres, tanto elegir la educación para sus hijos y también la
libre educación de lengua, sobre todo en primera enseñanza. 

Ya ha explicado usted a la representante Núria Riera,
diputada del Partido Popular, cuál era su política lingüística y
cuál iba a seguir siendo la política lingüística porque cree que
debe dejar libertad a los centros educativos para que ellos elijan
su política lingüística. Nosotros desde Ciudadanos, como ya le
explicó la legislatura pasada el Sr. Pericay, que también
estamos de acuerdo que es un magnífico parlamentario y le
agradezco sus palabras, por tanto, siempre ha mantenido una
postura que nosotros queríamos derogar el Decreto de mínimos
del Partido Popular y queríamos modificar la Ley de
normalización lingüística porque consideramos que hay...,
bueno, nos ampara para poder exigir esa libre elección de
educación de lengua en primera enseñanza.

No me quiero más extender en este tema, luego volveremos
al punto de política lingüística. 

Me preocupa, Sr. Conseller, cuando ha reconocido, por un
lado le agradezco que lo haya reconocido y haya sido sincero,
que la situación económica financiera de las Islas Baleares es
complicada, según sus palabras, y me queda la duda de si
significa esto que tendrá que hacer recortes, tendrá que hacer
ajustas en las políticas y servicios de su conselleria. 

En cuanto a la Ley de educación de las Islas Baleares,
bueno, confío en que así sea y que sea una ley consensuada

tanto con el sector como con los grupos parlamentarios de esta
cámara. Nosotros vamos a ser prudentes, vamos a esperar ese
borrador y le lanzamos desde aquí ese apoyo y esa confianza.

En cuanto a la educación de 0 a 3 años ha comentado que
van a ampliar esa oferta de plazas, pero me gustaría saber si
han planteado la fórmula de cheques guardería para poder ya
ofrecer a esos padres que necesitan esa gratuidad o esa ayuda
para poder conciliar la vida familiar y la vida laboral si van a
poder acudir a concertados o a guarderías privadas, mejor
dicho, con estos cheques guardería.

En segundo..., no sé si prefiere que interactuemos o yo creo
que es más rápido hacerlo de esta manera y después...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Libertad, eh?, libertad, dicen libertad, pues libertad. Lo que
usted quiera.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Perfecto. Gracias, conseller. Entonces continuo. A mí me ha
preocupado cuando ha hablado de dar más autonomía a los
centros, no ha especificado en qué consiste, desde Ciudadanos
sí estamos de acuerdo en dotar a los centros de una mayor
autonomía curricular que les permita especializarse y también
ampliar la transparencia y que los padres puedan conocer todos
estos proyectos educativos y todos estos planes formativos;
pero me gustaría que concretará qué autonomía, a qué más
autonomía se refería, conseller. 

También me gustaría trasladarle que celebro que se haya
expresado a favor de la educación especial tanto en la
educación inclusiva como a favor de los centros de educación
especial porque desde Ciudadanos estamos completamente de
acuerdo en la educación inclusiva, por supuesto, pero también
en que continúen los centros de educación especial y que los
padres puedan elegir qué prefieren y qué educación prefieren
para sus hijos con necesidades especiales. Por tanto, agradezco
su mensaje.

Y también trasladarle que contará con el apoyo del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, de mi grupo, para impulsar
formación y educación, y una educación más respetuosa con la
diversidad, la orientación sexual y la identidad de género. Ahí
estaremos también a su lado, conseller. 

En cuanto a las infraestructuras y su plan de
infraestructuras, bueno, quería comentarle que me alegra haber
podido comprobar hoy que el link que tienen ustedes en la
Conselleria de Educación, de la Dirección General de
Planificación y Ordenación de Centros, hoy por fin estaba
disponible, porque lleva más de dos semanas desde que yo
planteé la pregunta que ustedes me contestaron “la información
la tendrá en este link” y lleva pues le aseguro más de dos, tres
semanas sin funcionar. Me alegro que la pregunta a la
presidenta de..., oral que le hice a la presidenta en el pleno pues
quizás haya servido para facilitar que esta información esté al
alcance de todos los ciudadanos de las Islas.
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También pues le agradezco las explicaciones que nos ha
dado de todos los centros que van a poner en marcha, las
nuevas infraestructuras que consideramos que estas islas
necesitan, pero espero de verdad y le pido, creo que me siento
con autoridad de exigirle incluso, que este compromiso sea
cierto y que en esta legislatura..., acabemos la legislatura
pudiéndole felicitar, y desde mi grupo lo haremos, que le
podamos felicitar en que han eliminado todos y cada uno de los
barracones, aulas modulares como le llaman, y podamos
celebrarlo de verdad como le digo. Se comprometieron a
reducir en 60 barracones ya a principios de este año, quizá
porque venían las elecciones, y la realidad es que tenemos 95
barracones. Ahora mismo se ha comprometido con la Sra.
Riera, diputada del Partido Popular, a que al final de este año
escolar el compromiso sería volver a esa cifra de los 60 que nos
prometió. Yo de verdad le pido y le exijo que cumpla con esa
promesa y que garantice las condiciones de habitabilidad,
seguridad y climatización que tanto los alumnos, los niños, los
jóvenes, y también los docentes, pues creemos que merecen.

També quiero decirle, trasladarle que 60 millones de euros
es un esfuerzo, eliminar 23 barracones también lo es, pero
creemos desde Ciudadanos que es completamente insuficiente
con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros que
tiene la Conselleria de Educación.

Y también me gustaría preguntarle, porque lo he podido
comprobar, ahora esta tarde en este link de la Dirección
General de Ordenación, que quedan todavía once centro de las
Islas Baleares con estructuras de fibrocemento, más conocido
como amianto, y me gustaría también obtener hoy el
compromiso suyo, conseller, y de toda su conselleria en que
van a hacer realmente el esfuerzo necesario para eliminar
completamente el amianto de las escuelas de las Islas Baleares.

Y también aprovecho que está usted aquí, y se lo pregunté
a la Sra. Presidenta pero no me contestó, sobre sus palabras y
sus declaraciones que hizo hace dos semanas coincidiendo con
el inicio escolar, que usted opinaba que en las aulas modulares
también se aprendía, y que incluso..., desde luego estoy
completamente de acuerdo, pero como ha comentado mi
compañera del Grupo de Podemos quizá no son las mejores
instalaciones, tanto por temas psicológicos, por temas... Yo
creo que los docentes desde luego confiamos plenamente en su
capacidad, y me sumo a sus palabras que ha mantenido a
principio de la comparecencia, tenemos unos docentes
extraordinarios, y confiamos desde el Grupo de Ciudadanos
completamente en ellos y quiero que quede constancia.
Sabemos que esa enseñanza va a ser buena por ellos, pero las
condiciones debe reconocer que no son las mejores. Pero me
preocupó más, incluso, que llegara usted a decir que había
aulas ordinarias que estaban en peor situación y condiciones
que las aulas modulares; me gustaría que ratificara. Creo que
es cierto y eso es lo que realmente nos preocupa; hay aulas y
hay colegios que he podido hablar con docentes; dicen que el
mantenimiento está igual que hace cuarenta años, y que el
mobiliario se está haciendo paulatinamente pero que llevan
cuarenta años...

Y celebro también su compromiso de que construyan unas
nuevas infraestructuras en Ses Cases Noves en Marratxí, ya que
hemos conocido que existen filtraciones en los barracones, la
climatización no ha funcionado estos años.

No sé si quiere... Bueno, voy a terminar con el tema de la
educación y si quiere me responde, y después continuamos con
política lingüística. He echado en falta que especificara  mejor
qué programas va a poner en marcha y qué políticas para
acabar con el abandono escolar, que en 2018 fue del 24,5%
aproximadamente en las Islas Baleares, cuando la media estatal
es del 17,9%. Pero me gustaría conocer medidas y programas
concretos, programas de refuerzo, o qué políticas va a llevar a
cabo.

Y me gustaría también, conseller, que concretara qué ciclos
formativos de formación profesional van a aumentar y qué
especialización, qué sectores estratégicos o emergentes, que
para nosotros pues podría ser el náutico-turístico o pesquero,
incluso, qué sectores están ustedes programando para ampliar
esa FP.

Y por la política educativa... nada más. Simplemente,
bueno, de la Universidad también reconocer el papel primordial
de la Universidad como generadora del conocimiento y la
innovación. Celebramos la propuesta que nos ha traído usted
aquí hoy de construir una residencia en Palma o de habilitar un
edificio del ayuntamiento; suponemos que esto no va a ser
rápido y sí que le solicitamos que se concrete, que nos pueda
traer en próximas comisiones un convenio ya con el
ayuntamiento y que podamos ver que esa residencia de la
Universidad aquí en el centro de Palma va a ver la luz, porque
este año más de 200 alumnos de nuestras islas no han podido
venir a la Universidad porque se han quedado sin plaza en la
residencia actual. Le tendemos la mano, Sr. Conseller, para
mejorar la financiación de la UIB, de la Universitat de les Illes
Balears, para intentar acercarla a la media estatal, sin ninguna
duda. Y también consideramos que es necesaria más
financiación para programas de internacionalización y
proyectos de innovación e investigación.

Muchas gracias, conseller. Si considera contestarme a estas
preguntas, y luego me referiré a política lingüística. Gracias.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Muchas gracias. Li don les gràcies per la seva actitud, per
la seva forma de demostrar les diferències, que crec que és la
forma real de..., i no parlar visceralment sinó parlar
racionalment, com s’ha de fer en política.

En primer lloc, respecte a la llibertat d’oportunitats,
nosaltres també som partidaris d’igualtat d’oportunitats, el que
passa és que potser podem tenir matisos del que vol dir igualtat
d’oportunitats, no? Les polítiques d’equitat són molt importants
per a nosaltres, i vostè m’ha plantejat dos temes; és a dir, jo
crec que la igualtat d’oportunitats té altres variables però vostè
se centra en dos temes: llibertat de centre i llibertat d’elecció de
llengua. Miri, les dades de lliure elecció de centre per a aquest
curs 19-20 suposen, entre primera i segona opció, un 95% de
pares que han triat el centre que volien; estam parlant de
primera i segona opció. És evident que opció absoluta perquè
la gent triï el centre que vol és impossible, és impossible,
perquè..., per places, per situació, etc., i nosaltres pensam que
un 95% de famílies que trien en primera i segona opció
consideram que respon una mica a una política en què hi ha la
possibilitat de cada família de triar allò que li és convenient per
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als seus fills. A vegades cadascú tria en funció de proximitat,
o de projecte educatiu, o d’ideologia de centre, és a dir, depèn
de moltes variables. És evident que hi ha municipis en què la
llibertat és un centre públic, i nosaltres estam satisfets; hi ha
alguns municipis que hi ha centres públics i centres concertats,
i poden triar. A Palma és on hi ha més centres concertats, fins
i tot privats, privats privats, i per tant com més oferta hi hagi
més possibilitat hi ha de triar. Per tant vull dir amb aquest
aspecte que nosaltres pensam que d’acord amb la realitat que
hi ha pensam la que possibilitat de triar és una possibilitat
positiva. Que hem d’ampliar? Bé, nosaltres pensam que
d’aquesta manera, amb el nou decret que tenim d’admissió
d’alumnes crec que poden anar a aquesta situació.

Lliure elecció de llengua. Nosaltres aplicam la Llei de
normalització lingüística -ja sé que a vostè no li agrada, ni el
Decret de mínims no li agrada-, bàsicament aplicam la Llei de
normalització lingüística, i sí, nosaltres donam als centres la
possibilitat d’elaborar el seu projecte lingüístic. És que si
nosaltres no donam als centres..., perquè els centres concertats
tenen el seu propi ideari pedagògic, i nosaltres pensam que és
totalment constitucional que realment ho facin, faltaria més;
però també volem que els centres públics tenguin la llibertat
d’elaborar el seu projecte educatiu i el seu projecte lingüístic
d’acord amb la seva autonomia. És que, miri, les polítiques
educatives d’Europa, d’èxit, són les que diuen que el més
important de cara al futur és l’autonomia de centres. 

És a dir, la política de centralització no funciona. La
política d’autonomia de centres, regulada -no es tracta d’una
llibertat de laissez faire totalment sinó una política d’autonomia
de centres regulada-, (...) que funciona a molts de països, i
nosaltres pensam..., i li diré una cosa, nosaltres hem passat d’un
ministeri d’Educació que centralitzava a unes comunitats
autònomes que han aplicat, o que hem aplicat, diria jo, un
model MEC, i ara a nosaltres ens falta una altra
descentralització, que és la descentralització en els centres
educatius. Que l’hem de configurar legalment? Efectivament
l’hem de configurar legalment. Que hi ha d’haver dins un marc
curricular que ha de canviar a l’àmbit de l’Estat, hem de fer
currículums més senzills, hem de fer currículums
competencials, hem d’eliminar continguts, hem de fer
estudiants competencials per al segle XXI, competències
digitals, comunicatives, etc., i hem de confiar en els centres,
que siguin capaços de passar d’aquest currículum estatal de
mínims a un currículum de centre que els possibiliti donar
resposta a les necessitats dels seus infants. Això sí, l’autonomia
de centres significa també l’avaluació. Hem de veure com
funciona el seu projecte educatiu, el seu projecte lingüístic, la
seva organització, etc. Aquest és clau. No es tracta de dir:
“vostè faci el que vulgui”, vostès facin el que trobin d’acord
amb la legalitat, que existeix, d’acord amb unes normes que el
reglament i les normes que nosaltres feim, volem dur a terme,
però després hi ha d’haver una avaluació, faltaria més que no
hi hagués una avaluació del que fan els centres! Avaluacions
concretes, no només genèriques, concretes, i externes perquè
ens interessa saber realment com funciona aquest centre,
aquesta autonomia.

Per tant, autonomia pedagògica, autonomia organitzativa,
nosaltres volem potenciar molt els equips directius i els equips
directius amb un lideratge compartit, no volem lideratges
autoritaris ni molt manco, amb un consell escolar que no sigui

el que diu la LOMCE, també ho deim clarament, eh?, i per tant,
amb una organització que es puguin organitzar d’acord amb el
que el centre consideri que és millor. 

No hi pot haver una sola forma d’organització. No és el
mateix un centre de secundària, un centre d’una línia, de dues
línies... És a dir, hem de veure que cada centre ha de trobar el
seu camí, el seu propi projecte, no?

Després volem autonomia econòmica, crec que hem de
donar als centres capacitat de gestió econòmica d’aquelles
coses que segurament des de la conselleria (...) molt per fer
algun tipus de reformes petites perquè des de la conselleria hi
ha coses que tenim uns 300 i busques de centres i és molt difícil
donar-hi resposta (...), però anem... d’acord amb un conveni,
d’acord amb unes normes determinades que puguin fins i tot
licitar per menys del que és un... de 45.000 euros, puguin licitar
algun projecte concret.

Tot això amb una normativa concreta. I també hi ha un altre
element, l’autonomia quant a la gestió o selecció de personal.
Miri, nosaltres aquí tenim un centre públic, que són funcionaris
o funcionaris o interins dins l’escola pública, l’escola
concertada vostè sap que tot i que ho pagam des de la
Conselleria d’Educació cada centre concertat és lliure de
seleccionar els seus treballadors. L’únic que nosaltres
demanam cada vegada més és que sigui oferta pública -oferta
pública-, ja que pagam des de l’administració que sigui oferta
pública.

Per tant, nosaltres voldríem que cada centre definís el perfil
de professorat i d’acord amb la normativa que existís que cada
centre pugui tenir aquell professorat que s’adeqüi a aquell
projecte educatiu, d’acord amb drets i deures. És a dir, que no
es tracta d’amiguisme, sinó que hi ha d’haver unes normes molt
clares.

