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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.

Passem al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en l’adopció d’acord respecte dels escrits RGE núm.
10380/20 i 11343/20.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
10380/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de
sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca per tal d’informar sobre el pla de
retorn dels alumnes i docents als centres educatius,
competència del Govern per al pròxim curs escolar a
Formentera, les inversions extraordinàries que el Govern
farà a Formentera a partir del finançament extraordinari
de la COVID-19 assignat per part de l’Estat, i l’estat de les
inversions en infraestructures educatives per a l’illa de
Formentera compromeses en els pressuposts generals de la
CAIB per al 2020 del Govern.

Pel que fa a l’escrit RGE núm. 10380/20, presentat pel
Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença del
conseller d’Educació, Universitat i Recerca per tal d’informar
sobre el pla de retorn dels alumnes i docents als centres
educatius, competència del Govern per al pròxim escolar a
Formentera, les inversions extraordinàries que el Govern farà
a Formentera a partir del finançament extraordinari de la
COVID-19 assignat per part de l’Estat, i l’estat de les
inversions en infraestructures educatives per a l’illa de
Formentera compromeses en els pressuposts generals de la
CAIB per al 2020 i/o previstes al Pla d’infraestructures
educatives 2016-2023 del Govern.

Els inform que el grup autor del mateix, mitjançant l’escrit
RGE núm. 14995/20, ha sol·licitat un ajornament, en
conseqüència, d’acord amb l’article 78.2 del Reglament, es
proposa alterar l’ordre del dia d’avui, en el sentit d’ajornar el
debat i la votació de l’escrit RGE núm. 10380/20 per a una
propera sessió.

Ho puc entendre aprovat per assentiment o ho hem de
votar? Assentiment? D’acord.

En conseqüència, s’acorda d’ajornar el debat de l’escrit
RGE núm. 10380/20 del Grup Parlamentari Mixt.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
11343/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença de la directora de l’Alta
Inspecció Educativa a les Illes Balears, la Sra. Irene García
i Sureda, per explicar l’informe emès el passat 21 de juliol,
davant el recurs interposat el 26 de juny del 2020 per
l’Asociación de Profesores Libres de Ingeniería Social
(PLIS).

A continuació, passam al debat de l’escrit RGE núm.
11343/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença de la directora de l’Alta Inspecció
d’Educació a les Illes Balears, la Sra. Irene García i Sureda, per

explicar l’informe emès el passat 21 de juliol davant el recurs
interposat el 26 de juny del 2020 per l’Asociación de
Profesores Libres de Ingeniería social (PLIS).

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Seré muy breve, el Grupo
Parlamentario Ciudadanos solicitamos, el 29 de julio de este
año, una comparecencia de Irene García Sureda, directora de la
Alta Inspección de Educación en las Islas Baleares para que
informe y explique su informe emitido el pasado 21 de julio
ante el recurso interpuesto el 26 de junio de 2020 por la
Asociación de Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS),
en el que se niega a instar al Govern de las Illes Balears a
cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo 2548/2014 y
la 2549/2014, que fijan en un porcentaje mínimo del 25% las
horas lectivas de enseñanza que, al menos, debe impartirse en
castellano a los centros educativos.

Entendemos que no se respeta la sentencia del Tribunal
Supremo en cuanto al mínimo que se debe impartir en las clases
en lengua castellana, que sería el 25% y, por tanto, la
asociación PLIS recurrió, hizo un recurso ante la Alta
Inspección, como debe ser, y en su informe reconoce, la Alta
Inspección, que no se cumple, pero que no va a instar a
cumplirlo al Govern de las Illes Balears.

Por tanto, desde Ciudadanos encontramos que es necesario
que la inspectora, la Sra. García Sureda, pues comparezca en
este parlamento, en esta comisión, para darnos cuentas de este
informe.

