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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 6455 i 6895/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6455/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a suport als
docents.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6455/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a suport als
docents.

Per a la seva defensa per part del Grup Socialista té la
paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hem plantejat
aquesta proposició no de llei, és una proposició no de llei que
ve a reiterar tot allò que ja se sap, que teòricament estava molt
consolidat, i és tota una sèrie de pilars bàsics que han de regir
l’educació, és, per una banda, els principis de l’educació, que
són la llibertat d’ensenyament i la llibertat de càtedra; són dos
pilars fonamentals perquè està molt clar que per poder avançar
s’ha de tenir tota una sèrie d’autonomia que ja es va treballar
la legislatura anterior a través de la ponència del Pacte per
l’educació, com l’autonomia pedagògica de centres és l’eina
fonamental per poder avançar en la innovació i en la millora
del sistema educatiu.

També està clar que per fer una feina acurada, perquè la
feina del professorat pugui donar els seus fruits com cal, s’ha
de fer des d’una situació de calma, des d’una situació de pau,
que permeti a la comunitat educativa, i especialment als
docents i especialment als equips pedagògics, introduir canvis,
introduir modificacions que avancin en la millora del sistema
i avancin en la qualitat de l’educació.

Una bona prova d’això va ser que durant la legislatura 11-
15, en la qual, a causa d’una sèrie d’accions, es va instal·lar en
els centres una situació de crispació, diria jo, es van alentir
molts dels projectes pedagògics que hi havia en marxa, molts
dels projectes d’innovació pedagògica que hi havia en marxa,
i ha estat durant la legislatura 15-19, quan s’ha tornat a
instal·lar la pau a les aules, que s’ha fet tot aquest avanç en
innovació pedagògica. Per tant, tot això vull dir que és la
situació necessària per poder tirar endavant una acció docent
com cal, una acció docent que permeti avançar.

Què passa? Que darrerament hi ha tota una sèrie d’accions
que tornen remoure aquesta situació perquè s’intenta, per part
d’una sèrie  de grups, una sèrie de partits polítics, posar en

dubte la feina realitzada pels docents, la feina realitzada pels
equips directius, la feina realitzada pels serveis d’inspecció,
i nosaltres consideram, des del Partit Socialista i la resta de
partits que signen aquesta iniciativa, consideram que és el
moment de manifestar el nostre posicionament, un
posicionament clar i ferm de suport a la comunitat educativa,
i especialment a la feina realitzada pels docents. És a dir, els
docents han de fer una feina de manera assossegada,
tranquil·la, sense que es posi en dubte a cada moment i de
manera constant aquella feina que es fa. Pensam que entre tots
hem de tenir clar que la feina que es fa als centres és de
caràcter molt professional i reuneix les condicions de qualitat
necessàries, no podem dir que la feina que es fa als centres...,
no podem posar en dubte la feina que es fa als centres perquè
això perjudica la qualitat del sistema. No podem posar en
dubte la independència i l’autonomia pedagògica de centres
que permet adaptar l’educació a la realitat. Jo com a docent
sempre ho dic, que els centres són un reflex de la realitat, amb
les variables controlades, i s’ensenya la realitat i s’ensenya als
alumnes a després poder desenvolupar-se de manera lliure i
amb pensament crític més enllà de les portes del centre.

Tampoc no podem permetre que grups aliens als grups
pedagògics de cada centre posin en dubte de manera reiterada
aquesta feina, i crec que també som conscients que hem de
reconèixer que l’administració és l’única garant d’assegurar la
qualitat.

Per això hem plantejat aquesta proposició no de llei, en la
qual, per una banda, manifestem el rebuig a l’intent de posar en
dubte la feina dels docents. Sols..., nosaltres consideram que
sols amb una manifestació expressa del suport al cos docent
aconseguirem uns equips docents i pedagògics que se sentin
reconeguts socialment, que se sentin suportats, i per tant
tenguin molta millor motivació.

També demanam un reconeixement exprés del fet que el
Servei d’Inspecció Educativa és el garant que la feina docent
és l’adequada i que s’adequa al que està establert, i per tant
sols és la Inspecció  Educativa la que pot posar en dubte
aquesta feina i és la que ha de garantir que aquesta feina es faci
en condicions. No podem permetre que els inspectors no
siguin els garants d’aquesta qualitat.

I finalment, finalment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... -sí-, finalment, i acabo, hem de donar suport als equips
directius com els que garanteixen l’autonomia de centres i
poder tirar endavant.

En definitiva, consideram que l’autonomia de centres i la
llibertat de càtedra són els pilars bàsics de l’educació, i
qualsevol intent de posar-les en dubte el que fa és afeblir tot
el sistema, i això no ho podem permetre. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago,
per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotras evidentemente
hemos firmado esta iniciativa, bueno, lo que se requiere,
además del apoyo a la docencia, al profesorado, es también
una financiación suficiente que dignifique esa profesión que
está construyendo el futuro.

Quienes ponen en duda la labor de la docencia y la manera
o el idioma de impartir las clases lo que están haciendo es
poner en duda la legalidad que atañe a esta comunidad
autónoma y en general al Estado, y nosotras, en cuestiones de
legalidad, somos bastante legales.

Con esta iniciativa lo  único que queremos es dejar
constancia y que no quepa ninguna duda de que la polarización,
el odio, la sospecha y los intereses de partido no pueden y,
además, es que no van a entrar en las aulas mientras continúe
este gobierno de progreso. No es suficiente, no obstante,
como he comentado antes, un mero apoyo, los avances se
realizan con hechos y no simplemente con iniciativas de
apoyo, pero para eso con la nueva ley de educación en lo que
queda de legislatura hay que poner en marcha lo que se va
estableciendo ya y los primeros visos de ese anteproyecto,
que es un aumento al 5% del productor interior bruto para
educación, la derogación de la LOMCE, y que las
reivindicaciones del profesorado se materialicen en
compromisos y resultados a través de acuerdos políticos para
que esas reivindicaciones se materialicen en hechos y se
dignifique la labor del profesorado.

Por lo tanto, bueno, pues la independencia, la autonomía
pedagógica de la escuela pública hay que dejar constancia que
es una garantía de democracia, y como partidos demócratas
tenemos la obligación de defenderla hasta las últimas
consecuencias.