Aquesta és la nostra concepció d’autonomia de centres;
autonomia, però també torn repetir: avaluació.
Corresponsabilitat, gestió democràtica, transparència al màxim,
projecte educatiu clar i llampant, projecte lingüístic clar també
i que cada centre ho defineixi. Això és una mica el que
nosaltres pensam que és l’autonomia de centres.

Per tant, llibertat d’elecció de centre, si cada centre...
nosaltres, quan diu “centres especialitzats” és un concepte que
em preocupa així com ho diu “especialitzats”, no?, perquè
centres d’infantil i primària i secundària són el que són i no sé
què vol dir “especialitzats”, però bé, això és un debat que es pot
arribar a fer, no? Nosaltres pensam que cada centre ha de
definir el seu model educatiu, el seu projecte lingüístic, la seva
organització dins uns paràmetres organitzatius legals concrets,
torn repetir: avaluats.

Llibertat de l’elecció de llengua, jo aquí, nosaltres -li ho he
dit i li ho torn repetir- volem que els al·lots quan surtin de
l’ensenyança obligatòria sàpiguen català, castellà i un tercer o
un quart idioma, és igual, i això és quelcom que no es pot fer
per decret llei.

A mi em preocupa quan es va implantar... i alguns
implanten que es fes... matèries en anglès, dic anglès perquè és
la llengua que més s’ensenya a les Illes Balears. Nosaltres hem
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fet una política una mica diferent. Nosaltres hem fet una
política que sempre estam revisant i que és incrementar el
nombre d’auxiliars de conversa, el nombre d’auxiliars de
conversa s’ha incrementat de forma important perquè en un
dels punts dèbils dels estudiants nostres és la manca de
competència oral.

Per tant, la metodologia d’ensenyança en idiomes ha de
canviar de forma absoluta, gramàtica sí, però la necessària
perquè si no l’únic que feim és no fer persones que parlin la
llengua tant en català com en castellà, és a dir, la llengua s’ha
d’utilitzar, és a dir, ja la gramàtica s’ha d’ensenyar, però... s’ha
d’ensenyar... Com aprenem nosaltres una llengua? Ens
ensenyen quan som petits la gramàtica?, idò no l’ensenyen la
gramàtica! Idò facem algun element natural per aplicar a (...) la
competència oral.

I nosaltres hem fet això, a secundària hem fet a partir de
setze alumnes que es puguin desdoblar les assignatures de
llengua perquè pensam que aquest és un dèficit i per tant, estam
treballant amb Inspecció per tal de veure com podem millorar
les metodologies d’ensenyança d' idiomes, sobretot d’idiomes
estrangers, perquè aquesta és la línia.

Per tant, nosaltres apostam de moment i tal com està en
aquest moment la normativa, decret de llengües, decrets de
mínims perdó, i de (..) estrangera? Sí, amb la nostra normativa.
Que a partir de la llei d’educació això... hi ha d’haver un canvi
normatiu o una modificació o no?, això dependrà del nivell de
consens, aquesta és la qüestió i a partir d’aquí fer un decret de
llengües que agrupi tot el que és, el que actualment hi ha el
decret de mínims, decret de llengües estrangeres. Aquesta és la
qüestió.

Per tant, vostè té un plantejament. Nosaltres no estam
d’acord que es pugui ensenyar a vegades assignatures que es
diu “ensenyar assignatures en anglès”. Escolti, a nivell
d’Europa quan es diu que això ens fa més europeus, més... això
hauria de veure exactament quants de països fan que les
assignatures es facin en una llengua distinta a la seva pròpia del
país.

Per fer assignatures en anglès han de tenir professorat ben
preparat, amb un bon model lingüístic i estudiants que siguin
capaços d’aprendre en aquest idioma, i quina (...) es fa
ensenyar assignatures de física, matemàtiques, ciències, això és
un problema perquè això suposa... i jo la comunitat autònoma
de Madrid és un exemple d’aquest model bilingüe que jo no
compartesc, ja ho dic sincerament, perquè pens que a més de
ser segregador (...) aquest model bilingüe, resulta que no ha
millorat la competència d’anglès així com es pensaven i ha
baixat la competència del contingut que s’ensenyava en aquest
idioma.

Simplement dir que en educació els experiments, difícils, i
ensenyar en un idioma distint al teu propi o al castellà suposa
a vegades optar pel fracàs escolar. Dic això perquè quines 
assignatures es fan més en anglès? Musica, expressió plàstica,
educació física, aquesta és la realitat. Per tant, a mi em pareix
bé, però crec que primer s’ha de reforçar l’ensenyança de -de-,
de l’anglès, del francès, de l’alemany perquè així tendrem la
possibilitat d’ensenyar en, perquè del contrari ens estam

enganant i estam enganant la gent i és un tema que em
preocupa.

Aquesta és la qüestió, és a dir, podem ser internacionals?,
podem ser tan internacionals... però cerquem les metodologies
més adequades per ensenyar cada idioma i aquesta és el que jo
pens. És a dir..., quina assignatura es fan en anglès?, nosaltres
ho sabem més o manco, és veritat que hi pot haver (...) ciències
socials, etc., però pens que s’ha d’analitzar molt bé quan
s’aplica una metodologia o un... un model determinat quins són
els pros i contres.

Formar professors en un idioma diferent no és fàcil, no
perquè tenguin el C1 estàs preparat per fer ensenyança en
anglès.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Conseller, nosaltres des de Ciutadans no...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

No, yo no digo...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Ah, sí, sí, bueno...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

De vegades he pensat que sí, vull dir hi ha algunes
declaracions i model que ha dit, però bé, jo no...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

El model que ha de defensar...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Per explicar el nostre model lingüístic evidentment, per (...)
lingüístic.

Vostè no està d’acord amb el Decret de mínims, no està
d’acord amb la Llei de normalització lingüística, bé, està en el
seu dret. En aquests moments és la normativa que hi ha. La Llei
de normalització lingüística -torn repetir- va ser aprovada en
temps del Sr. Cañellas, se’n recorda, Sra. Riera? El Sr. Cañellas
va aprovar... fins i tot dins l’Estatut d’Autonomia que diu
“català llengua pròpia” s’havia de normalitzar, està aprovat
amb el Sr. Cañellas i el Sr. Matas, el Decret de mínims. Miri,
el Partit Popular va aconseguir un consens, curiós, ara no sé si
ho aconseguiria, però bé, ni entre vostès mateixos, però aquest
és un altre tema.

Per tant, aquesta és una qüestió que haurem de seguir
debatent perquè allò del decret, la llei de norma... la llei
d’educació, això és un tema que està dins... i serà dins aquesta
llei.
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Pressupost, jo ho he dit, nosaltres som realistes. Aquests
anys volem consolidar el que hi ha. A mi no m’agrada enganar.
Volem consolidar el que hi ha, però li diré una cosa perquè ho
tenguin en compte: per al curs 2019-2020 hi ha 359 professors
més, curs 2019-2020, 359 professors més, ho dic simplement
perquè hem posat 1.500 professors des de la passada legislatura
en aquesta i per al curs... per tant, per a l’exercici del 2020 hi
ha 359 professors més, cobren des de setembre a setembre, ho
dic simplement perquè es tengui en compte quina és la realitat,
com a mínim... malgrat les dificultats que tendrem. Som
conscients de les dificultats que tendrem o ja ho som, molt
conscients de les dificultats que tendrem.

I estic d’acord que ens doni suport, és a dir, ja veurem si ens
donen doblers a Madrid, no ho sé, ja ho veurem, però bé, o sí,
Sra. Riera. 

La Llei d’educació, ja li he dit, jo esper, li he dit abans a la
Sra. Riera, que volem tenir un diàleg sincer amb els grups
parlamentaris, sincer, i farem un diàleg sincer perquè aquesta
és la nostra forma de funcionar, farem un diàleg sincer, el
vàrem tenir amb la comunitat educativa, hem fet moltes meses
sectorials amb els sindicats, hem aprovat moltes coses, tenim
la mesa de pares i mares, la mesa de directors i volem continuar
potenciant aquests òrgans de diàlegs amb la comunitat
educativa, però també amb els grups parlamentaris, que són la
representació del que la societat ha triat. Per tant, a mi, torn a
repetir, esper que tengui una actitud de col·laboració perquè
pensam que és bo per a tothom. 

0-3, xec guarderia, no el tenim dins la nostra filosofia.
Aquest és un tema que també s’haurà de parlar, és a dir, les
polítiques de 0-3 anys són unes polítiques no només a curt i a
mig termini, són unes polítiques complexes. Crec que també
són polítiques que s’haurien d’articular amb les polítiques en
què segurament..., elements de polítiques nòrdiques, eh?, de
familiars, és a dir, de 0 a 1 any tot el tema de permisos de
paternitat i de maternitat, crec que és un tema..., els nins el
primer any dels infants és un tema jo crec que s’hauria de
plantejar, però bé, és un tema estatal i no és un tema a curt
termini, però sí que aplicar polítiques familiars nòrdiques jo
crec que seria important dins de la política de 0-3 anys. Però el
xec, com vostè planteja, no el tenim en compte.

Educació especial, ho he dit, ho he dit i ho continuaré dient,
per a nosaltres els centres d’educació especial el que fan és
també educació inclusiva. Ho vaig dir moltes vegades, jo he
anat a molts de centres, és a dir, gairebé em falten 90 centres
per visitar, però visitar seriosament. Realment li puc dir que el
centre Pinyol Vermell, el centre d’ASPACE, és un centre que
fan els professionals amb els infants que tenen una discapacitat
motora important és bàsica perquè puguin tenir un nivell
d’inclusió d’acord amb les seves capacitats. No estic segur que
dins un centre ordinari això es pogués fer. Per tant, centres
ordinaris, centres d’educació especial no són antitètics, són
complementaris i pens que és bo que es digui. 

La Conselleria d’Educació durant la passada legislatura i
aquesta seguirà col·laborant amb els centres d’educació
especial perquè fan una feina immensa i escolaritzen. Per tant,
nosaltres continuarem treballant amb ells i seguirem treballant
perquè pensam en la igualtat d’oportunitats. Per tant, nosaltres
pensam que l’educació inclusiva en els centre ordinaris també

s’ha de potenciar. Nosaltres volem treballar perquè aquesta
atenció, aquest personal d’atenció a la diversitat faci possible
l’educació inclusiva. Volem que les aules UEECO no siguin
centres d’educació especial dins els centres ordinaris, volem
que siguin centres més oberts al respecte. I en això treballarem.

Tema d’infraestructures. Bé, ja dic que nosaltres són 70
milions que hem invertit aquesta legislatura, hem llevat aules
modulars, però també vull dir que les aules modulars les hem
llevades en un context on han vengut més de 8.000 alumnes
nous dins les Illes Balears. Ho dic perquè no és el mateix
escolaritzar a comunitats que deixen de tenir població escolar
que nosaltres que ens ve molt i diversa, de tot l’Estat espanyol
i de fora de l’Estat espanyol; i això jo crec que és un tema que
és important que es tengui en compte, no és que hi hagi
voluntat que hi hagi aules modulars, és que jo les llevaria totes
les aules modulars, però imagini’s vostè que hagués dit que
dins l’aula modular no aprenen, a que no s’ho pot imaginar?
Dins les aules modulars aprenen, i li diré, les aules modulars
són una anomalia, també he dit que era una anomalia, ho he dit,
el que passa és que a vegades alguns mitjans agafen les coses
així com volen. 

He dit que el nostre posicionament és llevar aules modulars,
que és una anomalia que realment hem d’intentar llevar, que
n’hem llevades, que s’ha de correlacionar amb el procés
d’infraestructures, les hem llevades i hem baixat ràtios i sabem
que a finals de legislatura n’hi haurà, n’hi haurà, jo no la vull
enganyar, a finals de legislatura pensam que hi pot haver una
cinquantena d’aules modulars i farem l’esforç per continuar
treballant. Hi ha aules modulars, li puc assegurar, molt bones;
un centre modular d’infantil que farem ara a Sa Pobla, ara no
hi ha el Sr. Font, ens costa 800.000 euros. Ho dic perquè no són
barracons ni són barraques, és una inversió de 800.000 euros
mentre feim el CEIP de Sa Pobla, mentre tenim que ens varen
donar un solar a final de legislatura passada municipal, però
mentrestant hem creat un CEIP nou a Can Cirera Prim, que és
l’edifici que ens deixà l’ajuntament, les instal·lacions actuals
són fantàstiques, si no, vagin a veure-ho, basta veure si entren
a Facebook veuran les instal·lacions fantàstiques que hi ha, i
quan hi hagi aquest centre veurà realment una inversió de
800.000 euros. Una inversió de 800.000 euros a nosaltres ens
agradaria no fer-la aquesta inversió, també li dic clarament,
però mentre es faci el CEIP tenim un temps de transició; i fins
a final de la passada no vàrem tenir un solar i vàrem haver de
córrer, l’Ajuntament de Sa Pobla, per tenir aquest solar. 

Ho dic simplement perquè les coses no vénen, ja dic, no
construïm d’això, però torn a repetir, nosaltres volem llevar les
aules modulars i farem tot el possible, però també quan posam
aules modulars actualment, com diu el director general, són
d’alta gamma, eh?, d’alta gamma i amb unes condicions la
veritat..., en tot cas, jo la convidaré a alguna aula modular i
veurà que n’hi ha que són antigues, això és veritat que són
antigues, que hi ha aules modulars que són millors aquestes
d’alta gamma que algunes aules que hi ha, és evident, perquè
hi ha centres molt antics, hi ha centres molt antics, públics i
concertats, eh?, perquè, per exemple, Sant Ferran a Formentera,
perdona, a Formentera es farà un centre privat ara i posen aules
modulars determinades, i no vull dir res més. Un centre privat
que vol fer un centre d’una línia a Formentera comença posant
aules modulars amb unes aules modulars molt concretes. 
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Dic això perquè nosaltres no mitificam les aules modulars,
és una anomalia, les volem llevar, però també posam aules
modulars que siguin en condicions adequades i volem llevar
aquelles que no són adequades. 

I Ses Cases Noves, que vostè deia, nosaltres hem de fer
aquesta ampliació perquè és totalment necessària. 

Dins la línia d’infraestructures hi ha distintes línies de
treball, centres nous, ampliació de centres, llevar barreres
arquitectòniques i també llevar fibrociment; n’hem llevat a uns
trenta centres, de fibrociment, ens queden alguns i ho
continuarem fent, evidentment. Però hem fet distintes línies
juntament amb línies de reformes de banys i altres..., de patis
que estan fent dins els centres escolars, vull dir, 70 milions
d’inversió aquesta legislatura. I no són paraules, són fets!

El tema de l’abandonament escolar. Miri, l’abandonament
escolar té distintes variables, variable escolar, a ningú no se li
oblida que hi ha una variable escolar que la gent no titula a
l'ESO. Si les persones no titulen a l'ESO evidentment són
persones que no estudien ni FP ni batxillerat, per tant, el nostre
primer objectiu és que la gent tituli ESO perquè actualment
l'ESO és el títol bàsic dins el segle que estam vivint ara, si no
tens el títol de l'ESO serà molt difícil que pugui competir dins
un mercat de treball cada vegada més complex, més
interconnectat i més global. Per tant, nosaltres volem que la
gent com a mínim tengui l'ESO amb unes competències
mínimament adequades.

Per tant, què hem fet? En primer lloc, millorar la titulació
d’ESO; què hem fet també? Vàrem tenir un acord amb la
Conselleria de Treball per tal que els estudiants que fessin
l'ESPA, el títol d’educació a persones adultes, poguessin tenir
un xec determinat si acabaven la titulació. Una altra línia per
fomentar la titulació d’ESO. 

Hem fet també un increment de l’estudiant de l’FP, una
altra línia per fer baixar la taxa d’abandonament escolar.
Suficient? No, ja ho sabem, però posar un centre d’FP no és
posar un centre de secundària, a FP has de tenir les
instal·lacions, els equipaments, les empreses, el professorat
adequat perquè això és així i així. Per tant, no vol dir que
¡hágase!, no, no es tracta de ¡hágase!, sinó que realment s’ha
de fer de forma adequada i progressiva.