Espero que tenga la aprobación de los demás grupos
parlamentarios.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Passarem ara al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular, estam d’acord i votarem a favor
d’aquesta compareixença, en primer lloc, perquè, normalment,
consideram positiu les sol·licituds que es puguin fer per la resta
de grups, per tots els grups, i per facilitar la tasca de control i
legislativa, la tasca, en general, que es fa des del Parlament pels
diputats. I, en segon lloc, perquè sempre hem considerat des del
Grup Parlamentari Popular i des del nostre partit que la tasca de
l’Alta Inspecció és una tasca transversal en matèria educativa
molt important a nivell nacional i a totes les comunitats
autònomes, i màxim en temes com és el de les dues llengües
oficials que tenim a les nostres Illes i la defensa del bilingüisme
i de la igualtat de les dues, tal com es va reconèixer a la
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sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 en relació amb
l’Estatut de Catalunya, tal com es va plasmar a la Llei 9/2012,
de modificació de la Llei de funció pública per part d’un
govern Popular en relació amb els requisits de català i la
disponibilitat dels empleats públics d’atendre les dues llengües
cooficials a tots els ciutadans d’aquesta terra, i com es va
reconèixer, a més, a una sentència del Tribunal Constitucional
de l’any 2013 la qual va emparar aquesta normativa del Partit
Popular que havia estat impugnada pels partits del pacte.

Consideram imprescindible que per part de l’Alta Inspecció
es donin explicacions sobre per què no es defensa aquesta
doctrina o aquesta jurisprudència del Tribunal Constitucional
i la doctrina, en general, en la igualtat de les dues llengües, i el
caràcter de llengües igualitàries, i el fet que siguin pròpies no
vol dir que siguin preferents.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

A favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, hi votarem a favor, ja que entenem que aquesta és la
persona que ha de comparèixer per donar explicar d’aquest
tema, tot i que, vists els constants menyspreus de
l’administració de l’Estat davant peticions de compareixença en
aquest parlament, dubtam molt que vengui, ja que no ho han fet
mai.

Però hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestro voto es favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula la Sra. Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també hi votarem a
favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt no hi ha cap diputat en
aquest moment. D’acord.

Doncs passem al torn del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Mascaró, per un temps de deu minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, des del Grup Parlamentari Socialista entenem que a
l’exposició de motius parteixen d’un requeriment jurídic i dins
les funcions que pot tenir l’Alta Inspecció entenem que és un
organisme de l’Estat i que no té una supervisió directa amb els
centres, amb tot igualment, en el si de la transparència entenem
que fem un vot favorable com hem fet amb la resta de peticions
de compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En conseqüència, entenc que queda aprovat per
unanimitat i s’acord de recaptar la compareixença de la
directora de l’Alta Inspecció de l’Educació a les Illes Balears,
la Sra. Irene García i Sureda, per explicar l’informe emès el
passat 21 de juliol davant el recurs interposat el 26 de juny del
2020 per l’Asociación de Profesores Libres de Ingeniería
Social.

II. Compareixença RGE núm. 3250/20, del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca per tal d’informar sobre
les informacions publicades en els mitjans de comunicació
d’àmbit nacional i local que confirmen adoctrinament
ideològic i públic en els centres educatius de Balears,
sol·licitada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares i
aprovada la compareixença a la Comissió del dia 1
d’octubre del 2020.

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en la compareixença del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca per tal d’informar sobre les informacions
publicades en el mitjans de comunicació d’àmbit nacional i
local que confirmen adoctrinament ideològic i polític en els
centres educatius de Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, mitjançant l’escrit RGE núm. 3250/20,
i aprovada per la comissió del dia 1 d’octubre del 2020.

Assisteix el Sr. Martí Xavier Marc i Cerdà, conseller
d’Educació, Universitat i Recerca, acompanyat de la Sra.
Aurora Bonnín i Soler, interlocutora parlamentària, siguin
benvinguts tots dos, Sr. Conseller, benvingut, i Sra. Bonnín.

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

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

Moltes gràcies, presidenta, diputats, diputades, moltes
gràcies per assistir a aquesta comissió. Jo intentaré ser breu,
perquè crec que val més aprofitar el temps d’una altra forma,
però venc aquí no com a una obligació parlamentària, faltaria
més, sinó sobretot perquè m’agrada donar la cara en tots els
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aspectes i en qüestió de tots els problemes que puguin sortir a
l’educació.

Però venc aquí, a aquesta comissió, d’acord amb el que ha
llegit la presidenta d’aquesta comissió, evidentment amb uns
pressuposts que jo no compartesc ni puc compartir, lògicament,
pens que l’adoctrinament és quelcom sobre el qual podríem
parlar molt, no és aquesta la meva intenció, perquè som davant
d’un tema que des del meu punt de vista no és un problema, i,
en tot cas, diria que no és una qüestió gairebé inexistent. I si dic
inexistent, és a dir, en funció del que realment entenc jo per
adoctrinament, que és un plantejament global d’una institució,
d’una entitat, d’un estat, en definitiva, per intentar dur a terme
els seus objectius polítics i ideològics.