Y bueno, simplemente esto, lo que hace la polarización y
la sospecha de la labor de la docencia y la crítica a la manera
de impartir las clases simplemente refleja una clase política
que puede que no se merezca el sitio en el que está.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago.  Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas,
per un temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies Presidenta. Bé, nosaltres signam també aquesta
proposició no de llei a causa de l’atac frontal que han patit les

i els docents i, de rebot, tota la comunitat educativa, ja que
també les famílies, també personal no docent ens hem sentit
atacats frontalment per aquesta iniciativa, que una altra vegada
l’extrema dreta perverteix una norma que li permet visitar
edificis públics, però no li permet fer d’inquisidor en els
centres educatius públics. Desgraciadament, ja estam avesats
que s’intenti pervertir, s’intenti manipular-ho tot, les normes,
el llenguatge, etc.

Per dur a terme el control dels docents ja hi ha el claustre,
ja hi ha l’equip directiu, ja hi ha les AMIPA, ja hi ha els
consells escolars i sobretot hi ha la inspecció educativa. El
darrer que necessiten els centres educatius i sobretot les nines
i els nins, són polítics circulant per les aules. La feina dels
docents el que necessita per part nostra és suport, és
pressuposts, és respecte i és ser escoltats, en cap cas visites
inquisitorials amb invasió de les aules per part d’un grup de
polítics ultres.

El tema rau en què aquestes visites són la manera que ha
trobat l’extrema dreta per posar en dubte la professionalitat
dels docents. Per això, presentam aquesta proposició no de
llei, és llastimós que haguem de presentar-la, el respecte i
suport a la feina que fan aquells que tenen per tasca ensenyar
als nostres nins i nines, no s’hauria d’haver posat mai en dubte
per part d’un partit polític. Tot es pot posar en dubte, però la
professionalitat de qui té per tasca ensenyar, per part d’un
partit polític no s’hauria d’haver posat mai en dubte.

I ja per acabar, curiosament despús-ahir va morir José Luís
Cuerda, un gran director de cinema, que entre d’altres va
dirigir La lengua de las mariposas, que és un homenatge a
tots els mestres. En aquesta pel·lícula Don Gregorio,
personatge interpretat magistralment per Fernando Fernán
Gómez, que és el mestre, el dia de la seva jubilació diu: “si
aconseguim que una sola generació creixi lliure a Espanya, ja
ningú no els podrà prendre la llibertat, ningú no els podrà
robar aquest tresor”. És clar, aquest és el problema, ja fa
massa temps que som educats en llibertat. No els faré
l’spoiler del final de la pel·lícula, perquè la veritat és que val
la pena veure-la i el final no és precisament ni alegre, ni bo, és
més aviat trist per al mestre, entre d’altres.

Per tant, els deman el suport a aquesta proposició no de
llei, que al cap i a la fi és demanar-los el suport al col·lectiu
docent. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara tocaria el torn al Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap diputat, doncs ja passarem al
torn de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom, senyores
i senyors diputats. El Grupo Parlamentario Popular, igual que
el Partido Popular en si, ha manifestado siempre en general el
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apoyo al sector docente, el apoyo a la labor que se realiza en
los colegios, en los centros educativos y la importancia
además que tiene esta labor para toda la sociedad. De hecho,
además, se pueden consultar diarios de sesiones de por
ejemplo la pasada legislatura, muchos de los diputados que
estamos aquí, estábamos en la comisión, participamos como
se ha dicho en una comisión para elaborar un acuerdo, o unos
acuerdos que pudieran alcanzar algún tipo de pacto educativo
y manifestamos además, lo hicimos constar expresamente en
un párrafo al final del informe que se elaboró, ese apoyo en
general al sector docente.

Dicho esto, tenemos que considerar que, vista la
proposición no de ley que han presentado los grupos llamados
progresistas, no consideramos que sea ni riguroso, ni que sea
objetivo, el hecho de que se presente una proposición no de
ley que sus antecedentes se basan en primer lugar cuestionar
grupos o partidos políticos con diferentes ideologías y dar una
visión general de que el trabajo docente en general, siempre
es perfecto, es bueno, es honesto y es profesional. Ni
consideramos riguroso que se generalice, ni consideramos
riguroso y honesto que se utilice como instrumento político,
como está reflejando esta iniciativa.

Como en otros sectores y como otros servidores públicos,
en algunos casos pues sí se trabaja con honestidad y
profesionalidad y además ajustándose al currículum, que es lo
que corresponde en la enseñanza obligatoria, pero también en
otros casos pues no se realiza esta labor con la
profesionalidad que corresponde.

Dicho esto, además, como comentaba antes, se ve un
trasfondo de utilización política que hemos visto, no
solamente en los antecedentes, sino en la propia exposición
que han hecho los diputados que han defendido su proposición
no de ley, haciendo referencia a toda una serie de aportaciones
que no están en una iniciativa que ha intentado blanquear esa
utilización política que se hace frente a otros grupos. 

Nosotros desde el Partido Popular no participaremos en
la utilización política del sector docente, no participaremos en
el cuestionamiento o no de su labor para utilizarlo de unos
partidos contra otros, y consideramos además que es una labor
del Govern la de vigilar lo que se realiza en las aulas y de
controlar lo que enseñan los docentes o los profesores.
También es una labor del Govern, a través de su inspección
educativa, dar ese asesoramiento, esa vigilancia y ese control
al cumplimiento de los currículums.

Habíamos presentado una enmienda, mediante la cual
solicitábamos que la inspección educativa hiciera esta labor de
vigilancia, hiciera esta labor de control y controlara los
equipos docentes, a la dirección de los centros. Pero a la vez,
la hemos presentado fuera de plazo, por lo tanto, no
solicitaremos en principio y vista un poco la explicación que
se ha dado de la iniciativa, no solicitaremos si quiera su
votación para la inclusión o no, sino que directamente
anunciamos que nosotros lo que sí pedimos, para saber si se
realiza la labor que corresponde en los centros, para saber si
la inspección educativa está realizando su trabajo y si el

Gobierno está mandando a la inspección educativa a realizar
esta función de control, es la comparecencia el inspector jefe
de educación de la Conselleria de Educación, para que venga
aquí a explicar realmente qué labor se hace, qué recursos se
utilizan y si se están siguiendo los currículums o qué casos se
han encontrado en los que no se cumpla esta función
obligatoria que tiene la administración.