Però sí, som conscients que hem d’incrementar l’FP. Hem
posat, com he dit abans, en marxa l’IEDIB, l’Institut
d’Ensenyança a Distància, perquè volem recuperar estudiants
que havien abandonat els estudis per fer batxillerat o formació
professional i utilitzam les tecnologies a distància, que
nosaltres les hem d’utilitzar cada vegada més i les estam
utilitzant. I estam convençuts que serà un instrument que d’aquí
a un parell d’anys pot escolaritzar a 7 o 8.000 persones, la qual
cosa seria un element important de cara a intentar, doncs,
baixar (...) d’escolarització.

Però tenim una altra variable no escolar, que és el tema que
un mercat de treball de les Illes Balears té coses, té qüestions
de gent poc qualificada. Per tant, nosaltres necessitam que els
empresaris, els sindicats que posin en valor la qualificació i que
la qualificació sigui un valor per entrar més endavant a un
sistema per promocionar i per tenir més salari. És que no n’hi

ha d’altra, és a dir, la quantitat de gent que està dins el mercat
de treball a les Illes Balears és una situació que no es dóna
quasi quasi a cap lloc d’Espanya, n’hi ha prou a veure les dades
d’atur i les dades del mercat de treball a les Illes Balears, i són
gent que no té qualificació. Fins i tot de vegades hi ha
estudiants que estudien formació professional i el mes d’abril
i maig deixen d’estudiar i se’n van a fer feina a l’hoteleria, i
això és quelcom que és negatiu per a ells, però hi ha tanta
demanda i gent que si fa FP d’hoteleria o de cuina o de
restauració, que és un bon professional per entrar dins les
empreses de feina. M’explic, no? Per tant, nosaltres som aquí.

També hem posat en marxa el Programa d’acompanyament
escolar, de reforç escolar, això és una altra campanya que hem
fet en els centres de primària i secundària.

Hem posat en marxa, evidentment, la figura dels educadors
socials, per intentar que gent que és als centres de secundària
que tenen una situació de perill o d’absentisme escolar, doncs
puguin tornar a l’escola, ho dic perquè això és una feina dels
educadors socials o policies tutors, que és una altra figura
imposada respecte d’això. I això fem. Què això no és suficient?
Ho torn repetir, li diria una mentida si digués que això
ràpidament, baixarem a poc a poc, aquesta legislatura hem
passat del 26 al 24%, en la taxa d’abandonament escolar; la
volem seguir abaixant.

A mi m’encantaria ser al País Basc, en tot eh, bé, en llengua
no ho sé, que és molt difícil, però com a mínim en finançament,
en FP, en inversió empresarial, etc., en I+D, sí que
m’encantaria, perquè això és un element d’una societat
preparada per al segle XXI, i si volem que les Illes Balears
tenguin un turisme de qualitat en el futur haurem de fer una
feina també important de qualificació de les persones, és així,
això és una realitat.

Bé, no ho sé, li he contestat quasi tot, i si hi ha qualque
cosa, doncs ara li contestaré.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, conseller. Muchas gracias por todas las
aclaraciones que nos ha dado. También recordarle que ustedes
llevan gobernando cuatro años, que parece que viene aquí,
bueno, al minuto cero de su gobierno, y solamente recordarle
que todos estos compromisos que ahora dice que no se puede
comprometer a eliminar los barracones, llevan años, en cada
año escolar diciendo que los iban a eliminar, pero no quiero
volver a este tema, yo creo que ya ha quedado bastante clara su
postura, sus explicaciones y cuál es nuestra postura también en
este tema.

Agradecerle también que haya explicado en qué consiste
esta autonomía de centros. Nosotros ya le digo que sí que
estamos de acuerdo en dar autonomía, pero siempre que haya
una rendición de cuentas y con un plan específico de formación
para profesores que esté controlado por la conselleria.

En cuanto a la política lingüística, que me había quedado en
el tintero por comentar con usted, conseller, decirle que
nosotros ya lo expusimos en la interpelación que le hice a la
consellera Pilar Costa, la Secretaría de Normalización
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Lingüística y de Universidad que ustedes han creado, pues por
motivos que consideramos cuotas ideológicas y contestar a sus
socios de gobierno, está capitaneada por la señora que está
aquí, por la secretaria autonómica que proviene de Esquerra
Republicana de Catalunya, consideramos que el Partido
Socialista ha cedido la política lingüística de Baleares a
Esquerra Republicana y no al Partido de MÉS, que ellos pues
han elegido claramente, tanto la directora general como su
asesor, son de Esquerra Republicana, y quería hacerle esta
referencia.

Nosotros estaremos, pues, vigilantes en la política
lingüística que llevarán desde su conselleria.

Y también me gustaría, sobre sus palabras que ha
reconocido, que pide el respeto por el Estatuto de Autonomía,
desde Ciudadanos se encontrará siempre el respeto a este
Estatuto de Autonomía, también a su artículo 35, conseller, ha
hablado de consenso y la postura de Ciudadanos es clara, para
nosotros tener dos lenguas oficiales reconocidas en igualdad de
condiciones por el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares
supone una riqueza y una suma que no tienen otras
comunidades autónomas, y es responsabilidad de todos,
también de la administración, protegerlas y fomentar el estudio
y conocimiento de ambas lenguas, pero también con las
modalidades propias que indica el artículo y que establece el
artículo 35 del Estatuto de Autonomía.

Nosotros siempre estaremos del lado de promover el estudio
y el conocimiento de la lengua catalana, la lengua catalana con
las modalidades lingüísticas propias, mallorquín, menorquín,
ibicenco y formenterense, pero no podemos estar de acuerdo en
promover la imposición lingüística y nosotros lo entendemos
como el fomento del uso excluyente, para nosotros el fomento
del uso -perdón-, del fomento del uso de la lengua catalana, de
una manera excluyente, en detrimento de la otra lengua oficial.
Por eso aquí no podemos estar de acuerdo con ustedes, como
bien saben, y ciudadanos siempre lo ha explicado así en este
parlamento.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Guasp, és que ha exhaurit el seu temps de la
seva intervenció. Per tant, li demano que vagi acabant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Perfecto, gracias, presidenta. Por tanto, nosotros estamos de
acuerdo en que desde el Institut d’Estudis Baleàrics se fomente
y se promueva el estudio y el conocimiento, como digo, de la
lengua catalana y de las lenguas, y pedimos que también se
promuevan las modalidades propias, pero no del fomento del
uso porque consideramos que es del uso monolingüístico
excluyente de la otra lengua oficial.

Y por tanto, también le quería preguntar, que no ha hecho
mención, sobre la Oficina de Defensa de los Derechos
Lingüísticos, si ya han dado pasos adelante en su creación o
cómo..., si usted tiene a bien contestarme.

Gracias.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, de bell nou, per la seva actitud i la seva
forma d’abordar les qüestions. Miri, nosaltres no estam en el
minut zero, estam en el minut 5, en el 5, i, per tant, nosaltres
sabem que no partim de zero, cap govern mai no partim de
zero, ja sigui per l’herència que rep, en positiu o en negatiu;
nosaltres en educació va ser una herència molt negativa, li puc
assegurar, i per tant nosaltres som responsables del que vàrem
fer, efectivament, ho som, jo mai no me n’he amagat, dels
fracassos o dels èxits, mai no me’n amagaré. Jo som en política
per compromís polític personal i social, lingüístic i cultural, i
sobretot educatiu, i ho seguiré fent. Per tant, jo mai dic que
nosaltres no tenim cap responsabilitat, nosaltres ja tenim una
responsabilitat, hem estat quatre anys, efectivament, i nosaltres
tenim clar què és el que hem de fer.

Miri, hem donat la política lingüística a Esquerra
Republicana, el Govern de les Illes Balears és un govern on hi
ha tres partits, el PSOE, MÉS i Podem, el que hi ha, i quan ets
dins el Govern tu, el teu partit, és sempre el que tens, però les
polítiques es consensuen i, per tant, he dit clarament quina és
la nostra política lingüística, volem el consens, no volem la
confrontació. Nosaltres volem el coneixement i l’ús, però no
obligam a ningú a parlar. L’ús, les dades diuen clarament que
hi ha més coneixement i manco ús de la nostra llengua. Com
obligam nosaltres a parlar en una llengua, com? És que jo
encara no sé com oblig!

I jo, que consti, quan som a la Universitat la majoria de
classes les faig en català, però si tenc gent de Sud-Amèrica per
fer un màster, jo el faig en castellà, no tenc cap problema. Per
tant, vull dir en aquest aspecte que jo, nosaltres el que volem és
que aquest ús i aquest coneixement siguin un ús normal i
social.

Li podríem fer una anàlisi, quin és el nivell d’ús del català
en els mitjans de comunicació? Sabeu quants mitjans de
comunicació hi ha en català a les Illes Balears i quants en
castellà? Jo no vull que desapareguin els mitjans en castellà, és
que no ho deman, però a mi m’agradarien més mitjans en
català. I a més, li diré més, la Constitució, vostès, que es diuen
constitucionalistes, com si els que realment vàrem lluitar, vaig
defensar, vaig votar la Constitució des de molt jovenet, diu
clarament el que diu sobre les llengües que has de protegir de
l’Estat, és que l’Estat també ha de protegir les llengües que no
són purament el castellà. Ja sabem el que diu la Constitució
sobre el castellà, ho sabem, però també diu allò altre sobre les
llengües que no són el castellà, i de vegades l’Estat en aquest
tema té una situació de dèficit, des del meu punt de vista.

I jo ho torn repetir, vaig contra el castellà? Jo no vaig contra
el castellà, el castellà no està en perill, hi ha 500 milions de
castellanoparlants. L’Institut Cervantes què fa? Fomentar el
coneixement i l’ús del castellà. I jo estic amb el Cervantes,
faltaria més que no estàs d’acord amb el Cervantes! Però jo vull
defensar la meva llengua i jo faré el possible perquè es conegui
i s’usi, però no contra ningú, i això ho tenc claríssim. I ho torn
repetir, nosaltres volem de qualque manera que la gent sàpiga
i sigui plurilingüe, ho volem, però partint de la llengua pròpia,
que ho diu l’Estatut d’Autonomia: “La llengua pròpia de les
Illes Balears és el català”, tot i que alguns volien llevar o posar
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una coma, que tant de bo que la varen esborrar o no la varen
posar, i tot això, però és que el català és la llengua pròpia des
de fa molts segles.

I li diré una cosa, a mi em fan gràcia quan parlen de les
modalitats, vostè em sent parlar? En què parl, modalitat
pollencina? A mi quan em diuen mallorquí, menorquí,
eivissenc i formenterenc no em sent representat, a Pollença no
salam, miri, no salam! A Pollença diem paraules que no diuen
altres, nosaltres diem “xic pu”; nosaltres diem “vom” en lloc de
grumer, i podria seguir posant-li exemples. Això és la modalitat
que s’ha de fer, la modalitat es fa parlant, això és una forma
real de modalitat.

Els al·lots de tots els centres i municipis parlen en
modalitat, parlen, és que la modalitat es parla i tenim cançoner
mallorquí, etc., en què hi ha una modalitat de les paraules,
vocabulari, etc., del nostre parlar, és que jo no vull renunciar al
nostre parlar, faltaria més que volgués renunciar!, no vull parlar
com els de Barcelona, els de Lleida, no ho vull, vull parlar com
els de Pollença. I això, la modalitat es fa parlant. Jo li respect
la llengua en què parla, però em fa gràcia que parlin de
modalitat i sempre parlen en castellà, jo no he vist mai parlar de
moda..., és a dir, l’andalús és una modalitat del castellà? Sí, i
a mi em sembla molt bé que el parli, molt respectuós, així que
algú de vegades no el respecta, a mi em sembla perfecte. Per
tant, les modalitats es defensen parlant, i jo és el que vull. Per
tant, el català és una llengua? És clar que és una llengua, igual
que el castellà. Què a València i aquí parlam i tenim coses
diferents? És clar que sí! És que les llengües són diverses. O és
que l’anglès dels Estats Units i l’anglès d’Anglaterra o
d’Austràlia és el mateix? No, no és mateix, hi ha diferències;
o un escocès, no l’entenc, o jo no l’entenc.

Vull dir en aquest aspecte que, d’acord, jo puc entendre el
que vostè diu políticament, ara, lingüísticament no l’entenc. La
llengua es defensa fent, utilitzant, nosaltres no volem una
llengua morta, no volem un llatí, no el volem; nosaltres volem
la sostenibilitat del català, però ho torn repetir, no va contra el
castellà, nosaltres volem que els estudiants també surtin i parlin
perfectament el castellà, volem la societat plurilingüe. Però la
majoria de gent d’estudiants, quan surten al carrer, als mitjans,
a Internet, les xarxes són castellanes, si saben més castellà que
no sé què, perquè la realitat és aquesta. I em sembla molt bé
que parlin castellà, és que no vull, ho torn repetir, ho vaig dir
a una entrevista a Ara Balears, no vull monolingües, però vull
que la meva llengua sigui defensada i sigui utilitzada així com
toca.

I això no és confrontar ningú contra el castellà, ni molt
manco. I jo, el meu company d’Esquerra i de MÉS som
membres del Govern i de la conselleria, amb confiança total;
què podem tenir discrepàncies? Doncs sí que podem tenir
discrepàncies, és que de vegades jo tenc discrepàncies amb jo
mateix; és a dir, cadascú ha de gestionar les seves
contradiccions, jo tenc contradiccions, faltaria més que no en
tengués! Qui no té contradiccions que tiri la primera pedra; no
ens arribaria la pedra, tothom tenim contradiccions. Però jo puc
estar més d’acord de vegades amb Agustina que amb Toni, o
no,...

(Rialles de l’intervinent)

..., o no, per tant, vull dir en aquest aspecte que jo no faria de
la ideologia i militància un element que vagi en contra de dir:
faran una política d’Esquerra Republicana; no, faran una
política de Govern que la conselleria aportem, això li puc
assegurar, i defensarem la llengua.

I ho torn repetir, li he dit, no farem política de confrontació,
volem la sostenibilitat de la nostra llengua; la sostenibilitat és
un concepte que m’agrada, la sostenibilitat, que vaig llegir
n’Isidor Marí que va fer un article molt interessant, jo vull la
sostenibilitat de la nostra llengua, perquè és que si no la
sostenim els que som aquí no la sostindrà ningú.

 A mi em fa gràcia, i li dic amb tot l’afecte, que defensin
vostès Sa Feixina, que sembla que té drets, i quan defenses la
llengua per què no té drets? Doncs sí, les llengües, vostè miri
la UNESCO, sí, miri la UNESCO, és que les llengües no són
abstractes, les parlen persones...

(Se sent de fons la Sra. Guasp i Barrero de manera
inintel·ligible)

..., senyora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, ha exhaurit el seu temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

És igual, és a dir, jo l’entenc, però jo el que li vull dir és que
no ens posi en una situació que no diem, no diem: nosaltres
volem... l’ús excloent no el volem l’ús excloent, és que el
problema del català és el seu ús, això és una realitat que diuen
les enquestes.

I per tant, l’Oficina de Drets Lingüístics, doncs sí, en
aquests moments es troba en el Consell Consultiu, quan
s’aprovi al Consultiu anirà al Consell de Govern i després la
posarem en marxa; però l’Oficina de Drets Lingüístics la
llegeixi el que diu, la miri i veurà quins drets lingüístics
defensam.

Quants idiomes oficials hi ha en aquesta terra? Dos, català
i castellà; bé, doncs, ja està. L’Oficina de Drets Lingüístics és
una forma de seguir defensant els drets de les persones, però
també el dret de la gent que parla català, això és una realitat.