Aquí a Espanya sí que hem tengut, evidentment,
adoctrinament polític, els que tenim una certa edat i que hem
viscut la dictadura, que hem viscut la transició i que hem viscut
la democràcia sí que sabem què és un adoctrinament en sentit
estricte, i aquí i ara, en aquest país, a Espanya, a les Illes
Balears, no hi ha adoctrinament. Hi ha, en tot cas, com va dir
el cap de la Inspecció, amb el qual jo coincidesc absolutament,
hi ha pràctiques educatives per part de docents inadequades. I
evidentment, i si són inadequades, es pot fer l’expedient
adequat si es demostra que són inadequades, i aquesta és la
qüestió realment.

Més li diré, jo crec que quan parlam d’adoctrinament, si
qualcú té proves tan contundents, perquè a mi de vegades
m’espanta quan es fan afirmacions sobre aquesta qüestió, el que
ha de fer, si no confia en la Inspecció, que de vegades no es
confia en la Inspecció, és anar a la Fiscalia de Menorca, és anar
als jutjats i interposar la suficient querella sobre aquesta
qüestió, aquest és el tema. Perquè realment la Conselleria
d’Educació, sempre que hi ha hagut una qüestió que ha sortit a
determinats mitjans de comunicació, hem fet sempre el mateix,
la Inspecció Educativa va a aquest centre, fem un informe i
l’informe es tramet a la Fiscalia de Menors.

I amb la Fiscalia de Menors aquesta conselleria té un acord,
un conveni de col·laboració des del 2016, 2016, vàrem firmar
aquest conveni de col·laboració en totes aquelles qüestions que
afecten els menors i que afecten la Fiscalia de Menors. I
nosaltres, com a institució responsable i seriosa, evidentment
col·laboram cada dia que és necessari amb la Fiscalia de
Menorca. Ho hem fet sempre, ho farem sempre, faltaria més,
perquè nosaltres sí que respectam l’estat de dret i respectam el
que diu l’Estatut d’Autonomia i respectam la Constitució i
respectam, evidentment, les regles del Parlament de les Illes
Balears.

Miri, jo, el novembre del 2017, hi va haver el Sr. Pericay,
que en aquell moment era diputat del Parlament de les Illes
Balears, que em va fer una interpel·lació sobre aquest tema de
l’adoctrinament; el Sr. Pericay, persona a la qual jo respect
profundament, un home educat, un home responsable, un home
rigorós, amb el qual, això sí, tenia discrepàncies ideològiques
i polítiques importants i significatives. I vàrem parlar del tema
de l’adoctrinament, va fer una interpel·lació, amb la durada que
ha de tenir aquesta interpel·lació, i li vaig dir: miri, jo no sé si
realment l’adoctrinament ha funcionat, si funcionàs, tal com
vostè es planteja, no sé si vostès serien parlamentaris i no sé si

en aquest Parlament hi hauria una gran majoria independentista
i catalanista.

Dic això perquè de vegades tenc la sensació que una cosa
són aquells anunciats, un cartell, una frase o el que sigui, i
l’altra és la realitat. I miri, i jo li vaig dir al Sr. Pericay, amb el
qual vàrem tenir una confrontació ideològica lleial, una
confrontació educada, jo sempre he respectat l’educació que
tenia el Sr. Pericay, i les seves idees, faltaria més, i li vaig dir:
miri, jo som una persona fill de la formación del espíritu
nacional, som fill del nacionalcatolicisme, som fill del castellà
com a l’única llengua d’ensenyament i de l’Estat i som fill d’un
plantejament polític unitari i dictatorial; i miri, som demòcrata,
som d’esquerres, som federalista, som agnòstic i defens el
català, i no defens el català a costa de ningú. Per tant,
l’adoctrinament està molt bé que qualcú el vulgui utilitzar des
d’un punt de vista polític i ideològic, però l’adoctrinament s’ha
demostrat..., miri com varen caure països comunistes, varen,
fiiiip!, d’una forma ràpida, sense cap tipus de problemes i, per
tant, crec que és important donar a l’educació un nivell de
serietat.