Por tanto, nos abstendremos de esta iniciativa, no porque
no apoyemos a los docentes como decía, sino porque no
participaremos de un circo político, de utilizar los docentes
de unos partidos contra otros. Y bueno, reiteramos que hemos
solicitado la comparecencia del inspector jefe, como pasó
siguiente a haber solicitado la publicidad y la entrega de todos
los proyectos educativos de los centros educativos de estas
islas que se nos están siendo además remitidos poco a poco
por parte de la conselleria.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Ara peL Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, Presidenta. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos nos sumamos al reconocimiento explícito
respecto de la profesionalidad de nuestros docentes de los
centros educativos de las Islas Baleares. Pero nosotros vamos
más allá, queremos que ese reconocimiento sea real, también
hay que potenciar la carrera profesional de los docentes, hay
que disminuir el porcentaje de interinaje en educación,
impulsar un MIR docente, también elaborar e impulsar un
estatuto del docente que potencie el talento de nuestros
docentes. Reconocer al docente de nuestra comunidad la
condición de autoridad pública y desarrollar una estrategia
para mejorar la convivencia en las aulas.

Nosotros en el segundo punto sí que apoyaríamos,
hubiéramos apoyado la enmienda del Partido Popular, y
apoyaremos y votaremos a favor del punto 2 también de esta
PNL, si bien desde Ciudadanos consideramos que debe
reforzarse la alta inspección educativa para asegurar que en
todas las comunidades autónomas se cumple con el derecho
a la educación en las mismas condiciones y evitar los casos de
adoctrinamiento que se dan o pueden darse en nuestras aulas.
Lo que necesitamos también es un verdadero pacto de estado
para garantizar la calidad educativa y la igualdad de
oportunidades.

En relación con el punto 3, desde Ciudadanos estamos de
acuerdo con aumentar la autonomía de los centros y sus
órganos de dirección, para mejorar los resultados educativos,
así como la rendición de cuentas. Y por supuesto desde mi
grupo parlamentario  siempre hemos y vamos a defender la
libertad educativa y la libertad de cátedra, reconocidas en los
artículos 20 y 27 de la Constitución. Y, por tanto, estamos a
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favor del punto 3 de esta proposición no de ley que hoy es
objeto de debate, si bien es cierto que nos gustaría que el
PSIB-PSOE y los demás partidos del pacto defienda también
la libertad educativa en relación con la educación concertada.
Pero siempre quiero dejar muy claro que estaremos enfrente
de los que utilizan la educación como arma arrojadiza, sea de
un lado o del otro.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidente. Esta PNL lleva el título de apoyo
a los docentes, podrían haber sido más claros y decir PNL en
contra de las visitas a los centros que ha propuesto VOX en
uso del derecho que les asiste como diputados, hubiera sido
más transparente, porque es lo que hacen ustedes en esta PNL,
intentar de alguna manera, pues, que no tengamos derecho ni
siquiera a visitar una dependencia pública, como nos reconoce
el Reglamento del Parlamento balear.

Y si nosotros las pedimos precisamente es porque nos
hacemos eco y recogemos esas inquietudes de miles y miles
de familias que llevan años reclamando ese adoctrinamiento
ideológico y político que se sufre en muchas aulas. 

Eso no quiere decir que no apoyemos a los docentes, por
supuesto que desde VOX apoyamos a los docentes, aquellos
docentes que impartan enseñanza sin ideología, es decir,
aquellos que cumplan con el Estatuto Básico del Empleado
Público que deja muy claro que todo funcionario público, en
el ejercicio de sus funciones, tiene que ser escrupulosamente
neutral en lo ideológico y en lo político. 

Eso desgraciadamente en Baleares no sucede, porque
tienen que saber que el 70% de los centros educativos
públicos cuentan con alguna reclamación por adoctrinamiento.
Eso lo tenemos nosotros documentado y tenemos las quejas
y las reclamaciones de las familias y las tenemos porque hace
veinte años que había una entidad, que se llamaba Círculo
Balear, decana en la defensa de las libertades constitucionales
en Baleares, de la que venimos los que estamos en VOX en
Baleares, que presentó ese número de reclamaciones en toda
esa cantidad de centros.

Y es que en Baleares se  sufre una auténtica dictadura
catalanista, y esto hay que decirlo así, y las administraciones
autonómicas y estatal han trabajado también en favor de este
adoctrinamiento abandonando a las familias, o ¿no es
adoctrinamiento la política lingüística que se está llevando a
cabo desde hace más de veinte años, y que, por cierto, ha
culminado con el actual sistema de inmersión obligatoria en
catalán? ¿No es adoctrinar a los niños prohibirles utilizar el
español, que se les enseñe que el catalán es la única lengua

propia de Baleares, que los profesores adviertan a los padres
que delante de los niños sólo hablarán en catalán o que en los
libros de texto se manipule la historia? Porque si a esto le
añadimos mítines pancatalanistas, manifestaciones políticas
en horario lectivo e incluso conferencias con condenados por
enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y
amenazas, como sucedió cuando se invitó hace dos años al
delicuente rapero Valtònyc al instituto de Santa Margarita, si
todo esto no es adoctrinar, ¿qué es?

No hace falta irse tan atrás, este último año, y tenemos
ahora además los informes y las noticias, la entidad Sociedad
Civil Balear y la Asociación de Profesores PLIS, de
profesores docentes, han publicado, este mes pasado, un
estudio de 170 páginas sobre 32 libros de texto utilizados en
el 80% de los centros públicos y concertados de Baleares, y
estas 170 páginas demuestran que hay adoctrinamiento
explícito en buena parte de dichos libros de texto; por
ejemplo, se dice, pues, esa idea que la conquista de Mallorca
en 1229 fue catalana, se habla de supuestos territorios de los
países catalanes. 

Este adoctrinamiento ahora, ¡eh!, en este informe, intoxica
a través de un relato tendencioso en favor de una ideología, a
través de omisiones, exageraciones, medias verdades e
inexactitudes que a lo mejor así dicho pues por encima parece
de escasa relevancia, pero que conjuntamente transmiten de un
modo disimulado una ideología clara, y se ve claramente
cuando se dice que ser de izquierdas es bueno, ser de derechas
es malo, el capitalismo es malo, el socialismo es bueno,
Cataluña y el catalanismo son lo bueno, España y el
españolismo son lo malo. ¡Lean ese informe de 170 páginas,
leánlo!, salgan de su burbuja totalitaria.