Per tant, jo entenc, i no compartesc, evidentment, el seu
plantejament, Ciudadanos m’és més lluny, em trob més prop
d’El Pi que de Ciudadanos com es pot suposar, en temes
lingüístics, faltaria més, tampoc no ens equivoquem, però crec
que no es pot fer una polarització tal com vostès fan, vostès fan
una polarització: o estàs en contra o estàs a favor. Escolti..., jo
dins un plantejament de partit estatal no estic en contra del
castellà, però tampoc no estic en contra de l’anglès, del francès,
de l’alemany, jo vull una societat multilingüe, i les societats
globalitzades, si els governs no defensen la seva llengua,
desapareixerà, desapareixerà, i això és una realitat.

Per tant, nosaltres en aquest sentit som clars.
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I després no sé si ha dit qualque cosa més dels barracons,
però bé, en tot cas, seguirem, tanmateix és un tema que és
recurrent i hi seguirem treballant en els barracons, en les
modulars o de les barraques, com va dir una vegada IB3.

Però, bé, moltes gràcies per tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Mas, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bones, gràcies, presidenta, gràcies, conseller, i tot l’equip
per aguantar estoicament avui horabaixa asseguts aquí. I també
dir que dins l’equip hi ha bons amics i amigues i la veritat és
que estic content de veure’ls aquí.

Abans de res, i vostè també ho ha fet, i atès que som a la
Comissió d’Educació, vull des d’aquí enviar un missatge de
suport i confiança a tot el col·lectiu de docents, que, malgrat
totes les dificultats fan una feina excepcional, dia a dia, que de
cada dia s’acosta i va més cap a l’excel·lència.

Queden poques coses per dir i poques coses per demanar,
s’ha dit pràcticament tot.

Quant per exemple a l’educació 0-3, només recordar-li que
hi ha un pacte per l’educació 0-3 que, si no ho record
malament, signàrem cinc dels grups parlamentaris que hi havia
a la passada legislatura, més diverses associacions i
organitzacions vinculades a la infància, i saber a veure si tendrà
en compte tota aquesta gent d’aquest pacte també a l’hora de
plantejar la 0-3.

Després, li faré totes les preguntes i després ja contestarà,
si li sembla bé. Estic content de sentir-lo parlar de la llei
educativa, crec que és una llei que hem de fer amb consens del
sector i de la majoria de grups parlamentaris que sigui possible.
I crec que és una llei imprescindible ja a dia d’avui, hi ha massa
coses damunt la taula en els temes d’educació que fan
necessària aquesta llei consensuada, ja dic, amb el sector i amb
tots els grups que sigui possible.

I estic content de sentir-lo dir que l’autonomia de centre
formarà part d’aquesta llei i que l’autonomia serà plasmada
damunt una llei d’educació. Jo crec que l’autonomia de centre
forma part de la millora de l’educació i de l’avanç cap a
l’excel·lència de l’educació, ens hem de fiar dels nostres equips
directius i dels nostres claustres.

Crec que..., també estic content que es posi en marxa
l’escola de Campos, fa massa anys que parlam d’aquesta
escola, que parlam d’un solar, que el trobam, que no el trobam,
que l’ajuntament l’envia, que llavors no l’ha enviat. Vull dir,
crec que fa massa anys que jugam -jugam- amb el futur de dues
escoles, una a un edifici i l’altre dins el pati, amb dos claustres,
i crec que és important. I sí que li demanaria si té idea de
quan... quan ha dit que a l’estiu es posaran en marxa les obres,
en previsió, quan tenim previst acabar l’escola.

Ha parlat també, quan ha parlat d’aules modulars, de
barracons o de barraques de l’escola de Sa Pobla, casualment
n’he estat parlant aquests darrers dies i pel que he pogut saber
ha estat un exemple de col·laboració entre ajuntament,
associació de mares i pares, equip docent i conselleria
aconseguir que es posàs en marxa aquesta escola i crec que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i sí, també, tens raó Jaume...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i privats, qui ha cedit el solar. Crec que també és important.

Crec que és un sistema que hauríem d’intentar aplicar
sempre que haguem de fer una escola nova i sí, li agaf la
paraula, m’agradaria visitar les aules que han comprat i que ens
han dit que arribaran el novembre, desembre a Sa Pobla i crec
que és una cosa que hauria de fer, és a dir, convidar els grups
parlamentaris a visitar aquest equip escolar que posa en marxa
a Sa Pobla.

Un tema que ens preocupa és el tema del conservatori,
sabem que conviuen al mateix edifici professional i superior i
a veure si té previst durant la legislatura veure si aquest tema es
podria resoldre o veure com el podríem afrontar.

Quant a la Universitat, no sé si ho he entès bé perquè ja fa
molt de temps que ho ha dit, fa molta estona que som aquí, però
ha parlat de la residència, és a dir, crec que és un tema que
també hem d’afrontar. Si no vaig malament... en llista d’espera
a dia d’ahir hi havia, o despús-ahir hi havia 211 persones.
Tenim una residència on n’hi acaben 105. Per tant, això sí que
crec que... Sé que hi ha contactes entre la Universitat,
l’ajuntament, la conselleria, però a veure si són capaços durant
aquesta legislatura a veure com es pot afrontar això perquè és
veritat que era una residència infrautilitzada fa anys, però s’ha
girat la truita i la fa servir moltíssima de gent.

M’ha agradat la defensa que ha fet de la feina feta i de la
necessitat de continuar fent-ne per tal de promocionar la
llengua catalana, la llengua pròpia de les Illes Balears, però
n’ha parlat molt des del punt de vista educatiu i la Direcció
General de Política Lingüística també ha de fer feina, entenem,
des del punt de vista social. Crec que, a veure, l’han traït -
supòs- els anys de conseller d’Educació, però crec que sí que
hem d’aprofundir en l’ús del català en l’àmbit social, vostè
mateix ho ha dit, hi ha molta gent que el coneix i menys gent
que el fa servir, i ...quins plans té per fomentar-ne l’ús en
l’àmbit social, no només al món educatiu.

I sí que m’agradaria que des de la seva conselleria instàs,
ajudàs, promocionàs que els càrrecs públics del Govern de les
Illes Balears facin servir a les seves declaracions públiques la
llengua catalana. Crec que això també és una manera de
fomentar l’ús social del català.

I, ja ho ha dit, l’Oficina de Drets Lingüístics és al
Consultiu, quan surti del Consultiu la durem a Consell del
Govern i la posarem en marxa, li agaf la paraula, és a dir, és un
acord de pacte de Bellver, però sí que crec que és important

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 37

que es posi en marxa tot d’una que sigui possible, tot d’una, per
tant, que surti del Consultiu.

I ja com a reflexió final, li he de dir que és el conseller
d’una conselleria que si miram cap al futur és la més important
del Govern. Vostè du àrees -educació, universitat, innovació,
política lingüística- d’una elevada responsabilitat si miram cap
endavant. Aquesta responsabilitat, nosaltres hi som per
compartir-la. Per tant, hem de fer feina plegats, hem de fer
feina des de les institucions, hem de fer feina des de la... per
dir-ho d’alguna manera... junts, plegats i crec que som aquí per
això i per al que hagi de menester.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, m’ha agradat com ha acabat, m’ha agradat
com ha començat, aquest suport als docents, jo crec que és bo,
ara més que mai.

Jo crec que sempre serà necessari perquè a vegades algú
s’oblida que quan deixa els al·lots, els fills a l’escola deixa en
mans de docents una feina increïble, que és l’educació dels
seus fills o, com a mínim, una part de l’educació dels seus fills
i això suposa tenir confiança i si no hi ha confiança és molt
difícil que realment les coses funcionin, amb confiança es
poden fer moltes coses, en l’àmbit personal, en l’àmbit de
parella i en l’àmbit polític, i crec que en l’àmbit polític és
important confiar en els docents de les escoles, malgrat que és
evident això no vol dir combregar amb totes les coses que fan
ni molt manco, però hi ha d’haver una confiança de principi. I
crec que això és important.

Després, m’ha agradat allò de responsabilitat compartida,
efectivament. Quan estàs en un govern de coalició, nosaltres
aquí a les Illes Balears sabem fer governs de coalició, ho hem
demostrat des de fa molts d’anys -des de fa molts d’anys-, des
del primer pacte de progrés sabem fer governs de coalició, a
vegades funcionen i a vegades funcionen. Crec que han
funcionat, malgrat que de vegades hem perdut, no? I, per tant,
la responsabilitat..., compartir responsabilitat crec que és clau,
però no només és clau dins el Govern, també és clau dins el
Parlament mateix. Crec que el Parlament ha de representar i
representa les sensibilitats que hi ha dins la societat de les Illes
Balears i per tant, aquesta és la realitat i per això ja enllaç amb
un dels punts que vostè ha plantejat, amb la llei d’educació de
les Illes Balears.

Nosaltres tenim clar que la llei d’educació de les Illes
Balears és una necessitat. Fa 21 anys que tenim competències,
hem fet, tots els governs han fet decrets, normes, etc., tenim
una experiència, tenim una entitat interna dins la conselleria
que funciona. Crec que això és un moment del que vostè i tot
el que són normes, decrets..., els donam una certa coherència,
una certa sistematització i avançam en aquest procés de ser
capaços de gestionar-nos cada dia millor en temes d’educació.

Sempre he pensat que en temes d’educació la
descentralització educativa és clau en tots els sentits, sigui
autonòmica, sigui de centres, fins i tot sigui municipal, però
aquest és un altre debat que en aquest moment ja seria difícil.

Per tant, sí, nosaltres serem aquí, en el consens, comunitat
educativa i també grups parlamentaris i farem tot el possible
per arribar al màxim de consens, que serà possible?, bé, la
realitat ho dirà. Sé que hi ha coses que seran molt complexes,
tampoc no ho neg, però crec que el pitjor que es pot fer és no
intentar-ho. Crec que un govern ha d’intentar arribar a un
consens en una llei que volem que tengui futur.

I dins el tema d’autonomia, ja he contestat a la diputada de
Ciudadanos, per a mi és clau, és a dir, és una estratègia de
futur, és una estratègia de la majoria de països que fins i tot
l’autonomia passa per donar als ajuntaments més competències
de gestió de centres educatius, però bé... Torn repetir: a
Espanya el tema de gestió municipal de centres d’educació
seria molt complicada perquè hi ha d’haver unes capacitats, un
personal, uns recursos molt importants.

Escola de Campos, vostè sap la història, no la hi contaré,
però és evident que fins a finals de legislatura no es va des...,
estaven hipotecats, deshipotecar, no sé si és correcte la paraula,
o es llevaren les hipoteques, eh?, que hi havia uns solars que
havien de ser... que tenia l’IBAVI i que havien de ser per
construir un centre escola. 

Per tant, durant quatre anys per raons ics, no és
competència meva, nosaltres vàrem insistir per activa i per
passiva, però hi ha problemes que cadascú ha de saber com els
resol. I a finals de legislatura ens varen donar un solar, és
veritat, l’Ajuntament de Campos va ser ràpid, però també
vàrem ser ràpids com a conselleria i com a IBISEC de fer el
projecte bàsic, de convidar la comunitat educativa de Campos
per mostrar-li el projecte bàsic que estàvem fent i jo crec que
això va ser un primer senyal que volíem dur a terme l’escola.

La setmana..., aquesta setmana, sí, aquesta setmana ens
reunirem amb l’Ajuntament de Campos, vàrem fer un calendari
perquè per al curs 21-22 esper que sigui una realitat l’escola de
Campos. Jo crec que, també ho diré, segurament arribam tard,
fa molts d’anys que s’hauria d’haver fet, no només aquests
quatre anys, eh?, sinó altres també s’hauria d’haver fet aquesta
escola pel creixement que ha tengut Campos, és a dir, Campos
ha tengut un creixement important demogràficament i això té
unes conseqüències des del punt de vista escolar. Per tant,
nosaltres ho assumim.

Allò de Sa Pobla, sí, evidentment ha estat una col·laboració
per una part, com deia el senyor pobler, el Sr. Jaume Font, que
va ser una cessió d’un particular a l’ajuntament, cal reconèixer-
ho, és una realitat, no tots els propietaris donen solars, tothom
ho fa pel que sigui. L’ajuntament ha col·laborat cedint Can
Cirera Prim, perquè de qualque manera és allà la ubicació
professional d’aquest CEIP; evidentment la conselleria ha fet,
jo vull recordar simplement com a dada concreta, perquè a
vegades les polítiques n’hi ha que parlen molt, però les
polítiques són fets també, no? Per a aquest curs 19-20, que hi
ha 37 alumnes..., no sé exactament si l’he de xifrar, hi ha quatre
mestres d’educació infantil, quatre mestres.

A mi m’agradaria que quan es fa crítica a vegades sense cap
tipus de fonaments es tengui en compte un fet, aquest fet,
l’escola ara du el primer curs d’educació infantil, dos grups,
quatre mestres. Això és una realitat i això és un (...) del
conseller, i aquest equip de quatre mestres ha treballat tot
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l’estiu per posar l’escola en condicions i s’ha comunicat
contínuament amb els pares i les mares que havien d’anar allà,
perquè havien donat confiança que allò seria una realitat i que
l’escola funcionaria de forma adequada, en unes condicions
adequades. Per tant, col·laboració ajuntament o aquest
particular, ajuntament, conselleria, mestres i l’IBISEC que ha
fet la feina que havia de fer i que ara hem licitat ja perquè hi ha
aquest centre modular que de qualque manera, torn a repetir,
són 800.000 euros, que és veritat que després el podem posar
a un altre lloc, això també és veritat tot i que no ens agradaria
posar-lo a un altre lloc, però bé, ja que el tenim l’haurem
d’utilitzar encara, no?, per tal que d’aquí a dos anys, dos
cursos, ja veurem com marxa la construcció del centre perquè
a vegades hi ha les situacions concretes es puguin avançar el
màxim possible i el centre nou de Sa Pobla pugui tenir una
realitat properament. Per tant, aules modulars important.

I sí, podem visitar-les quan vulgueu, fins i tot podem fer
una ruta. Si hi ha la ruta del bakalao, ruta modular, és a dir, de
qualque manera podem fer una cosa d’aquestes.

Conservatori. Aquí jo no li donaré bones notícies, bones
notícies perquè no li vull donar. És veritat que el conservatori
professional i el conservatori superior coexisteixen al mateix
edifici, nosaltres aquesta legislatura hem fet una inversió
posant, llevant aules modulars i posant aules en unes
condicions adequades, fins i tot per a ballet, etc.; hem posat
més professorat a un i a l’altre, conservatori professional i
conservatori superior; hem llevat totes les goteres que hi havia
que hi eren des que es inaugurar; s’ha fet una inversió, també
són fets, eh?, ja sé que per a alguns 1 milió d’euros és poc, d’1
milió d’euros per millorar el Conservatori de Música
Professional i Superior de les Illes Balears; estam fent un canvi
en el conservatori superior, un canvi que vàrem començar amb
un canvi a la fundació, de la FESMAE, que és la fundació que
gestiona l’ESADIB i el conservatori superior, i pensam que
estam posant el conservatori superior en una situació òptima
dels estudis superiors en general.

També hem demanat que a Espanya hi hagi una llei de
conservatoris o llei d’educació d’estudis superiors artístics,
perquè hi ha un terreny que no està regulat. És a dir, una cosa
són els estudis professionals de música, que aquests sí que
estan regulats, i els estudis superiors estan en una situació
d’indefinició. Necessitam també una llei al respecte d’això, una
llei determinada, perquè això ens donaria, diguem, una situació
jurídica més clara. Ha de pensar que el Conservatori Superior
de Música quan surten d’allà és una titulació superior que té
efectes de grau universitari. Per tant, estam entre l’ensenyança
no universitària i l’ensenyança universitària i necessitam
articular mesures legals perquè això sigui una realitat.