Miri, nosaltres, des de la Conselleria d’Educació, des de
sempre, jo fa molts d’anys que em dedic a l’educació, des de
l’any 75 em dedic a l’educació, per tant, tenc un gran
recorregut, tenc molta experiència en temes d’educació, el que
he après aquests anys d’educació és impagable, són màsters
continuats que he fet sobre l’educació, però hi ha una qüestió
clau que crec que qualsevol diputat i ciutadà d’aquesta terra ha
de tenir, és la confiança en els docents, en els equips directius.
Si no hi ha confiança en els docents i equips directius aquesta
societat no tendrà futur, i si hi ha qualque pràctica inadequada
que realment algú consideri ha d’anar als tribunals i ho ha de
denunciar. I els tribunals, si es respecta i es confia en la justícia,
faran el que han de fer.

I en aquests moments no hi ha cap sentència que digui que
hi ha hagut adoctrinament, per tant, no pot ser que en aquest
país alguns bravegin de l’estat de dret i, per altra banda, l’estat
de dret en un tema que és un tema de justícia, amb el qual es
pot discrepar de les sentències, faltaria més, però s’han
d’acatar, això també està clar, evidentment no hi ha hagut en
aquest sentit cap sentència que ens digui que hi ha
adoctrinament.

Per tant, a mi m’agradaria que les persones que denuncien
no fessin de jutge, no fessin de fiscal, perquè, en definitiva, en
aquest tema cadascú pot tenir la seva opinió. Jo evidentment
respect, com no podria ser d’altra manera, les opinions de
tothom, faltaria més; evidentment nosaltres inspeccionam el
sistema educatiu, faltaria més que l’inspeccionem, faltaria més;
nosaltres acollim, plantejam, ens venen totes les qüestions per
part de pares, docents i la Inspecció els fa cas, i fem totes
aquelles coses que ens corresponen com a Inspecció.

I la Inspecció Educativa, ho vull dir clarament, en aquests
moments hi tenim 30 persones a la Inspecció Educativa, totes
per oposició, ningú digitat, l’única persona digitada és el cap de
la Inspecció, que és un càrrec de confiança, però és un home
amb una gran experiència, com vostès el varen conèixer. I, per
tant, de qualque manera la meva funció mai no ha estat cap
transmissió de cap ordre concreta a la Inspecció Educativa, la

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 29 / 8 d'octubre de 2020 475

Inspecció Educativa és un cos professional que fa la seva feina
de forma adequada; es pot equivocar, com s’equivoca qualsevol
professional, però, evidentment, no té cap ordre política i
ideològica per part d’aquest conseller d’Educació.

És veritat que depèn orgànicament del conseller, i depèn del
conseller perquè, evidentment, és un càrrec transversal, és a dir,
no pot dependre de cap direcció general perquè totes les
direccions generals tenen a veure amb la Inspecció Educativa,
depenen orgànicament, però funcionalment són autònoms,
evidentment. I jo tenc una reunió o dues a l’any on plantejo les
qüestions generals, però mai no he donat cap ordre a cap
inspecció ni al cap d’Inspecció.

Per tant, crec que estaria bé no plantejar l’educació en
termes d’adoctrinament, hi ha moltes qüestions a plantejar a
l’educació, molts de problemes a l’educació i crec que el tema
de l’adoctrinament no és un tema dels més importants, ni molt
manco. I en qualsevol cas, ho torn repetir, si hi ha temes
importants d’adoctrinament que es denunciïn allà on s’han de
denunciar.

Diu Mario Benedetti: “Cuando los odios andan sueltos, uno
ama en defensa propia”. I jo estim en defensa pròpia
l’educació, els docents, la comunitat educativa i comença a ser
molt cansat sentir les desqualificacions per part de sectors, per
part de determinades persones contra realment el món educatiu.
O confiam en l’educació, en els docents, en la comunitat
educativa, en els directors, malgrat puguem tenir discrepàncies,
però realment, ho torn repetir, aquesta societat espanyola, a les
Illes Balears no tenim futur.