Me hace mucha gracia que los partidos que sostienen a
este gobierno de extrema izquierda liberticida se llenen la
boca de libertades. Esto no es libertad, esto es
adoctrinamiento lo que se está sufriendo, y lo dice incluso el
presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y
Material de Enseñanza, el Sr. Moyano, que ha lamentado hace
quince días escasos estas situaciones esperpénticas que se dan
en España desde que se suprimió la armonización del
contenido de los libros de texto. Esto sucede en los libros de
texto y sucede en las aulas y sucede por unos docentes que
hacen política, no todos, claro, por supuesto, sólo faltaría que
fueran todos, pero esto está sucediendo. Hasta la Sra.
Armengol tuvo que reconocer en octubre del año pasado que
habían casos de adoctrinamiento, pero que estos eran
concretos y aíslados, y lo hizo en referencia a aquellas
manifestaciones políticas de docentes con motivo del
aniversario del 1 de octubre, de los golpistas catalanes. Hasta
ella lo tuvo que reconocer en sede parlamentaria. 

Sí, señores, sí, existe adoctrinamiento, claro que existe, en
la mayoría de los centros, es una evidencia, que la intentarán
tapar, no lo dudo, ya intentan tapar incluso el escándalo de los
menores prostituídos tutelados, pero no podrán. Intentarán que
no visitemos los centros educativos, lo intentarán, pero
tampoco lo conseguirán porque nos asiste la ley, nos asiste el
derecho, nos asiste el Reglamento del Parlamento balear, el
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Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, y sobre
eso ustedes, por muy totalitarios que sean, no lo van a impedir. 

La libertad y la democracia seguirán adelante y por
supuesto votaremos en contra de PNL esperpénticas como
ésta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, la Sra. Pons, per un temps
de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Torn a reiterar el meu disgust que
tenc per sempre haver d’anar rere VOX perquè després de tot
això jo em qued astorada i ja em fugen les idees, em fugen
pràcticament les ganes o em torna la bel·ligerància. 

Intentaré ser neutral en la meva exposició i dir que en
qualsevol cas, ja d’entrada, nosaltres sí donarem suport, no
perquè pensem que sigui un circ mediàtic o una arma política
sinó perquè creiem que els docents ho necessiten; és que ara
estan malmenats des de fa massa anys, la seva feina, la seva
tasca, tant els equips docents que eduquen els nostres fills ,
hem de recordar les escoles o que els ensenyen a les nostres
escoles, els inspectors i també els equips directius.

Posam sempre l’exemple, ens omplim la boca quan
nosaltres no tenim ni idea, però sí Finlàndia, dels seus
docents. La clau de l’educació a Finlàndia, que crec que hauria
de ser la nostra, és la confiança. Confiam en els equips..., ells
confien en els seus equips educatius, no hi ha ni tan sols
inspectors, hi ha uns directors que vigilen.

En qualsevol cas, si aquí les coses no es fan ben pens que
hi ha tota una sèrie de mecanismes per poder sancionar, per
poder renyar, per poder expulsar o per poder fer tot allò que
s’hagi de fer i anar als jutjats si és necessari. 

Pens que hem tornat absolutament bojos quan parlam que
volem educació sense ideologia. Li he de recordar al Sr.
Campos, que yo no, i això que tenc una edat, però els meus
germans grans quan començava la classe cantaven montañas
nevadas, banderas al viento. Si això no és ideologia quan
vostès parlen d’alzamiento, quan ens fan segons quines
bromes, perquè vull pensar que és broma, que vengui Déu i que
ho miri.

No podem, no poden, a més, podem canviar de centre si no
els agrada qualque cosa, hi ha moltes coses que poden fer o
simplement integrar-se a una societat que té dues llengües
oficials. Quan vostè parla d’espanyol a mi tampoc no
m’agrada, li ho torn a repetir, és a dir, la meva llengua també
és espanyola, la llengua de les nostres illes també és
espanyola perquè tenim llengües cooficials. Jo m’estim més
dir castellà, perquè si vostè diu en español sembla que la resta
no existeix.

Però bé, hem vengut a parlar d’una altra cosa, una vegada
neutralitzada, que és que em sap greu, m’ha costat un parell de
minuts. El que vull dir també és que posar en dubte la feina que
fan els nostres docents és l’única cosa que persegueix, no sé
si molt conscientment, perquè de vegades pens que no, que
simplement ens deixam dur per l’onada, allò que sí
aconsegueix, no sé si voluntàriament o no, és que es creï
inseguretat cap als nostres docents, que tenguem nins tirans,
que cada vegada ho són més, perquè és igual, és a dir, si mon
pare ja no confia en el professor, idò mira, jo tampoc, jo el
qüestion. És a dir, jo de petita deia, el professor m’ha renyat,
a mi em deien, i tu que has fet?

Crec que de qualque manera una societat segura i una
societat ben educada comença per una societat cohesionada i
això passa per l’educació fonamentalment, perquè a més som
a aquesta comissió.

Entenem que, efectivament, no tots els professors són
perfectes, com deia, però sí que hi ha uns mecanismes que
s’han de seguir, és a dir, si fem trontollar les bases de la nostra
societat ens podem anar en orris ben aviat.

Així és que, per tant, jo crec que no sé si com a arma
política o com a què, però nosaltres donarem suport a aquesta
iniciativa parlamentària dels grups que conformen el Govern
d’aquesta comunitat autònoma, perquè simplement crec que es
mereixen una mica d’estimació aquests docents que tenim a la
nostra comunitat. He de recordar que des de fa pràcticament
nou o deu anys estan patint i estan sent malmenats i crec que
no s’ho mereixen, i malmenats moltes vegades per diputats
que cobren el doble que ells o que cobram el doble que ells.
Així que el nostre és un sí rotund.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara tenen la paraula per contradiccions
els Grups proposants per un temps de cinc minuts. Començam
pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo únicament volia
puntualitzar certes coses. A la Sra. Riera li vull dir que em
sembla molt bé que vulgui portar aquí i fer comparèixer
l’inspector, em sembla fantàstic, que vengui i que expliqui. 

Això que no és rigorós ni objectiu, miri, Sra. Riera, en
todos los sitios se cuecen habas; com que vostè parlava en
castellà, jo també. En todos los sitios se cuecen habas, a
totes bandes n’hi ha de bons i de dolents, però no per això tots
són dolents, i d’això és del que es tracta aquí; aquí es tracta de
reforçar el que és bo, i el que és dolent..., per això hi ha la
Inspecció Educativa.