Per tant, en aquest moment nosaltres hem intentat
optimitzar al màxim els recursos, pensi que allà hi ha gent que
estudia conservatori i estudis de secundària, crec que és
important que es plantegi clarament, és un esforç que es fa. Per
tant, hem d’utilitzar matí i horabaixa, estam optimitzant al
màxim els recursos, i jo crec que hi ha hagut una col·laboració
entre els equips directius del conservatori superior i del
conservatori professional com mai no s’havia produït, perquè
a vegades les coses són complicades, però no crec que en
aquesta legislatura puguem fer un altre edifici, li ho dic

sincerament. Ara, tenim clar que per a ESADIB i conservatori
superior s’ha de fer una resposta concreta.

La residència de la Universitat, és veritat que ara també cal
anar en compte a no fer una bombolla de residències, vull dir,
perquè és veritat que n’hi ha 200, és veritat que això passa
perquè tenim una situació de lloguers de pisos molt cars,
evidentment, i, per tant, això és un tema que s’ha de..., esper
que aquest d’això no suri tant perquè tenir 200, més de 200
estudiants amb reserva que no tenen plaça quan a vegades hi
havia problemes per omplir la residència, això també és una...,
és a dir, hem d’anar en compte i ara no començar a fer
residències perquè s’ha de fer bé, s’ha de planificar bé perquè
són doblers i són solars que són públics. Per tant, és un tema de
què, torn a repetir, hem començat a parlar, però després hem de
parlar amb la Universitat, tota la conselleria, ajuntaments..., en
fi, etc., per trobar quina és la millor solució, la millor ubicació
per tal d’intentar trobar una sortida a aquest tema. La residència
d’estudiants és una necessitat, però hem de veure quin tipus de
residència, com es gestiona, qui la fa, els preus, etc., i sempre
tenir un pla b per si un cas en un moment determinat la baixada
de demanda és una realitat. Ho dic simplement perquè jo crec
que a vegades fer una cosa quan hi ha un bum també s’ha
d’anar en compte que no sigui una cosa conjuntural. No crec
que sigui conjuntural per un temps, però també hem de saber...,
no hem de crear massa expectatives al respecte; però aquesta
serà una prioritat també segons com treballem.

Política lingüística. No, no és que m’hagi traït el tema de
ser docent, però és evident que jo sempre he dit, si no hi hagués
hagut l’escola on seria avui la llengua catalana? Això és una
realitat. Per tant, crec que aquí hi ha tota una sèrie d’elements
que des de la Direcció General de Política Lingüística volem
treballar i volem treballar primer amb col·laboració
institucional. Crec que és important fer reunions amb els
consells insulars per posar-nos d’acord amb unes prioritats de
política lingüística, és a dir, crec que és important la
col·laboració institucional i definir dins l’autonomia que té
cada institució evidentment de fer les coses, algunes coses
intentar veure si les podem fer comunes; crec que seria bo amb
totes les polítiques de subvencions en els mitjans, en fi. Crec
que és important que hi hagi màxima coordinació entre les
institucions, com a mínim les institucions públiques, després hi
ha l’Ajuntament de Palma, els ajuntaments de cada illa, la
FELIB, etc., i crec que hem de fer comunament una
coordinació de les polítiques lingüístiques que es puguin
suposar fora de l’àmbit purament escolar, l’administració local,
el carrer, un mitjà de comunicació, etc. Per tant, aquesta serà
una mica la línia. 

És evident que nosaltres pensam que aquest és un tema
complex, un tema complex. També m’agradaria que les
televisions estatals fossin més sensibles a aquesta qüestió, jo
crec que l’oferta de televisions és pobra en aquest sentit, des
del punt de vista del català, però és el que hi ha, vull dir de
qualque manera, no? A nivell de premsa escrita tenim el que
tenim. A nivell de ràdio hi ha el que hi ha i jo crec que és una
realitat que hem de tenir tots. 

Per tant, des de la Direcció General de Política Lingüística
i des de la secretaria i des de la conselleria intentarem allò que
tenguem coordinar al màxim per intentar potenciar al màxim
l’ús, l’ús, de la nostra llengua, lliurement, eh?, no obligarem
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ningú evidentment. Però vull dir que això serà un element
important.

(...) públics, sí, cadascú té la seva consciència, vull dir, tot
això, però bé, és un tema del qual s’ha parlat.

I l’Oficina, ja li he dit, l’Oficina de Drets Lingüístics, a mi
m’agradaria que tothom es llegís el que diu, perquè diu el que
diu i, per tant, nosaltres el que volem és... l’objectiu d’aquesta
oficina ha de ser defensar els drets lingüístics dels ciutadans de
les Illes Balears, i això és una mica...

Jo li agraesc les seves aportacions, he intentat respondre tot
el que vostè m’ha demanat i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Campos, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Buenas noches, Sr. Conseller, buenas noches ya, sí,
llevamos ya aquí más de tres horas. Mire, yo le agradezco su
comparecencia y que nos haya explicado sus líneas directrices
y por dónde quiere dirigir estos cuatro años su política
educativa y demás, no voy a entrar a hacerle preguntas ni
técnicas ni de datos ni de nada por el estilo.

Hablando de política en general, usted sabe que nuestra
concepción del sistema educativo y lo que nosotros creemos
que debe ser el sistema educativo está bastante alejado de lo
que ustedes defienden, desde su organización hasta la finalidad
del mismo, nosotros creemos que a nivel nacional, mejor dicho
la competencia educativa debería ser una competencia del
Estado. Creemos que después ya de tantos años de recorrido
autonómico, tenemos resultados de que este sistema educativo
ha fracasado; que estamos a la cola en datos de abandono y
fracaso escolar a nivel nacional y a nivel local también; y
vemos que eso, además, es una realidad pues que pasan los
años y nunca se llega a solucionar.

Y los que creemos que un país puede avanzar y que es
fundamental para que avance que tenga un buen sistema
educativo, porque la enseñanza es el futuro del país, creemos
que un país, una nación como España, con 17 sistemas
educativos distintos, no tiene capacidad ni posibilidad de
avanzar hacia un futuro que pueda ser lo que mejor queremos
para nuestros hijos y para el futuro del país.

Dicho eso, nosotros creemos, sin lugar a dudas, que se debe
reformar no solo la Constitución sino también el Estatuto de
Autonomía, la Ley Orgánica que regula el Estatuto de
Autonomía, pero siempre lo haremos, por supuesto, por los
cauces legales y por los cauces constitucionales, si tenemos las
mayorías suficientes, nunca lo haremos al margen de la ley,
como hacen otros partidos. Pero bueno, yo le fijo nuestra
posición, aunque ya debía conocerla, pero prefiero hacerlo
directamente, porque, claro, no nos podemos creer todo lo que
sale en prensa y menos de las noticias que vengan de VOX.

Por eso, aún con la discrepancia evidente de tener otra
concepción de lo que debe ser la educación y sobre todo

teniendo en cuenta que nosotros lo que queremos es lo mejor
para el futuro de este país, no podemos y no puedo dejar de
criticar lo que usted ha dicho desde el principio, ya no solo en
la que es su filosofía educativa o en lo que se pretende hacer al
frente de la Consejería de Educación, sino en temas tan
delicados y que afectan a tantas familias, como son los
derechos lingüísticos. Usted ha dicho que defendía o defenderá
los derechos lingüísticos, incluso se habla de crear oficinas de
derechos lingüísticos, eso sería fantástico y fabuloso si
defendieran de verdad, porque hoy en día los derechos
lingüísticos vulnerados son los de las familias
hispanohablantes, que, hoy en día, no pueden escolarizar a un
niño en español, ni pueden tener una educación en todas las
etapas educativas en español, si así lo desean, siendo el español
una lengua cooficial, igual que el catalán, tal como dice el
Estatuto de Autonomía. Entonces, eso sí que nos preocupa.

Usted dice que no existe la inmersión lingüística en catalán,
bueno, de los centros que hemos tenido acceso a proyectos
lingüísticos, pues prácticamente el 90% aplican sistemas de
inmersión lingüística en catalán donde solo se salva la materia
de lengua castellana pues que se hace en algunas horas y poco
más. Usted mismo, además, está de acuerdo con eso, porque
usted ha comentado que no le parece bien que hayan países con
sistemas de enseñanza donde la lengua de enseñanza no sea la
propia y ha hecho referencia a lenguas extranjeras, incluso ha
dicho que fracasa también la educación..., fracasaría aquí si
fuera en castellano, porque no es una lengua propia.

Bueno, pues si no ha sido así usted me lo aclara, lo habré
entendido mal. El caso es que da igual si lo ha dicho o no lo ha
dicho, el tema está en que evidentemente si alguien quiere
escolarizar a un niño en castellano, lengua cooficial de aquí, no
puede hacerlo, y eso es lo realmente grave. Nosotros huimos de
todo tipo de imposición, pero tanto de una como de otra, y lo
que queremos precisamente es que las familias puedan elegir
libremente entre las dos lenguas oficiales, como se hace en
todos los países del mundo, eso sí que se hace en todos los
países del mundo.

Yo, aparte de las Islas Feroe, de verdad que no conozco
ningún país del mundo donde se obligue a la inmersión
obligatoria en una lengua regional, no lo conozco, las
inmersiones, y además usted seguro que lo sabe, son efectivas
y además son defendibles cuando son voluntarias, pero
obligatorias, la verdad, por una lengua regional yo no lo
conozco.

Y no pretendemos, ni muchísimo menos que haya una
inmersión, llamémosle así, obligatoria en español, lo que
queremos es que haya un sistema educativo donde se respete la
libertad de las familias a elegir la lengua vehicular, que está
perfectamente en concordancia con lo que dice ese artículo 27
de la Constitución Española, que habla de la libertad de
enseñanza y de la libertad de educación, uno de los aspectos de
esa libertad es la libertad lingüística, nosotros estamos
completamente de acuerdo con ese artículo de la Constitución
que habla de la libertad de enseñanza, y que sean los padres los
que elijan la educación conforme a sus valores, ya sean morales
o religiosos, pero también que puedan elegir.

Y nunca he entendido el por qué ha habido ese rechazo por
ciertos sectores de los sindicatos educativos y, sobre todo, por
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los partidos, por algunos partidos; solo se entiende desde una
concepción nacionalista de la lengua, de tener la lengua no
como un instrumento de comunicación, sino como algo, como
usted ha defendido, que es un discurso perfectamente
nacionalista, que para usted la lengua es mucho más, la lengua
es todo, la lengua es la cultura, la lengua es la forma de ser, la
lengua..., bueno, pues, oiga, no, la lengua es un instrumento de
comunicación.

Y ¿usted quiere hablar en mallorquín? A mí me parece
fantástico, y si quiere hablar en otra me parece muy bien, y que
cada uno hable lo que quiera, pero aquí no se habla de eso, aquí
se habla del derecho a poder escolarizar un niño en su lengua
materna. ¿Por qué los que tienen la lengua materna castellana
no pueden escolarizar sus hijos en su lengua materna? Incluso
la Ley de normalización lingüística, una ley que nosotros,
vamos, decimos claramente que habría que derogar, que
estamos en el año 2019 y una ley de 1986 no atiende a la
realidad social, y creo que las leyes deben atender a las
realidades sociales y no imponer...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., y no imponer -ya hablará usted después, Sr. Font-, y no
imponer nada por encima de la realidad social. Es al revés, es
la realidad social, las leyes deben contemplar esa realidad, las
leyes deben modificar una realidad social, porque eso se llama
ingeniería social, intentar modificar los usos, en este caso
lingüísticos, de la gente; lo normal es lo que la gente habla por
la calle, pues que lo pueda hacer con libertad en las
instituciones, y no encontrarse con una barrera lingüística.

Mire, como le decía, no hace falta entrar en disquisiciones
filosóficas, a mi me encantaría entrar en un debate con usted,
incluso irnos algún día a tomar algo, seguro que sería muy
entretenido, pero como ya es muy tarde y sabemos cuál es
nuestra postura, sí que le tengo que trasladar pues nuestra
preocupación al seguir en esa misma línea política de no
defender esos derechos y libertades. Me preocupa cuando usted
afirma que con la confrontación el catalán pierde, es con la
imposición cuando el catalán pierde, a lo mejor habría que
explicarse porque muchos niños al salir de la educación no
hablan catalán, porque a lo mejor esa imposición les ha causado
rechazo, también podríamos tratarlo eso.

En definitiva, Sr. Conseller, tenga en cuenta que nosotros
haremos todo lo posible para que esa libertad lingüística se abra
paso, porque, además, lo que para nosotros es una imposición
lingüística lleva aparejado algo que es mucho más grave, a
nuestro entender, que son esos casos que van saliendo
publicados cada dos por tres y que son claros casos de
adoctrinamiento ideológicos y político en las aulas. Entonces,
eso sí que nos preocupa, fuera cual fuera la politización que se
lleva a cabo en las aulas.

Como veo que se niega que haya posibles casos de
adoctrinamiento, se niega que haya algún tipo de falta de
libertad lingüística, me sorprende, pero no se lo puede imaginar
cómo; me gustará saber cuál es su respuesta, me la puedo
imaginar, pero aprovechando que he recogido algunas frases
suyas que me han llamado la atención, como la que ha dicho
antes, que yo creo que la ha dicho, si no me la aclara, la de que
“los países que tienen sistemas de enseñanza en una lengua que

no sea suya fracasan, y que si es en castellano aquí también
fracasaría”, me ha parecido entender, y si no, por favor dígame
que no es así, que ¿ustedes van en contra de la educación
concertada? No. Menos mal, es que me había asustado mucho
más de lo que antes había dicho. Entonces, me parece bien. Es
que me parecería algo asombroso que fueran en contra de un
determinado modelo educativo, volveríamos a ese artículo 27
de la Constitución que defiende los diferentes modelos
educativos, nosotros defendemos cualquier modelo educativo;
es más, a nosotros, que sí que defendemos la libertad en su
máxima expresión, somos defensores de un sistema que se ha
llevado a cabo en otros países, incluso en España, en una
ciudad como Valencia, en la red de guarderías municipales, que
es el sistema de cheque-escolar, a nosotros nos gusta mucho
más ese sistema, porque da a las familias toda la potestad y
toda la decisión para elegir tanto el centro educativo, como la
lengua vehicular, como la forma de educar a sus hijos.

Simplemente, Sr. Conseller, trasladarle esto, si me quiere
responder pues ningún problema, y estaré encantado estos
cuatro años de tener esta actividad parlamentaria, que, ya le
digo, la llevaremos allí donde estemos en todas las
instituciones.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Campos, pel seu plantejament clar,
evidentment, però bé jo li vull fer un parell de reflexions,
prèviament a contestar... podríem fer un debat ideològic de
molt de temps, però jo crec que queden clares les postures que
hi ha, però li vull matisar algunes coses.

Primer de tot, ja he dit que estava en contra del xec escolar,
i vostè ha dit que a València ha triomfat a les escoletes, bé, no
crec que hi hagi cap país del món en què el xec escolar hagi
triomfat, però bé; (...) com ha vist el doctor Freeman, tot una
sèrie de coses, però bé, que defensaven aquest tipus de coses,
jo, evidentment, nosaltres som partidaris de les beques, això sí,
una política de beques potents sí que la volem, amb el xec
escolar no hi estam d’acord.

Escola concertada. Miri, durant aquesta legislatura, que ara
ha acabat i tot això, hem arribat a molts d’acords amb l’escola
concertada, hem dialogat com mai no s’havia dialogat amb
l’escola concertada, fins i tot aquells que deien que la
defensaven han estat més còmodes parlant amb nosaltres que
amb ells, que alguns els varen perseguir, miri vostè, algun
president d’una patronal d’escola concertada va ser perseguit
d’una forma clara i la volien llevar, són aquells que diuen que
nosaltres perseguim. Nosaltres no perseguim ningú, ningú, i,
per tant, hem arribat a acords amb l’escola concertada.