Miri, jo sí que som partidari de l’educació en valors,
efectivament, aquesta és la nostra guia, educació en valors,
d’acord amb la Constitució, d’acord amb l’Estatut
d’Autonomia, d’acord amb la llei d’educació que tenim en
aquest país, en aquest moment tenim una llei que a nosaltres no
ens agrada, però la respectam, que és la LOMCE, com hi ha
hagut moltes lleis educatives, la LODE, la LOGSE, etc., les
respectam, estam a favor de l’educació en valors, de l’educació
a favor de la ciutadania i aquest és el nostre full de ruta.

Volem que les escoles ensenyin a pensar, no volem que
ensenyin a pensar determinades qüestions, volem que les
escoles ensenyin a pensar, esperit crític, aquest és el nostre
objectiu, necessitam persones crítiques, perquè només les
persones crítiques són capaces de ser capaces de donar
respostes als reptes de futur.

Hi ha hagut un diputat de VOX, no sé si és nacional,
Manuel Mariscal, que ha dit, va arribar a dir: “Leer mucho
deseca el cerebro, leer mucho deseca el cerebro”. Jo crec que
llegir molt et dóna elements perquè ningú no t’adoctrini, miri,
d’això n’estic plenament convençut. Com més nivell educatiu
hi ha en aquest país, com més nivell té la ciutadania més
capacitat tenim de resposta, més capacitat tenim de sentit crític,
i necessitam sempre una societat crítica, i necessitam una
comunitat educativa crítica, malgrat ens critiqui als que som a
l’administració, faltaria més!, la crítica ens ajuda a avançar;
sense crítica no s’avança, i nosaltres volem la crítica sempre, la
desqualificació no, la crítica sempre.

I per això nosaltres volem, i aquesta setmana vostès ho
saben va ser la festa del Dia del Docent i ens ratificam en
aquesta defensa aferrissada del docent, una defensa aferrissada
dels docents, de la seva feina. I avui i aquí, en el moment que
ha començat l’escola i ha començat d’una forma, jo diria,
correcta, amb tota la prevenció que vulguem, s’ha fet una feina
fantàstica, s’ha fet una feina d’organització, amb un protocols
sanitaris que han funcionat i ara, la Conselleria d’Educació,
d’acord amb els centres educatius, d’acord amb la Inspecció
Educativa, tracta aquelles qüestions pedagògiques que ens
preocupen i que alguna ha estat objecte de debat amb preguntes
parlamentàries, com el tema dels nins amb necessitats
educatives o tot el que fa referència a la semipresencialitat.

Ara és el moment d’intentar adequar la situació a aquests
reptes pedagògics que tenim, aquest és el nostre repte,
necessitam, evidentment, un sistema educatiu amb qualitat i
amb equitat, i aquest és el nostre objectiu.

La resta, ho torn repetir, si nosaltres, ho he dit moltes
vegades i ho tornaré repetir, si qualcú, evidentment, a un
moment determinat considera que des de qualsevol institució
educativa es fa una acció d’adoctrinament, jo l’únic que deman
és que vagi, si no confia en l’Inspecció Educativa, si no confia
en la Conselleria d’Educació, que confiï en la justícia i la
justícia dictarà la sentència que hagi de dictar, aquesta és la
qüestió.

Però ho torn repetir, nosaltres sempre, mai no ens hem posat
de perfil, quan hi ha hagut una situació, per molt discutible que
puguem tenir opinions sobre determinats mitjans de
comunicació, és igual, nosaltres hi va la Inspecció, fa l’informe
i es tramet a la Fiscalia de Menors, per tal que realment sigui la
Fiscalia de Menors qui determini si allò es pot fer o s’ha de fer
qualque tipus d’acció determinada.

Però també li vull dir una altra cosa, a aquesta conselleria
no le temblará la mano si ha de fer un expedient a ningú, en
cap moment, si realment es demostra que ha fet una acció
inadequada, il·legal, per tant; però volem proves, evidències,
ningú no és culpable si no es demostra.

I aquí determinats grups i persones comencen a dir que hi
ha coses, sense demostrar d’una forma clara. Cadascú té la seva
opinió i és lliure, som a un país lliure on tothom pot defensar la
seva opinió, aquesta comissió és una representació de la
pluralitat que tenim a les Illes Balears, de la ciutadania de les
Illes Balears, i aquesta la respectam, el que no respectam és la
desqualificació que es fa per qüestions d’una persona, d’una
prova, d’una pancarta, d’una bandera, etc., que es pugui
desqualificar tot un sistema educatiu.