Per tant, aquesta PNL té un sentit molt clar, té un sentit
molt clar de reforçar, i ho ha dit la Sra. Pons molt clarament,
els docents. Volem que els docents se sentin reforçats, tots,
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tots, i en això vull contestar a la Sra. Guasp: en aquesta PNL
no parla ni de pública ni de concertada, és una PNL en què
parlem de docents, parlem d’educació. Vostè ha fet separació
de pública i concertada; aquí no se’n parla, perquè aquí el que
volem és que tots, els de la pública i el de la concertada, tots
els docents se sentin suportats. El que volem és que els equips
directius de la pública i els equips directius de la concertada
se sentin suportats, i que tinguin el que els pertoca, i volem
que la Inspecció Educativa, que és de la pública i  de la
concertada, tingui el reconeixement que es mereix. 

No podem posar en dubte constantment el sistema, no
podem posar en dubte les parts del sistema. El sistema
educatiu és el que és i  no el podem posar en dubte, perquè
això al final sortim perdent, perquè aquí ens omplim la boca
que queremos educación de calidad i el que fem és (...)
porque lo que hay no es bueno, y  los que hay no son
buenos . Idò no, no, i amb això passo a contestar al Sr.
Campos.

Sr. Campos, aquest matí li ho he dit i ara li ho torno a dir:
no se n’assabenta, no se n’assabenta perquè aquí ve a dir..., ha
vingut aquí a parlar de l’obsessió d’adoctrinaments, i de tal.
Aquí, perdoni, però aquí del que es tracta és d’evitar
precisament això que vostè intenta; precisament del que es
tracta és d’evitar el que vostè intenta, vostè intenta posar en
contra tota la comunitat educativa de la comunitat docent.
Vostè intenta posar en contra els pares del professorat, i això
és el que no podem permetre, no ho podem permetre. Vostè
ve aquí i diu que una associació que es diu PLIS, que em
sembla fantàstica, ha fet un estudi de 170 pàgines; com si vol
fer-lo de 525, m’és exactament igual. L’anàlisi és la que és.

I jo li dic, i jo li dic com a docent, perquè ho sóc, sóc
docent i sóc polític, però separo, jo sé quan treballo en una
aula i sé quan treballo en el Parlament: la seva actitud ofèn,
m’ofèn a mi i a la resta de docents, i per això té els docents en
contra, i tots aquests milers i milers i  milers d’exemples
documentats d’adoctrinament on són? On són? Denunciï-ho,
denunciï-ho allà on pertoca i a qui pertoca, a qui pertoca. Quan
es comet un delicte l’organisme encarregat d’esbrinar si això
és cert o no és el jutjat o el sistema judicial. Doncs, quan hi ha
alguna errada en el sistema educatiu correspon a la Inspecció
Educativa, no a cap partit polític, no a cap partit polític.

Vostè té tot el dret a visitar centres, però no quan hi hagi
els alumnes a dins, i això és el que han fet, deixar-lo entrar i
no quan hi ha els alumnes a dins, i vostè el que vol no és entrar
en qualsevol moment, perquè no vol veure el centre, vostè vol
veure els alumnes, vostè vol posar en dubte això, i vostè vol
posar en dubte un dels pilars bàsics de la Constitució, perquè
amb aquesta democràcia amb què s’omple la boca posa en
dubte un element bàsic de la docència, que és la llibertat de
càtedra. Quan vostè posa en dubte la llibertat de càtedra volent
entrar, perdoni, no és ni demòcrata ni res. Això és el que el
perd, perquè vol, a través de paraules de democràcia i de
justícia, vol carregar-se precisament això, la llibertat de
càtedra i poder donar classe de manera tranquil·la i buscant
mesures i elements pedagògics que comportin el resultat, i el
resultat és que els alumnes tenguin un pensament crític, que

puguin criticar, i per poder criticar s’ha de conèixer allò bo i
allò dolent de tots.

Per tant ja està bé de posar en dubte els docents i de posar
en dubte la feina dels docents. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara serà el torn per al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haremos más intervenciones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, un poc en la línia del Sr. Casanova. Al cap i a la fi el que
fa VOX és posar en dubte la feina dels docents, però no només
dels docents. És a dir, els docents són la baula més dèbil de la
cadena que representa l’educació, és clar, i l’objectiu és
posar-los als peus dels cavalls perquè perdin autoritat, perquè
perdin aquesta autoritat que els dóna el fet de ser ensenyants.
I, com deia la Sra. Pons aquesta autoritat que tenien, que tenen
encara i que haurien de seguir tenint els mestres com a
ensenyants, que és una autoritat no exercida per la força sinó
pel saber, entre les famílies i entre l’alumnat -com deia la Sra.
Pons, “què t’ha dit el mestre?, idò això és el que has de fer”,
això és el que ens deien a nosaltres quan érem al·lots i ens
desbaratàvem un poc-, el que pretenen és coartar aquesta
autoritat, coartar aquesta feina i provocar un enfrontament,
provocar un enfrontament del qual l’únic que en treu rèdit és
un partit polític, una opció política. 

És clar, quan una opció política cerca un enfrontament per
treure’n un rèdit electoral, a la nostra manera de veure-ho perd
bona part de la legitimitat que podria tenir la seva ideologia.
Els vots no es fan provocant enfrontaments entre, per
exemple, la comunitat educativa; els vots es fan plantejant
propostes de millora, propostes en positiu, perquè siguin vots
aconseguits de forma absolutament legítima.

Per tant a partir d’aquí torn dir que és important reforçar
i donar suport al col·lectiu de docents, perquè alhora reforçam
i donam suport a tota la comunitat educativa, al cap i a la fi a
aquells que fan feina, ja sigui com a pares, ja sigui com a
famílies, ja sigui com a mestres i professors, ja sigui com a
equips directius, com a inspectors, com el que sigui, fan feina,
al cap i a la fi, per l’ensenyament i en favor d’una societat
sobretot més lliure. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara seria el torn del Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap diputat ja passarem a la
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votació. S’accepta votació separada?, perquè he entès que
qualque grup volia votar per punts; o no?, o no és necessari?
No?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Per a nosaltres és igual. Si la volen separada, separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no ho demana ningú... No?, no ho demanen. D’acord,
llavors farem una única votació.