Què hi ha discrepàncies? Doncs sí, però hi ha discrepàncies
com tenim discrepàncies amb els sindicats de l’escola pública,
o amb les FAPA o amb les associacions de directors, és que
pensar que a l’administració tothom està d’acord amb el que
diem seria realment un món de fantasia. Per tant, nosaltres
tenim clar que hem d’arribar a acords amb l’escola concertada
per moltes raons.

Miri, la nostra prioritat és l’escola pública, clarament,
nosaltres som, entre cometes, com a administració, els
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propietaris de l’escola pública, és la nostra prioritat i a aquesta
hem dedicat esforços importants. Però per a nosaltres l’escola
concertada és un servei públic complementari que escolaritza
el 35% de la població escolar de les Illes Balears. I l’escola
concertada és plural, és diversa, no hi ha un sol model d’escola
concertada, hi ha escoles concertades de diferents tipus, fins i
tot lingüísticament; hi ha models d’escoles diferents en funció
del municipi on són, en funció de si són cooperatives o no són
cooperatives, en funció de les tradicions que tenen, hi ha molts
diferents tipus d’escoles concertades, i nosaltres hem fet una
política de diàleg i la seguirem fent. No sap les reunions
bilaterals que hem fet amb els patrons de l’escola concertada,
volem arribar a acords, hem pactat moltes coses amb ells, i ho
seguirem fent.

L’escola concertada sap qui la va crear? El Sr. Maravall, la
LODE, la LODE, una de les millors lleis educatives que hi ha
hagut a Espanya i un dels millors ministres, que era el Sr.
Maravall, va aprovar la Llei Orgànica del Dret a l’Educació, i
allà es varen concretar, institucionalitzar els concerts educatius,
es va passar de subvencions a concerts, i això ho va fer un
govern del PSOE, un govern socialista.

Simplement, una altra cosa diferent és que per a nosaltres
algunes comunitats autònomes han fet una perversió del
sistema de concerts, però jo no vull entrar en altres comunitats
autònomes, nosaltres pensam que aquí hi ha hagut una política
de diàleg, de pacte amb l’escola concertada, i hem fet coses
interessants. Ho dic perquè quan diuen: nosaltres estam en
contra; nosaltres no estam en contra de la concertada, nosaltres
estam a favor de l’educació, no estam en contra de l’escola
concertada de cap tipus.

Hem arribat a acords amb l’escola concertada d’alguns
municipis per fer una escolarització equilibrada de nins amb
necessitats educatives especials, hem fet acords
d’escolarització equilibrada per evitar que hi hagi centres
públics que siguin guetos d’immigrants, i això ho hem fet
perquè l’escola ha de fer un procés de cohesió social, i ho hem
fet, i ho seguirem fent. Ens ho han demanat, a la darrera reunió
que vàrem tenir ens varen demanar d’institucionalitzar acords
amb distints ajuntaments i escoles públiques com les
concertades per donar una legalitat més forta al procés
d’escolarització equilibrada, ens ho ha demanat la patronal de
l’escola concertada.

Per tant, nosaltres no perseguim l’escola concertada. És
veritat que hem tengut qualque problema a alguns centres
determinats, alguns centres del Parc Bit, és veritat això, és vox
populi, de qualque manera, perquè nosaltres pensam que no
respon a les necessitats d’escolarització, tot i que estam en
contra dels centres que segreguin per sexes o que es diferenciïn
per sexes, és igual; però nosaltres ens hem reunit amb aquest
centre més que mai, més que mai, d’una forma reiterada, i hem
constatat els desacords, els hem constatat, però ens hem reunit.
Nosaltres hem parlat amb tothom que ha vengut a la
Conselleria d’Educació que té responsabilitats educatives.

Per tant, l’escola concertada, Sr. Campos, aquí no ens hi
trobarà, no ens hi trobarà, no ens hi trobarà perquè no és a la
nostra política i volem que sigui un servei públic
complementari. I li diré més, nosaltres, aquesta conselleria va
ser la conselleria del pacte de progrés, del pacte d’esquerres, la

que va possibilitar que els estudiants que van a l’escola
concertada tenguin els ajuts de menjador, nosaltres; no el PP,
nosaltres. Per tant, és a dir, quan es diu que estam en contra de
l’escola concertada hem de passar del discurs teòric, polític,
ideològic a la realitat, nosaltres veníem, fixi’s, veníem d’un
conflicte educatiu potentíssim. I si qualcú pensa, i nosaltres
creiem en l’educació, que l’educació no pot avançar des del
conflicte i, per tant, volíem pacificar l’escola pública, que
estava molt conflictivitzada i per tant no volíem tenir cap
conflicte amb l’escola concertada, de cap de les maneres, forma
part del sistema escolar de les Illes Balears, forma part de les
nostres competències, i per aquí no ens hi trobaran.

Per tant, qualsevol afirmació respecte d’això no respon a la
veritat, és una autèntica mentida. I això no vol dir que no
puguem tenir problemes que intentam resoldre en base al
diàleg, ho intentam resoldre.

Què de vegades qualcú va als tribunals? Bé, és lliure d’anar
als tribunals, però nosaltres parlam d’una forma important, fins
i tot en aquelles coses que ens han dit que aniran als tribunals,
nosaltres les respectam; nosaltres totes les normatives les hem
passades, hem fet reunions bilaterals, hem anat al Consell
Escolar i després s’aproven, van al Consell Consultiu i després
s’aproven, però hem fet reunions bilaterals, hem intentat que
les seves aportacions entrassin dins la normativa que hem
aprovat, i això ho seguirem fent.

I dins l’acord per a aquesta llei d’educació, també volem
que la concertada hi entri, volem que la concertada hi entri, que
serà un element de la nostra política educativa, faltaria més! Si
és un 35% del sistema escolar. És que realment aquella part que
nosaltres finançam ha de formar part d’aquest pacte que és la
llei d’educació, per tant, nosaltres volem un pacte, una llei
d’educació amb la comunitat educativa plural, i dins la
comunitat educativa hi ha la patronal i els sindicats de la
concertada, i volem que entrin dins aquest pacte.

Per tant, per aquí no ens hi trobarà.

Jo l’únic que he dit, tal vegada m’he expressat malament,
com deia la Sra. Riera, jo m’expresso molt malament pel que
es veu, però li volia dir dues coses: jo he dit simplement que
quan es fa una assignatura en anglès aquí, a les Illes Balears,
pot haver-hi problemes importants d’aprenentatge dels
continguts d’aquesta assignatura. Perquè per fer una
ensenyança en anglès hi ha d’haver un professional de
l’educació, mestres, amb un coneixement real, no de C1, real,
amb unes bones competències lingüístiques, un bon model
lingüístic i estudiants que també sàpiguen aprendre en aquest
idioma. Això és el que nosaltres diem.

Per això, quan vàrem fer el Decret de llengües estrangeres,
vàrem ser molt prudents: una assignatura, dues màxim i s’havia
de justificar i s’havia d’avaluar. En educació cal anar alerta
amb les coses que es fan. Per tant, això és el que he dit, no allò
altre que vostè ha interpretat.

Després vostè ha fet tot un “daixò” sobre la Constitució,
model constitucional, etc., bé, miri: vostè entén la llibertat
d’ensenyament d’una manera i jo l’entenc d’una altra. L’article
27 de la Constitució que, per cert, debatrem dimarts que ve, em
sembla que és una interpel·lació que vostè ha fet, per a mi és
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una obra d’orfebreria educativa amb la qual cosa, jo, que som
partidari de la Constitució, però també de la seva reforma, però
segurament diferent del que vostè vol, evidentment, segurament
no importa... després del que ha dit ho tenc claríssim, no?, ja ho
tenia clar abans, ara ho tenc més clar. Vull un estat federal,
també li ho dic clarament, i crec que la Constitució en molts de
sentits s’ha de millorar, evidentment, i s’ha de millorar la
gestió, però nosaltres, jo som constitucionalista real, amb una
constitució que s’ha de modificar, n’estic plenament convençut.
Tot el tema autonòmic s’ha d’articular d’una altra manera. 

Jo sí que som partidari de la descentralització educativa,
faltaria més que no ho fos! Crec que ha estat un èxit -i ho he dit
moltes vegades-, l’autonomia ha estat un èxit del sistema que
necessita un pas més, des del punt de vista... i des del punt de
vista, en fi, del grup polític que jo represent i pel qual estic aquí
i per tant pens que la Constitució ha estat una bona eina per al
benestar social que hi ha hagut a Espanya.

Des de l’any setanta i busques fins ara la societat espanyola
té un benestar que no tenia abans i la Constitució ha possibilitat
aquest tipus de (...).

Vostè té un model d’educació que diu “recentralitzar”, jo no
ho crec, al contrari, crec que la recentralització en serveis
públics és negativa. Què la gestió pot ser millorable de les
autonomies?, n’estic plenament convençut.

Per això he dit moltes vegades que nosaltres volem passar
del que ha estat la gestió MEC, que hem passat del ministeri a
les comunitats autònomes, a també una gestió de
descentraltizació en l’àmbit de centres. Crec que és la
descentralització que també ens falta, una descentralització que
vol autonomia en evolució, amb rendiment de comptes, etc., és
igual, però aquesta serà la nostra filosofia.

Vostè reforma la Constitució, Estatut d’Autonomia, vostè
parla de llengua balear moltes vegades, aquí no ho ha dit, però
l’Estatut d’Autonomia parla de català, eh?, parla de català. No
sé quin tipus de reforma vol fer vostè, no sé quina llengua vol
que s’ensenyi a les escoles, però en aquests moments a dia
d’avui l’Estatut d’Autonomia, la Llei de normalització
lingüística parla de llengua catalana i això és un principi
científic, un principi cultural real, la resta són discussions que
crec que no vénen aquí al cas.

Immersió lingüística, què he dit jo sobre la immersió
lingüística?, he dit que no hi ha una normativa d’immersió
lingüística. Vostè compara la normativa que hi ha a Catalunya
i la normativa que hi ha aquí i no és una normativa d’immersió
lingüística. Que hi ha centres que fan immersió lingüística?, sí,
però no és una normativa d’immersió lingüística, si no, compari
les normatives que hi ha en l’àmbit de Catalunya, per exemple,
o la normativa que hi ha a les Illes Balears. No és igual. Per
tant, nosaltres sabem que hi ha centres que fan immersió i
centres que no en fan, però l’important és que a nosaltres que
ens agrada (...) als centres deriven com a conseqüència saber
català, castellà i l’idioma estranger que l’escolar hagi triat com
a tal. Aquest és el nostre objectiu.

Per tant, aquesta serà la nostra política. Que l’hem de
millorar? Sí, la millorarem perquè pensam que hi ha un
recorregut important per millorar les competències

comunicatives en les distintes llengües. Tenim una gran
recorregut i aquesta serà i és un objectiu d’aquesta legislatura.

Bé, l’article 27, com que tendrem vint minuts apassionants
o trenta minuts apassionants per parlar de l’article 27 de la
Constitució dimarts que ve no diré més, però per a mi l’article
27 de la Constitució és un article que per a mi és un article ben
aconseguit, perquè va possibilitar acordar filosofies educatives
diferents. 

Com a mínim la gent de la Constitució va ser capaç de
pactar -de pactar-, i jo és un tema que vull posar damunt la
taula, i aquesta constitució ha funcionat, que té punts a
millorar?, n’estic plenament convençut, però a vegades el
problema no és la Constitució, el problema és la gestió política
que s’ha fet d’algunes coses, és a dir, crec que hem de ser...
respecte d’això.

Per tant, vostè... en fi, no... no està d’acord amb el model
autonòmic que hi ha a la Constitució; no està d’acord amb el
model que hi ha a l’Estatut d’Autonomia, que parla del català
com a llengua pròpia que s’ha de normalitzar; no està d’acord
amb la normativa que hi ha i nosaltres pensam que el que feim
és aplicar la normativa actual. No estam aplicant una normativa
que sigui anticonstitucional, que no sigui legal, i sí que pensam
que els pares trien el model lingüístic que volen, sí. És que si
no, si contínuament hi hagués aquesta imposició de què vostè
parla, hi hauria manifestacions cada dia. Vostè diu que hi ha
molts de casos, infinitat de casos. Si hi ha infinitat de casos
vagi a la justícia i denunciï’ls, si hi ha infinitat de casos, faci-
ho. És que si no són paraules. 

Nosaltres quant tenim un cas, la Inspecció, ja sé que no creu
en la Inspecció, és que no sé en què creu del sistema escolar de
les Illes Balears, la Inspecció Educativa va al centre, va un
informe i aquest informe l’enviam a Fiscalia de Menors.
Nosaltres som conscients que hem de protegir els drets del
menor, efectivament, i no volem que les escoles siguin centres
d’adoctrinament. Podríem tenir un debat sobre què entén vostè
per adoctrinament, però no hi entraré. Jo sé que..., bé, jo sé el
que entén vostè per adoctrinament, però parlar d’adoctrinament
ens duria molt lluny.

Què és adoctrinar?, què és adoctrinar? Vostè té una visió
monotemàtica de l’adoctrinament i jo crec que
l’adoctrinament... podríem anar, podríem cercar i podríem
debatre molt del que significa adoctrinar. No hi entraré perquè
tanmateix no ens posaríem d’acord en el que és el seu concepte
d’adoctrinament, gràcies a Déu, em preocuparia estar d’acord
en això.

Quan vostè ha dit que del principi al final no hi està d’acord
he fet un alè. No sigui cosa que l’hagi convençut i que estigui
d’acord amb les coses que he dit, però veig que no l’he
convençut, tampoc no tenia cap intenció de convèncer-lo, però
li vull dir que el tema de l’adoctrinament s’utilitza amb una
lleugeresa que espanta, espanta la lleugeresa en què es diu que
s’adoctrina, una lleugeresa important.

Sap el que em preocupa a mi, Sr. Campos?, quan de
vegades parlam d’educació sexual..., miri, em preocupa molt
que les escoles no facin educació sexual, sap per què?, perquè
els al·lots s’estan educant sexualment a través de pornografia.
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Això sí que em preocupa i aquí la responsabilitat sí que és de
les famílies, però també de les escoles perquè les escoles de
cada vegada assumeixen més responsabilitats que van més
enllà del que és la simple ensenyança aprenentatge i resulta que
els al·lots s’estan educant, això d’educant ho posarem entre
cometes, jo diria que s’estan adoctrinant en un fals sexe. Això
sí que em preocupa i vostès estan preocupats si realment es fa
educació sexual i parental i... 

Escolti, a mi el que em preocupa és l’impacte educatiu que
tenen les xarxes socials. M’impacta que de cada vegada devora
centres educatius hi ha cases de jocs, que el joc on line sigui
cada vegada més important. Això sí que em preocupa. És a dir,
sembla que tot el que es fa en educació es fa a l’escola i pareix
que a les xarxes socials i altres que no eduquen. Tenguem una
mirada ampla. 

Torn repetir: no vull entrar en el debat sobre adoctrinar,
però crec que el problema és que a vegades l’adoctrinament es
fa més fora de l’escola que dins l’escola. O vostè creu que hi ha
un pla d’adoctrinar? Qui és que té aquest pla? És que es diu
adoctrinar amb una -ho torn repetir- lleugeresa, com si els
centres educatius adoctrinassin sense... A mi em preocupa
perquè és donar una imatge primer dels docents com a
adoctrinadors, ho torn repetir, ho he dit abans al principi: jo
defens els docents. És que si el conseller d’Educació no
defensa els docents no sé que... Jo a vostè... sé que no els pot
defensar els docents, però nosaltres pensam que els docents fan
bona feina.

Que hi ha docents que poden millorar la seva preparació?,
segur que sí. Que tot és millorable?, segur que sí, però alerta a
plantejar el tema de l’adoctrinament com un eix del sistema
escolar. És que a més pareix que només s’adoctrina a
Catalunya, a València i a les Illes Balears, al País Basc ni
adoctrinen ja pareix, ha passat a la història. Només adoctrinam
a Catalunya, a València i a les Illes Balears, curiós, a la resta
d’Espanya no s’adoctrina, nosaltres sí que adoctrinam.

No ho sé, jo demanaria una mica de rigor i serietat quan es
parla d’adoctrinament, de què parlam quan parlam
d’adoctrinament perquè del contrari crec que estam fent una
batalla política, crec que estam polititzant l’educació per part
d’alguns que diuen que no s’ha de polititzar.

Jo, francament, Sr. Campos, jo el respect, faltaria més, a
vostè l’ha elegit la ciutadania, legítimament, però no puc estar
d’acord amb cap de les asseveracions. Vostè fa plantejaments,
etc., que a mi em resulta que és una mica de plantejar l’escola
en un espai que vostè l’està donant el dit, l’està assenyalant,
assenyala els centres. A mi em pareix greu. Un diputat crec que
ha de tenir un altre plantejament de les coses, jo respect el que
fa, cadascú és lliure, som una societat lliure i cadascú fa el que
considera, però nosaltres defensarem això i si qualque dia es
diu que hi ha un adoctrinament en sentit estricte la conselleria
prendrà decisions, lògicament que les prendrà, però s’ha de
demostrar, saps que és de fàcil, la justícia diu que tothom és
innocent mentre no es demostri la seva culpabilitat, però vostè
ja culpa d’entrada a tothom, tothom adoctrina, comprovi-ho. I
vostè diu que té infinitat de denúncies? Vagin on sigui i
denunciï-ho, però no digui contínuament que hi ha moltes
denúncies, si n’hi ha tantes, tantes a mi m’agradaria..., no s’han

manifestat mai davant de la conselleria, què és una majoria
silenciosa a qui l’estan adoctrinant i té por?

Escolti, jo consider que aquestes qüestions s’han de fer
seriosament, jo li deman, jo li respect tot el seu plantejament,
faltaria més, però no podem coincidir lògicament perquè estic
defensant el sistema educatiu de les Illes Balears amb tots els
defectes que té. Jo sé quina és la realitat de l’educació a les
Illes Balears i podríem plantejar per què estam en aquesta
situació. Per això, per millorar aquesta situació necessitam un
mínim de pacte educatiu entre tots per intentar que no hi hagi
massa zig-zag quan hi ha canvi de govern, això és el que pens,
ho pensava abans de ser conseller i ho continuu pensant ara. No
he canviat de posició, però per pactar hi ha d’haver actitud de
totes les parts i jo vull un pacte educatiu a través d’una llei que
intenta donar un rumb, un full de ruta clar a l’educació de les
Illes Balears. Això és el que consider.  

Bé, jo sé que ara respondrà, però li volia dir tot el que hi
havia. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No, le decía, Sr. March que para no querer debatir, menos
mal, porque si no..., yo no entraré en el debate porque si no
estaremos aquí...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

És que m’encanta debatre.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No, ya, ya lo veo ya. A ver, adoctrinamiento político es lo
que nosotros denunciamos, nosotros creemos que si hay
docentes que se manifiestan por unas manifestaciones el 1 de
octubre de 2017 en el patio de un centro educativo es
adoctrinamiento; si se invita a un condenado por enaltecimiento
del terrorismo a dar una conferencia en un instituto es
adoctrinamiento; si se cuelgan banderas anticonstitucionales en
los centros educativos es adoctrinamiento; si se cuelgan
esloganes políticos dentro de los centros educativos es
adoctrinamiento. Y eso es lo que no queremos, y eso es lo que
denunciamos, y eso lo denuncian muchas familias; que fácil es
decir a la familia, ¡oiga!, pues si no está de acuerdo vayáse a
los tribunales. Pues como no tienen bastante problemas las
familias para que encima tenga que contractar a abogados y
demás y se vayan a los tribunales. 

Además del miedo que sí que hay, claro que hay medio a
represalias. Cuando hay -por supuesto- cuando hay un equipo
de docentes que mayoritariamente es nacionalista, que está
colgando esas banderas y hay un padre que denuncia que su
niño no quiere estar con eso, usted se cree que ese padre dice,
le van a coger..., la típica frase, si usted se la habrá oído, le van
a coger manía a mi niño. Esto pasa constantemente y esto está
pasando, sí, ya lo verá porque se lo vamos a demostrar.

Oiga, yo no señalo centros, no, no, para nada, vaya, por
favor, en la lista que les remitido hay concertados, hay
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públicos, hay de todas partes, ¿eh?, y de todas las Islas y de
todos los lados, es que no me da tiempo a visitarlos todos,
entonces, claro, no puedo hacer nada más.

Pero, oiga, eso no es señalar, eso es hacer uso de un
derecho que me asiste en cumplimiento de un reglamento, nada
más, que es visitar centros. ¿Por qué hay este miedo?, ¿por qué
hay este revuelo entre esos docentes que se ve que entienden la
educación de otra manera? Pero qué se cree, ¿que esto es una
guerra contra docentes? Para nada, oiga, no se imagina la
cantidad de docentes que hay en VOX, pero es que no es así,
nosotros reconocemos mucho el trabajo de los docentes,
siempre hemos dicho que el país que avanza es el que paga
mejor a los mejores profesores, a los mejores médicos y a sus
fuerzas armadas, siempre lo hemos dicho, y ahí está el ejemplo,
¿eh?, sí, sí, en fuerzas armadas, ahí está el ejemplo
internacional, sí.

Entonces, no va por ahí el tema, nosotros no tenemos
ninguna guerra contra los docentes, no tenemos guerra ninguna.
Lo que no queremos es que se lleve la política a las aulas, se
intente moldear a los alumnos en según que ideología. Oiga,
mire, esto son las últimas noticias de los últimos ocho meses,
sólo esto, de familias que han denunciado en la prensa y en
televisión casos de adoctrinamiento político; aunque sólo
hubiera uno ya sería preocupante. Entonces, oiga, ahí está la
realidad, ¿que ustedes no la quieren ver?, pues que no la vean.

Yo le invito a que vea los estatutos de un sindicato
mayoritario en educación que se llama STEI y mire a ver cuáles
son sus objetivos, como entienden la filosofía de la educación,
porque en esos mismos objetivos de ese sindicato se habla
claramente de que los alumnos en un futuro sean conscientes
del país en el que viven, en la lengua y en los países catalanes,
una cosa que aún no sé qué es. O sea, sí que hay y hay una
clara intencionalidad, no todos, por supuesto, pero es que los
otros docentes que no son nacionalistas no se crea usted que lo
pasan muy bien, ¿eh?

Usted me ha dicho, que no hay inmersión lingüística..., no,
que la normativa no contempla la inmersión lingüística. Claro,
hay un decreto de mínimos que hicieron los señores del Partido
Popular, que les tendrían que estar muy agradecidos todos los
nacionalistas a los señores del Partido Popular porque se
hicieron toda la legislación que les ha permitido acabar con la
libertad lingüística. Oiga, en la norma no lo dice, pero en la
práctica está porque es un decreto de mínimos no de máximos,
por eso aplican el máximo en catalán, sí, y ni siquiera cumplen
tampoco con lo que dice esa ley, que para nosotros habría que
derogar, que es la Ley de normalización lingüística, que en la
primera enseñanza se debe elegir lengua, y tampoco se puede
elegir. 

Entonces, oiga, que en Cataluña se lleva más allá, sí, es que
ya vemos como está Cataluña, vaya ejemplo que me ha puesto
usted, oiga, es que tenemos allí una Generalitat de Cataluña que
está al margen de la ley con señores fugados, con personas
esperando sentencias del Tribunal Supremo, pues, no nos
pongamos en el ejemplo de Cataluña que no es el mejor
ejemplo para la convivencia entre todos.

Por cierto, la normalización lingüística del 86 de aquí es un
copia pega de la de Jordi Pujol del 83. Son leyes nacionalistas

que entienden la lengua como eso, como ese concepto política
de lengua propia, que lengua propia es un concepto político que
se creó cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, no existe
la lengua propia, ¿qué es eso de lengua propia? Lengua propia
de una tierra, no, la lengua propia es de las personas no de las
tierras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Campos, se le...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, termino, termino. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Estoy de acuerdo con usted con lo que dice del inglés y las
lenguas extranjeras, completamente de acuerdo. O sea, para
enseñar en un idioma extranjero tiene que haber un profesorado
perfectamente capacitado para eso, por eso nosotros
defendemos la libre elección de lengua por encima de
introducción de una lengua extranjera, pero eso es lo que
nosotros defendemos, ¿que ustedes lo niegan?, bueno, nosotros
lo demostraremos y daremos voz a esas miles de familias que
sí que están protestando y que lo único que piden es poder
elegir, nada más, y quien lo quiera en catalán que lo haga en
catalán y quien lo quiera en español que lo haga en español, y
si es en mallorquín, en menorquín y en ibicenco mucho mejor.
Pero no entraremos también en historia y en lingüística porque
si no, se nos alarga.

Perdone, presidenta. Muchas gracias.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo constat dues coses, que tanmateix no ens entendrem, que
el seu concepte d’adoctrinament, en fi, ho podríem discutir,
però vostè això de l’adoctrinament està..., en fi, amb un
concepte determinat, i això sí, vostè té tota la vox que vulgui
dins el Parlament i tendrà tota la vox que vulgui per realment
dir el que vostè representa. Li he dit abans, no puc estar d’acord
ni molt manco en el que diu, vostè diu que té molts de docents,
bé, d’acord, tothom té molts de docents, l’STEI nacionalista, jo
som nacionalista, en fi. Vostè em categoritza en tot això, jo
som més complex que nacionalista, també li vull dir en certa
manera, però és igual, em pot dir nacionalista, no passa res, no
em sent malament, eh?, em pot dir nacionalista.

Per tant, jo li dic que vostè faci el que vulgui, la Conselleria
d’Educació ha exposat les seves línies estratègiques d’aquesta
legislatura en temes de política activa, de política universitària,
de recerca i de política lingüística i dins això, i com que
tendrem temps de debatre, doncs, debatrem. Per tant,
evidentment li agraesc la seva sinceritat que, com a mínim,
queda clar què pensa cada un i això a jo em pareix bé. Perfecte.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Font del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats. Sr.
Conseller, equip de la Conselleria d’Educació. Ens trobam
freds, estam a punt, acabam de començar, però tenc una
reflexió a fer, a final del segle XIX els pintors, i més si ja
segueixen la sèrie de Picasso, els pintors no entenien massa
Matisse a través del fovisme o fauvisme, perquè els colors purs
no eren tan clars, ell rompia regles; i després hi va haver el
malagueny que de qualque manera va ser capaç de rompre la
perspectiva cavallera i doblegar els caires de les coses, i va
néixer el cubisme. I el món va anar entenent això.

Vull fer aquesta similitud amb el que passa aquí avui
capvespre, és a dir, no ens hem adonat que del pintor clàssic del
traç senzill, net, de veure les venes i les arrugues, que seria
Roma, que seria Grècia, que seria el Senat, hem passat a un
fauvisme i a un cubisme, que el fauvisme podria ser la televisió
que és allà on la gent et segueix, o el cubisme que seria Twitter,
i nosaltres ens entestam en el segle XIX o més enrere, als
romans, de parlar per nosaltres, perquè avui capvespre duim
quatre hores parlant per a nosaltres, com a caps de fava, perquè
no som capaços d’entendre que això funciona amb un clic. No
els servirà de res tot el d’avui. 

Sr. Conseller, tres preguntes. Li llevaran cap duro dels que
té a causa dels ajusts? 

Segona pregunta, segona pregunta: el CES ens anuncia que
els pròxims deu anys -hem badat- de 3 a 17 anys, 16, 17 anys,
hi pot haver..., hi haurà una piràmide de població de 212.000
persones, la qual cosa vol dir que és l’escolarització que vostè
té ara, té ara, del que és responsable, oblidi el 0-3 anys; jo en
voldria, de 0 a 3 anys, però això és molt car, no som tan rics, és
molt car, no som tan rics. Ja ho veu, jo pas pena que li llevin
cap duro enguany perquè parlem d’allò altre, amb la qual cosa
jo vull saber..., me n’adon que aquest increment, que l’any ja
varen ser 2.444 al·lots, enguany són 2.000 i busques, el que
veig, i crec que per això som aquí, veig que aquests 2.000 i
busques d’increment seguiran durant almenys onze anys, i vull
saber si aquesta planificació seríem capaços de fer-la aquesta
legislatura. Ja no li parl d’aquelles escoles de què hem parlat,
que estan (...), no, jo parl d’aquestes més d’unes altres que són
les que avui tenim, que d’aquí a pocs mesos, un, dos, tres anys
ens generaran un problema, que són les secundària, o les
d’ESO i per amunt. Voldria saber si som capaços aquesta
legislatura de deixar això enllestit, clar, com ha de ser, perquè
ja ens ha dit el CES que arribarem a 1.400.000 persones o més,
o més. Això era la segona qüestió.

I la tercera qüestió que li volia demanar -perquè en tenia
tantes i després de l’esgotament que duim tots no... no li vull
dir molt més-, la darrera qüestió és que m’agradaria que fes una
valoració de la Facultat de Medicina. L’únic bo que té el que
heu parlat aquí avui és que si heu dit qualque desbarat o deim
qualque desbarat d’aquí a quatre anys podreu venir a llegir-lo
i, clar, amb la Facultat de Medicina hi ha una sèrie de desbarats

potents de la passada legislatura, des d’un PP que no es fiava
de la viabilitat econòmica de la Facultat de Medicina però hi va
votar a favor al final, paraula de la Sra. Prohens, puc llegir
l’article, l’he tret, i l’obscurantisme que deia que hi hauria el PP
amb aqueixa facultat; i l’altre, Podem i Ciutadans, que hi
estaven en contra. Voldria saber quina és la valoració en aquest
curs, que l’any que ve si no hi ha res de nou acabarem la
primera promoció!, pareix impossible; no, l’altre? Sis, en duim
quatre, en queden dos. Molt bé, voldria saber quina és la seva
valoració.

I dins aquest context de la Universitat voldria saber si creu
que quan acabi aquesta legislatura arribaren realment a la mitja
d’inversió per al·lot o al·lota de la universitat.

Res més. De tota la resta que s’ha parlat només ens hem de
preocupar que d’aquí a cent anys puguin parlar com acabam de
parlar ara i, sense cap dubte, que també els que parlen una altra
llengua, que jo també la parl, la puguin parlar. Res més, no
donem importància al que no en té; si no, al tiempo les
eleccions de dia 10 de novembre.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Font. Estic d’acord amb vostè, crec que
hauríem de replantejar aquests debats, però, bé, cadascú tria el
debat que vol, cada un diu el que vol i cadascú pensa que anirà
a dormir tranquil en funció del que ha dit. Per tant si tothom
se’n va a dormir tranquil..., jo me n’aniré a dormir cansat, però
content.

Miri, li contestaré la darrera..., començaré per la darrera que
és la fàcil. Medicina. És evident, i això és una realitat, que va
ser una inversió potent, és una inversió potent; estam dient que
l’any 2024, quan acabi de posar tot medicina, 2024, haurem
invertit, o això és el conveni que vàrem fer perquè vàrem fer un
finançament especial, per llevar el finançament de la UIB
general del finançament de medicina, hi hauria 4 milions. 4
milions és una inversió molt important, perquè amb 4 milions
s’haguessin pogut posar quatre titulacions noves, també ho vull
dir, de qualque manera, i per tant crec que cal posar en valor
dues coses; una, quan parlam -i ho he dit abans- de la
transferència per estudiant, clar, si aquí no teníem medicina no
es pot comparar davant d’una universitat que tenia medicina i
l’altra que no en té; o belles arts, que és un altre estudi també
que és molt costós. Per tant evidentment ha estat una aposta
positiva per moltes raons: una, a la universitat li ha donat un
caire, una imatge que també hi ha estudis de Ciències de la
Salut; pensi que tenim, a més de Psicologia, tenim Infermeria,
Fisioteràpia i ara Medicina, per tant gairebé tots els estudis
potents que hi ha a Espanya de titulacions universitàries són a
la UIB. Tenim una oferta que en Ciències de la Salut jo diria
que és..., sempre millorable, però tenim 1.100.000 o 1.200.000
habitants i podem oferir el que podem oferir, també hem de ser
conscients de la realitat. Jo crec que ha estimulat, per tant, una
bona imatge, ha estimulat de qualque manera tot el que seria la
investigació en IUNICS, etc., etc.; crec que la investigació en
ciències de la salut és una de les línies més potents que hi ha
dins la Universitat de les Illes Balears i, en general, dins allò
que es fa en salut en general, i crec que és important posar-ho
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de manifest perquè és una línia estratègica, la investigació en
salut. Tot el que significa la millora de la salut passa per la
investigació, tant la bàsica com més l’aplicada. Una valoració
positiva, faltaria més.