Acabat el debat passem a votar la Proposició  no de llei
RGE núm. 6455/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6455/19, relativa a suport als docents.

2) Proposició no de llei RGE núm 6895/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a millora del transport a l’institut
de Sineu.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm 6895/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a millora del transport a l’institut de
Sineu.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de dir així d’entrada que ja
varen aprovar en els pressupostos d’enguany una partida a
través d’una esmena d’El Pi de 25.000 euros precisament per
a aquest transport. El que passa és que volem incidir en
aquesta proposició no de llei, primer, perquè es millorin les
coses; segon, perquè serveixi de cara al futur, perquè ens
estimam més demanar de concret en concret que demanar el
transport escolar post educació  secundària per a totes les
illes, perquè sabem que la caixa és molt buida i que no és
possible, així que nosaltres anam fent de mica en mica tot el
que podem, sobretot en aquells municipis que reivindiquen.

L’Institut de Sineu és un, però bé, és el centre de
referència dels alumnes de diversos municipis, és el cas
d’Ariany, de Petra, de Lloret de Vista Alegre, Sant Joan,
Costitx, Llubí, Maria de la Salut i també de Sencelles. No hi
ha cap altre institut a les Illes Balears que tengui a les Illes
Balears que tengui adscrits alumnes provinents de tants de
municipis. El sistema de transport d’aquests a l’Institut de
Sineu presenta greus dificultats, és a dir, les places de
transport que prioritzen els alumnes d’ESO són insuficients,
no hi caben, així que no poden cobrir la demanda de tots els
alumnes que assisteixen a l’Institut de Sineu. Aquest curs hi ha
77 alumnes de batxillerat dels pobles esmentats que han
quedat sense transport. Les previsions per als pròxims anys
auguren un major augment d’alumnes matriculats. El transport
públic existent actualment no serveix com alternativa, ja que
per horaris, per connexions, fa inviable que els alumnes de
batxillerat que no pot absorbir el transport escolar, puguin fer
els desplaçaments a través d’aquesta via del transport públic
regular.

L’Institut de Sineu presenta bons resultats educatius a
causa de la bona oferta educativa i a la bona feina de tota la
comunitat educativa, mira ara en parlàvem. Per això la voluntat
de pares i mares és que els seus fills  puguin realitzar els
estudis a aquest centre i no haver d’anar a un altre.

Per tant, El Pi Proposta per les Illes presenta aquesta
proposició no de llei: “el Parlament de les Illes manifesta el
seu suport a les reivindicacions de l’AMIPA de l’Institut de
Sineu, en relació amb la millora del transport en aquest centre
educatiu. Segon, el Parlament de les Illes insta el Govern de
les Illes Balears bé a augmentar les places de transport escolar
a l’IES Sineu, aquelles que són obligatòries, o bé la
implementació d’un sistema de transport públic que permeti
cobrir aquestes deficiències. I tercer, el Parlament de les Illes
insta el Govern a obrir un diàleg constant amb l’AMIPA per
trobar solucions i propostes al transport per als  alumnes
d’aquest centre educatiu.”

Volem compromís, aquesta partida dels 25.000 euros de
la que parlava en el principi, durant enguany s’ha d’aplicar en
aquest transport. Sabem que des de dia 8 de gener el Govern
ha posat 18.000 euros, el cost total fins a final de curs crec
que són uns 63.000 i en aquest transport hi participen amb 30
euros cada família, l’ajuntament hi posa una part i el Govern de
les Illes hi posa una altra part fins als 18.000. Nosaltres
pensam que si des d’ara ja aquests 25.000 s’hi posessin, ja sé
que no està escrit, Sr. Casanova, i que ara m’ho dirà, però jo ja
ho suggeresc de cara al futur. És a dir, si fan via perquè aquesta
esmena sigui una realitat i que no quedi en paper i en bones
intencions, pensam que encara s’abarataria més aquest fet. 

Hem de pensar que també hi ha altres municipis, -crec que
s’acaba el temps, és així?-, Artà, per exemple, té un problema
de transport tant d’FP com de batxiller, a Consell també tenen
problemes. Però bé, avui parlam de Sineu i aquesta és la nostra
és la proposta.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Passarem ja als torns de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Partit Popular
valoram positivament aquesta iniciativa pel Grup El Pi,
principalment perquè va en la línia de les propostes que hem
fet reiteradament en el Parlament, nosaltres hem fet preguntes
orals reiteradament al conseller March, demanant per què no
es dóna aquesta igualtat d’oportunitats als nins que viuen a la
part forana o a aquells llocs que estan enfora d’on tenen els
seus centres educatius per continuar post-obligatòria. 

Hem fet també esmenes pressupostàries, que s’ha
comentat aquí que s’havia acceptat aquesta esmena, nosaltres
vàrem fer esmenes genèriques perquè es donàs aquesta
possibilitat de trasllat a tots els nins que estudien post-
obligatòria i que no tenen aquell centre dins el seu municipi,
sinó que s’han de traslladar a un altre poble. I a més és un
compromís que tenim com a partit polític i que hem presentat
reiteradament davant la ciutadania cada vegada que ens hem
presentat a les darreres eleccions i a més que posarem en
marxa tot d’una que puguem governar en aquesta comunitat.

Nosaltres consideram que és molt important, si tenim en
compte que som la comunitat autònoma que està a la cua dels
resultats, bé principalment d’abandonament escolar prematur
i després de molts de resultats en etapes post-obligatòries,
seria fins i tot posar entrebancs a aquests nins que volen
continuar estudiant, si a més tenen dificultats per traslladar-se
als centres on han de realitzar aquesta formació.

Per altra banda, si hi ha nins que tenen aquestes
possibilitats, com per exemple els que viuen a ciutats on hi ha
més centres educatius de les Illes Balears i n’hi ha que no les
tenen perquè viuen a part forana, pobles més petits, crearíem
també una situació de desigualtat i  aquesta situació de
desigualtat és la que està permetent o està mantenint de forma
indirecta la conselleria.

És vera que la llei no obliga a la conselleria a posar un
transport als estudis post-obligatoris, però tampoc eximeix de
la possibilitat que es pogués fer. I per això nosaltres
consideram que una conselleria que té avui en dia un
pressupost de 1.000 milions d’euros, no seria evidentment un
forat tan gros poder destinar uns doblers a aquesta possibilitat
i hauria de ser una prioritat per al Sr. March i per a la Sra.
Armengol.

També he de dir que va en la línia d’una proposició no de
llei genèrica que nosaltres hem presentat perquè es doni
aquest transport gratuït a tot l’ensenyament post-obligatori,
cicles de Formació Professional i a més en la línia d’una
proposició no de llei específic per a altres municipis que es
troben afectats per aquesta situació que ha explicat la Sra.
Pons que ha presentat aquesta iniciativa.

Per tant, tendrà tot el nostre suport com a Grup
Parlamentari Popular. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Es cierto que nosotras tenemos
también constancia de los problemas que trae el transporte
público aquí, bueno, transporte  escolar, tanto en Mallorca
como en Ibiza, no siempre están todas las familias contentas
evidentemente. Siempre hay que tratar de mejorar, teniendo en
cuenta todas las realidades, no sólo geográficas, sino también
todas las casuísticas familiares y todas las situaciones que se
puedan dar.

El acceso al centro educativo es fundamental y además que
ese acceso sea fácil, gratuito e inclusivo es, además de un
compromiso presupuestario, en general respecto a que va a
mejorar la calidad educativa, es un compromiso también de
este Gobierno. Nosotras vamos a votar que sí a esta iniciativa,
teníamos constancia por parte de otras organizaciones, otros
sectores educativos, que sí se había puesto de manifiesto
cierta queja, o cierta denuncia acerca del transporte, no sólo
en Sineu, sino en otras localidades, para el acceso a otras
localidades, el acceso sobre todo nos ponían de manifiesto la
gente que realiza el bachiller, que en muchas ocasiones se
encuentra sin plaza.

La conselleria a este respecto nos ha dicho que ya está
poniendo en marcha un nuevo plan, o el plan de transporte para
que estos problemas se vayan solventando. Estamos en el
camino de mejorar las cosas y vamos a firmar evidentemente
esta iniciativa, porque además de aumentar las plazas, abre el
diálogo, y eso siempre está bien, que la conselleria no pierda
en ningún caso ni de ninguna manera la linea con las AMIPA
y con las organizaciones educativas y se pongan en relevancia
sus reivindicaciones. Sabemos que los puntos que se
establecen en esta PNL ya se están poniendo en marcha y
esperamos que pronto sea una realidad cumplida. gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos manifestar nuestro apoyo a la PNL que presenta
hoy el Grupo Parlamentario El Pi, ya que está alienada con las
propuestas que hemos presentado y las preguntas escritas que
hemos registrado para el conseller Martí March, y también en
esta Comisión de Educación.
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Este es sin duda uno de los varios casos y muchos que ha
habido desde el inicio de legislatura y desde el inicio del
curso escolar, tanto de deficiencias en el transporte escolar
como otras deficiencias en las infraestructuras educativas. Es
una constatación de la falta de recursos por parte de la
Conselleria de Educación, que no hacen más que constatar:
uno, la infrafinanción y los recortes en la educación por parte
del Govern; y dos, la mala planificación, no han tenido en
cuenta el aumento de alumnos, tampoco el tema de las ayudas
comedor y muchos de los temas que ya hemos discutido en
esta comisión, y se ve también una mala planificación en el
aumento de alumnos matriculados y constata también la falta
de consenso con los centros educativos y con las AMIPA.

El punto tercero de la PNL nos parece también muy
acertado para encontrar la solución más correcta, ya sea ahora
recolocando las plazas vacantes de las lineas escolares, si bien
consideramos que es necesario ampliar las plazas de
transporte escolar y haciendo una mejor previsión para el
próximo año escolar, teniendo en cuenta como he dicho, el
aumento de alumnos matriculados.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, aquest cas ja està en vies de
solució, però així i tot està bé que es plantegi, i nosaltres
evidentment, com no podia ser d’altra manera, votarem a favor.

De tota manera sí que m’agradaria fer una reflexió, és a dir,
el transport escolar en etapa post obligatòria no és una
obligació de la conselleria, però també és cert que l’institut de
Sineu, és clar, és un poc el reflex d’una realitat que vivim en
el Pla de Mallorca, que és que..., ara no record exactament
quants de pobles, però són molts, e ls  que han d’acudir a
l’institut de Sineu, que és mastodòntic, que és immens, que és
una cosa immensa. És clar, tenim això, aquest problema, que
molts, de molts de pobles, van a un sol institut que és molt
gros; així i tot pobles que hi anaven ara ja no hi van, s’han
repartit, és a dir, per exemple Montuïri anava a Sineu en un
principi i ara va a Porreres, i a fer el batxiller van a Porreres
i a fer el batxiller a Manacor, bàsicament tots, pràcticament
tots, però sí que és un reflex d’allò que pateix el Pla de
Mallorca, que entre tots hauríem de replantejar segons quins
models.

Per exemple a Algaida es planteja, discuteix, es parla, per
part de l’AMIPA, de l’escola i això, la possibilitat de fer un
centre d’aquests que és Primària més una part de l’ESO, que
ja n’hi ha alguns a Palma, que et possibiliten no haver de fer
centres tan grans, tan mals de governar. És a dir, vegem de
quina manera entre tots pensam les infraestructures i pensam
aquestes qüestions que no obliguin a no sé quants de pobles,
set o vuit, a haver d’acudir a un sol institut tots els al·lots de
l’entorn de Sineu, en aquest cas Sineu.

Com dic donarem suport a la iniciativa. Sabem que està en
vies de solució, sabem que la conselleria i els ajuntaments
reaccionaren molt aviat i es posaren a fer-hi feina, però així i
tot volia fer aquesta reflexió perquè és una realitat que es viu
en el Pla de Mallorca que ens hauria de fer pensar un poc a
tots, maldament afecti a pocs habitants.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té  la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, esta proposición no de ley
refleja un problema que existe en Mallorca, concretamente
hace referencia a Sineu, pero también se produce en otros
lugares, sobre todo en las zonas rurales, de falta de transporte
escolar, y es un ejemplo más de la nefasta gestión de este
gobierno de extrema izquierda. Por una parte, se llena la boca
de que son el gobierno de la gente, de los más humildes, de
los más necesitados, y después prefieren utilizar 3 millones
de euros al año para imponer el catalán antes que para mejorar
el transporte escolar.