Va costar molt, vostè ho sap, varen dir moltes coses, però
es va aprovar, es va aprovar perquè hi va haver voluntat d’un
govern, i vostè en va ser un dels grans defensors, també cal dir-
ho; quan d’aquí a cent anys mirem..., en fi, el “daixò” vostè
sortirà, vostè sortirà com un dels grans defensors de la Facultat
de Medicina.

Allò del CES, miri, a mi m’agraden els estudis. Jo tenc
dubtes a vegades d’alguns estudis, clar. Jo no dubt del CES, ni
dubt de la gent que ha fet aquest estudi, però fer previsions
demogràfiques de futur jo ho pos entre parèntesi. Quantes
variables hi ha d’haver?, i si hi ha una crisi econòmica
important?, vostè creu que vendran o se n’aniran? Quines són
les condicions per les quals es diu que hi haurà 200.000
habitants més? És a dir, la realitat és que en pocs anys hem
incrementat 400.000 habitants en aquesta terra, i això sí que és
un tema greu perquè no estàvem preparats per tenir aquesta
allau, ni en finançament, ni en infraestructures, això és evident,
ni crec que som capaços de gestionar tot això per fer un procés
de cohesió i d’integració, també ho dic sincerament perquè són
moltes variables. A mi m’agradaria que aquest informe del CES
no fos veritat, m’agradaria, perquè pens que les Illes Balears no
podem suportar més aquesta pressió demogràfica, ja no per un
tema de finançament, crec que és un tema de sostenibilitat de
la nostra terra, recursos que tenim per viure, des de l’aigua a
altres, el tema de fems, etc., etc.; o el tema dels residus o el
tema de la depuració d’aigües. Crec que si no anam alerta ens
estam posant l’argolla al coll, perquè créixer, créixer i créixer
en unes condicions determinades crec que pot posar en perill la
qualitat de vida del futur, la sostenibilitat d’aquesta economia
social. Per tant m’agradaria que no es complissin, tenc dubtes
si això serà vera o no, perquè, torn repetir, no l’he llegit, vaig
llegir els titulars -darrerament no tenc temps de llegir tot el
voldria-, i per tant m’agradaria que no servís.

També... ara li contestaré si a final de legislatura hi haurà...
la transferència per estudiant serà... Estic plenament convençut
que les dades, i ho he dit aquí, el rector parla de 2016, de 2016
a 2019 la transferència a la Universitat ha crescut un 34%, 19
milions d’euros, amb un nombre d’estudiants semblant, i estic
convençut que haurà incrementat de forma significativa. El que
no sé és com serà l’increment respecte d’altres universitats
perquè no sé..., i això el ministeri ho durà d’aquí a un any o
dos, quan tregui les seves xifres, però estic plenament
convençut que haurem incrementat, i estic convençut que
estarem a la mitjana estatal. Per tant a mi a vegades no
m’agrada que utilitzin dades de 2016 per demanar més
finançament; està bé demanar finançament però no utilitzin
dades de 2016.

Ah, i la pregunta del millón, dels mil millones de euros. Què
passarà amb els ajusts? Jo no ho sé, Sr. Font; estam treballant
en els pressuposts de l’any 2020, i li puc assegurar el que farà
aquesta conselleria: treballarem perquè no hi hagi ajusts
profunds. Però també he dit, ho he dit aquí en seu, que per al
curs 19-20 hi ha 359 professors que cobraran del 19 fins al
setembre del 20. Això és una realitat. La resta, primer de tot no
li puc contestar, no ho sé, estam treballant en el pressupost; si

ho sabés no sé si li ho podria dir encara, encara estam..., no
s’ha dit mai el pressupost... Quan es presenti el pressupost es
dirà. Sra. Riera, no faci aquesta cara, no s’ha presentat el
pressupost! Jo crec que cada cosa té el seu moment, i quan es
presenti el pressupost se sabrà realment la realitat. Ni ho sé, i
en aquests moments s’està treballant, s’està negociant, i per tant
quan se sàpiga se sabrà. Aquí hi haurà els sostres de despesa i
després es presentaran els pressupostos, això serà la realitat.

Per tant nosaltres què volem?, que l’educació segueixi
essent una prioritat, aquest és el meu objectiu com a conseller
i com a responsable d’Educació, i treballarem i esper tenir el
seu suport.

Moltes gràcies.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. Conseller. A títol d’apunt, vostè sap -no sé si
el Sr. Campos ens entendria- que “lo guanyar està en lo
apuntar”, amb la qual cosa vostè intenti guanyar i intenti
apuntar perquè no li llevin res, així de clar; vostè ha de guanyar
aquesta partida de futur que és l’educació, i els ajusts jo entenc
que no han de ser per aquí, així de clar.

La darrera qüestió: els volia donar l’enhorabona, a vostè i
a tot el seu equip, per la feina extraordinària que han fet amb la
nova escola de Sa Pobla, tant a vostè com a tots els partits,
quasi tots, tots, representats a Sa Pobla per aconseguir que tant
la família Caldés Socias cedís el solar, però al seu equip i als
professors i als pares de Sa Pobla, que han fet una feina
extraordinària perquè això pugui ser una realitat, és a dir, que
l’escola Margalida Socias Cañellas pugui veure la llum en poc
temps. I crec que encara hi ha una cosa més important, que és
que ha demostrat que el decret que es va fer la passada
legislatura per desbloquejar aquestes coses ha estat bàsic;
d’aqueixa manera crec que arribam a temps. 

Gràcies, controlarem molt el tema, i vostè sap que jo també,
a part que crec en la pública, estic molt preocupat pels 50.000
i busques d’al·lots i al·lotes que estan a la concertada, però sé
que estan en contacte i sé que estan fent bona feina.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Font. Nosaltres evidentment no anam en
contra de ningú, ho he dit moltes vegades, anam a favor de
l’educació, i la situació no és fàcil, vostè ho sap perfectament,
i nosaltres lluitarem per mantenir la línia que hem mantingut
aquests quatre anys, i evidentment l’educació és una eina, i no
és una frase feta, és una realitat: un poble que no sigui educat,
un poble que no tengui un nivell de coneixements perdrà el
futur, i crec que nosaltres tenim riscos, tenim debilitats, i hem
de ser capaços de posar per damunt les fortaleses perquè en
aquestes ens hi va el futur de la nostra terra.

Res, moltes gràcies, i a més li reconec dues coses: una, la
sinceritat del seu plantejament, vostè parla clar, i a més
m’agrada que parli en aquest to una mica..., de relativitzar una
mica les coses sense relativitzar (...).
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, però com que no ha assistit cap diputat té la
paraula el Sr. Casanova, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, després de tot
aquest temps aquí crec que ja no em queda més que, en primer
lloc, donar l’enhorabona al seu equip per estar aquí aguantant,
aguantant, i després fer una espècie de balanç que al nostre
grup consideram important. Consideram, i m’ha de permetre
una mica la llibertat de dir-li que no sé si haurà passat l’examen
aquest que li han fet per part del Partit Popular sobre preguntes
de xifres i dades, però sí que li puc dir, i almenys és la meva
visió, que supera amb escreix l’avaluació sobre les polítiques
educatives que ha vingut a explicar aquí avui. 

Crec que per part de la conselleria es té molt clar quina és
la feina, ho ha plantejat aquí, ha parlat de moltíssimes coses,
crec que ha marcat com a eix prioritari la Llei educativa. Crec
que la Llei educativa, tant la Llei de la ciència com la Llei
d’universitat, és a dir, per muntar un sistema educatiu propi
hem de tenir una base legislativa important. Aquí vull aprofitar
que s’ha parlat en tot moment d’arribar a consens, a consens i
a consens, i en això vull donar la benvinguda al Grup
Ciudadanos, que ha mostrat la seva predisposició malgrat que
la legislatura anterior no va voler participar de la ponència
d’estudi del pacte educatiu. Des del primer moment crec que
sempre va bé sumar-se al consens, i anem una passa endavant.

Per altra banda crec que dintre del context que tenim, dintre
d’aquest context, sobretot un context poblacional, un context
poblacional en el qual les xifres de població augmenten de
manera disparada, ho acabem de veure aquí, és difícil de fer
previsions, crec que la política educativa que s’ha plantejat aquí
avui és la política educativa que s’ha de fer i la política
educativa que el Grup Socialista creu que s’ha de fer; s’ha
d’apostar, per una banda, per personal, una aposta ferma per
personal a través de la consolidació de les places, de la
convocatòria d’oposicions; també vull donar el suport més
explícit del Grup Socialista als docents per la feina que fan,
perquè fan una feina excel·lent d’educació, de formació, de
creació de consensos. I també l’altra part és la part de centres;
aquí s’ha parlat molt d’infraestructures, s’ha parlat moltíssim
que hi ha un pla d’infraestructures, s’està fent; crec que el Pla
d’infraestructures que es va dissenyar la legislatura anterior
està donant els seus fruits, està donant els seus fruits, la prova
està en el fet que s’estan posant en marxa moltes
infraestructures que han costat molt, però també està molt clar
que per portar endavant aquestes infraestructures es necessita
una col·laboració amb els diferents agents i amb les diferents
administracions, i sense aquesta col·laboració moltes vegades
el pla d’infraestructures aquest no es pot dur a terme. La prova
més clara la tenim al municipi de Santa Eulària, on malgrat un
pla d’infraestructures i una decisió de voler fer coses hi ha un
ajuntament que no ho impedeix però no facilita precisament les
coses per poder tirar endavant.

L’altre element que volia destacar és com malgrat la
situació que s’ha donat sí que s’ha anat implementant, s’ha anat
fent feina en l’educació 0-3, com s’arriba a l’escolarització

màxima a partir de 3 anys, i com es posen en marxa mesures
per facilitar l’escolarització 0-3. Jo crec, com a diputat per
Eivissa, que hem d’estar molt contents de posar en marxa
definitivament l’escoleta de Can Nebot, que crec que ha estat
un repte per a la conselleria i crec que també s’ha de posar en
valor.

Respecte de la Universitat, s’ha parlat moltíssim dels
diferents aspectes. I tampoc no vull consumir massa temps
perquè crec que ja és hora d’acabar. Sí que volia fer una darrera
reflexió sobre la base de tot això, i és el que crec que des del
Grup Parlamentari Socialista volem posar en valor: que tot això
es fa a través de l’autonomia, de l’autonomia de centres, és a
dir, s’han posat les eines necessàries, s’ha posat el personal, es
posen les infraestructures dintre de la mesura que tenim, però
es posa l’autonomia per davant de tot per aconseguir una
millora de l’èxit. I també crec que s’ha de destacar, que no se
n’ha parlat aquí i crec que sí que es podria mencionar també, no
sols que s’habiliten els docents, les infraestructures, sinó que
també per part de la conselleria s’està afegint tota una sèrie
d’elements que milloren la gestió de centres, com és el
GESTIB i tot el que comporta la gestió a través del GESTIB
per poder unificar no sols la manera de gestionar sinó també
unificar les diferents xarxes, la xarxa pública i la xarxa
concertada, per poder-ho cohesionar. Crec que el GESTIB és
una eina de millora del sistema educatiu i li volia demanar si la
conselleria segueix treballant per millorar aquesta eina i si n’hi
ha alguna altra més de millora del sistema educatiu.

I ja per acabar, el darrer és parlar d’un altre element que
crec que també... està aconseguit perquè s’ha parlat molt
d’abandonament, de fracàs, de no-èxit. Jo crec que també hem
de parlar de les mesures que s’han implementat per millorar
l’èxit escolar. I sobretot volia que fes una valoració sobre els
programes d’acompanyament escolar que s’han posat en marxa,
es varen posar en marxa als cursos anteriors i sobre la seva
utilitat i la seva validesa.

I ja res més. Torno a reiterar que des d’aquí hem de donar
suport tant a la conselleria com als docents que hi fan feina
perquè -s’ha dit aquí- l’educació es basa en avançar i a innovar
i la innovació es fa als centres i a través del professorat que s’hi
implica i que hi participa i per això crec que una eina d’avanç
és el professorat i li hem de donar suport absolutament.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Enric Casanova. Bé, hi ha una cosa que
vostè em demana, no entraré en totes les coses de llei
d’educació, de les infraestructures, 0-3, escola de Can Nebot...

Jo sí que vull dir una mica d’escola de Can Nebot perquè a
vegades pens que a vegades hi ha gestos en política i fets que
és important destacar. L’escola de Can Nebot per distintes
situacions, i tothom té la seva responsabilitat evidentment, va
estar uns deu anys tancada. Per tant, crec que és un símbol dur
a terme l’obertura d’una escola molt bona, és a dir,
arquitectònicament jo vaig quedar espantat de tan bé com havia
estat, s’havia conservat després de deu anys d’estar tancada,
que era un miracle que es conservàs així, no?, però el fet que
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fer una escoleta amb una directora mestre, amb cinc
educadores, amb tres personal de serveis, amb uns 45 o 50 nins,
amb una ràtio realment adequada a aquests nins i amb una
inversió que suposa gairebé i crec que cal dir-ho uns 6.000
euros per nin, perquè això s’ha de dir, són 6.000 euros per nin.
Com que a vegades no donam importància als doblers, etc., cal
dir que realment ha estat una inversió i vull demanar i vull dir
que realment hi ha hagut un moment probablement  de llevar la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Josep, del consell insular
amb la mateixa conselleria per tal de tirar endavant un centre
que feia una mica de vergonya que estigués deu anys tancat.
Per tant, crec que és un símbol i un símbol del que vol ser 0-3.
Per tant, una escola de qualitat i (...).

GESTIB. El GESTIB és una eina fantàstica que l’estam
millorant moltíssim, que els tècnics del GESTIB fan una feina
excel·lent, que serà una feina de gestió..., és una feina bona de
gestió per als docents i crec que és una eina que cada vegada
ajudarà a millorar les nostres decisions i a millorar els centres.

I després li vull dir una cosa que vull reiterar d’acord amb
el que ha dit: jo avui aquí m’agradaria posar de manifest que la
feina de la conselleria serà amb el màxim de consens en totes
aquelles coses que són de política general com la llei
d’educació, que és una llei que volem consensuar i que volem
que la llei de la ciència, la llei de la ciència també la volem
consensuar. El pla d’FP també volem que sigui un pla realment
consensuat. El pla d’infraestructures també ho voldríem. 

És a dir, crec que en educació hi pot haver, hi ha
discrepàncies, faltaria més que no n’hi hagués, però estic
plenament convençut que hi ha també punts en comú i jo pens
que seria bo trobar aquests punts en comú malgrat que cadascú
tengui els seus plantejaments en temes que són legítims i que
en definitiva mostra la pluralitat i la diversitat d’aquesta terra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Algun grup vol fer més
intervencions en el segon torn o s’entén que no? No? D’acord.

Doncs, una vegada acabat aquest debat volem agrair la
presència del Sr. Conseller Martí March i de tots els seus
acompanyants.

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