Pero bueno, esperemos que en tres años y medio el tema
cambie y no se primen cuestiones ideológicas y liberticidas,
como acabo de decir, de imposición del catalán, y que se
atiendan problemas como los del transporte escolar que,
insisto, se sufre en varias zonas rurales. Precisamente
tenemos constancia de casos en las zonas entre Algaida y
Llucmajor, y también en la zona de Pollença, una zona en
donde muchas familias que viven en medio del campo y viven
en zonas de montaña pues tienen graves problemas para
desplazar a sus hijos a los centros escolares.

Por eso, aunque sea una proposición no de ley presentada
por un partido como El Pi, nosotros votaremos a favor de la
misma. Buenas tardes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Ara és el torn del Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap diputat passem al Grup
Parlamentari Socialista, i té la paraula el Sr. Casanova, per un
temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup
Socialista ja li avanço que votarem a favor d’aquesta
proposició, entre altres coses perquè ja el que es demana crec
que ja es troba en vies de solució, per tant votar-hi en contra
seria un absurd. Però també és cert que se cerquen solucions,
vostè mateixa ho ha dit; s’ha arribat a un acord en el qual tant
l’ajuntament, com els pares, com la conselleria posen una part
i s’arriba a una solució. Sí que està clar que això posa de
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manifest un problema, un problema genèric, tots ho han dit
aquí, un problema genèric no sols de Mallorca, sinó de totes
les Illes, perquè nosaltres tenim un poblament molt
característic, que és un poblament de caràcter dispers, i a més
a més això denota que fa falta organitzar el transport públic, fa
falta organitzar el transport públic.

Sí que és cert que la PNL ho diu, el transport públic no
serveix com a alternativa. Potser aquest és el problema, és a
dir, hem d’establir uns sistemes de transport per poder fer
alternativa. De fet ja hi ha hagut algun intent; li puc dir que la
legislatura anterior el Partit Socialista al Consell Insular
d’Eivissa va intentar establir unes línies conjuntes de transport
escolar i públic per poder solucionar aquest problema
sobretot a les zones més allunyades o més disperses de
poblament; el que passa és que desgraciadament ha arribat el
Partit Popular i aquesta proposta l’ha tirada enrere perquè això
no val. Per tant hem de ser conscients d’allà on volem arribar.

Sí que és cert que el transport escolar té dificultats, però
també és cert que és un transport escolar de no obligatòria que
tampoc no hi ha una obligació inicial; no hi ha una obligació,
la Sra. Riera ho diu, no obliga; és clar que no obliga, però
també vull dir que no s’ha de ser..., perquè siguem el govern
d’esquerres, o d’extrema esquerra, com diu el senyor de VOX,
solucionar un problema que és des d’un primer moment. El
Partit Popular també ha tingut oportunitat de posar fil a
l’agulla i no ha fet absolutament res fins ara. Ara sí que se
cerquen solucions, se cerquen solucions no sols a Sineu sinó
a altres bandes, a altres bandes com pot ser Santa Margalida i
altres bandes. Per què? Perquè hi ha una realitat, i és que el
post obligatori, i dintre del post obligatori hi entra la formació
professional, no està dintre del transport escolar públic, com
fins ara.

Per tant s’han de donar alternatives, però hem de buscar
solucions entre tots i poder, primer, que hi hagi finançament,
que no sigui un pressupost molt costós per a les famílies, i si
no que hi hagi freqüències, però també crec que hem
d’estudiar les alternatives d’unir transport públic regular amb
transport escolar per poder, primer, reduir desplaçaments i,
segon, facilitar rutes i facilitar coses que en un model de
població dispersa no n’hi hauria.

Per tant nosaltres des del Grup Socialista hi donarem
suport, com no pot ser d’una altra manera, però també
consideram que es fa feina, i hem de cercar, hem de ser
capaços entre tots de cercar una alternativa que és greu per als
estudiants, i no sols per als estudiants sinó per a to ts  els
habitants de les Illes Balears, especialment aquells que viuen
de manera dispersa i difusa sobre el territori.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per un temps de cinc minuts. Endavant, Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull afegir que quan
parlam que aquest transport escolar no és obligatori és una
veritat com un temple, però també pensam des del Grup
Parlamentari El Pi que tot suma, és a dir, si nosaltres volem
contribuir que no hi hagi abandó escolar, si volem contribuir
que els nostres nins estiguin formats, de qualque manera
també aportar aquest transport escolar per a l’educació post
educació secundària obligatòria, com pot ser l’FP o pot ser el
batxiller, pensam que si els facilitam la vida, a ells i a les seves
famílies, també és una manera de contribuir que la nostra
educació millori.

Vull donar les gràcies a tots els grups parlamentaris pel
seu suport, i també especialment al Grup VOX, que aunque
sea una propuesta nuestra..., me ha gustado su manera de
expresarse, veo que la ideología sí que va por encima de
quien sea el que propone. I en qualsevol cas també vull afegir
que no son zonas rurales, tienen campo alrededor, pero son
municipios con alcalde, o sigui, tal vegada hauria de
comprendre una mica més la geografia de la nostra terra. I al
senyor...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., és a dir, no és zona..., és vera que estan envoltats de zona
rural, una zona rural abandonada, tot s’ha de dir, perquè, és
clar, l’agricultura ja sabem com està, però en qualsevol cas
són municipis amb batle. Aquests són Ariany..., gràcies en
nom de l’institut de Sineu, dels pares i mares, i dels municipis
de Biniali, Ariany, Petra, Lloret -es mi turno, gracias-, Sant
Joan, Costitx, Llubí, Maria de la Salut i Sencelles.

I res més. He de dir que aquesta proposta és molt concreta,
que tal vegada nosaltres entenem que la caixa és buida, ho
entenem, i hi hem insistit també per una cosa, perquè l’any
passat ja ens varen aprovar una esmena per a les escoles
municipals de música en els pressuposts per 500.000 euros,
ens varen rentar la cara, però aquests doblers no varen arribar;
enguany ens han tornat aprovar una esmena de 300.000 euros
per a aquestes escoles municipals de música perquè també és
educació; pensam començar per municipis, i perquè no ens
rentin la cara també ho hem volgut fermar i no retirar aquesta
proposició no de llei.

En nom de tots, gràcies, i nosaltres vàrem presentar una
esmena als pressuposts generals de transport escolar.
Entenem que no pot ser perquè no és el millor any pel que fa
a la nostra economia, l’economia de la comunitat, però en
qualsevol cas, gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. En conseqüència, queda aprovada per
unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 6895/19,
relativa a la millora del transport a l’institut de Sineu.

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