Hi ha frase que diu: “Cuando el sabio mira al cielo, el
necio señala al dedo”; nosaltres volem mirar la visió global del
sistema educatiu, volem un sistema educatiu que funcioni, el
volem. I tenim dades per demostrar que de cada dia funciona
millor, que alguns diuen dades que són d’anys enrera, ni tan
sols s’han actualitzat. Per tant, nosaltres volem, i ho diem
clarament, que estam a favor dels docents, dels mestres, dels
equips directius, perquè aquí i ara han fet una feina excel·lent;
aquí sí que l’excel·lència, que alguns parlen... han fet una feina
excel·lent perquè els infants comencin adequadament l’escola,
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i aquest és el millor missatge que podem donar a la societat de
les Illes Balears: que tenim un sistema educatiu que funciona i
funciona fins i tot gràcies a tothom. Jo ho he dit moltes
vegades, fins i tot ho he dit en seu parlamentària: quan era
director de l’Anuari de l’Educació sempre deia: “els èxits i els
fracassos del sistema educatiu són de tots”; n’hi ha alguns més
responsables que uns altres, evidentment que alguns són més
responsables, però nosaltres aquí i ara, en aquesta qüestió jo
vull fer una defensa dels docents, dels mestres, dels professors,
de la comunitat educativa, perquè fan una feina excel·lent en
una situació molt complicada, de moltes incerteses, de moltes
inseguretats i crec que és de justícia reconèixer la feina que fan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts o podem continuar?
Podem continuar.

Doncs, per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un
temps màxim de quinze minuts cadascun, mitjançant diàleg
interactiu.

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el
Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Consejero, por
su comparecencia. Es muy interesante todo lo que usted ha
explicado, nos ha dicho que no comparte que exista
adoctrinamiento en la enseñanza pública de Baleares, es más,
para usted ésta es inexistente y nos ha hecho una explicación en
la cual solo consideraría que hay adoctrinamiento si este
adoctrinamiento tiene éxito; es decir, como no, se ha retraído
a los tiempos de la dictadura, hace cincuenta años y demás, a
ustedes les gusta mucho eso de vivir en el pasado, pero usted
lo ha dicho muy claro, es decir, usted es el ejemplo, usted fue
alumno de... es que no me acuerdo del nombre de las
asignaturas, de formación del espíritu nacional, ha dicho, y de
estas asignaturas, y usted es el ejemplo de que no funciona el
adoctrinamiento porque usted es de izquierdas y demás. O sea,
quiere decir que si usted fuera franquista, entonces sí que
habría adoctrinamiento, es el razonamiento que ha hecho usted.

Como que usted no considera que hoy exista
adoctrinamiento en las escuelas porque este adoctrinamiento no
ha tenido el éxito suficiente y por eso partidos como MÉS no
tienen mayoría absoluta. En el caso de que hubiera tenido éxito
el adoctrinamiento, entonces usted sí que lo hubiera aceptado;
pues mire, es una curiosa forma de explicar si hay
adoctrinamiento o no, porque incluso usted ha distinguido que
pueden ser prácticas inadecuadas.

Entonces, mire, el motivo de esta petición que le hemos
hecho desde VOX para comparecer precisamente fue una
grabación que se hizo pública en los medios de comunicación
de ámbito nacional y local del 17 de febrero, una grabación que
se hizo a la profesora del Instituto Emili Darder de Palma, a sus

alumnos de 12 años, donde textualmente, lo puede escuchar,
porque además se hizo lamentablemente famoso, esta profesora
decía a sus alumnos de 12 años que “VOX era un partido
machista, racista, xenófobo y homófobo”. Y yo le pregunto, Sr.
Consejero, ¿esto es adoctrinamiento o es una práctica
inadecuada?

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

Moltes gràcies, Sr. Campos, per aquesta pregunta que em
fa. Evidentment, jo no era a aquesta classe, per tant, no sé dins
quin context es va plantejar. Jo no he sentit aquesta gravació,
per tant, com que no he sentit aquesta gravació, evidentment no
li contestaré aquesta pregunta.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Ya solo le falta decir, como Felipe González, que se
enterará por la prensa de según qué cosas.

Mire, esta grabación, yo le animo, si quiere, que cuando
llegue a su casa, la escuche, es muy interesante, es igual que en
los libros de lengua y literatura catalana de primero de
bachillerato de la editorial Casals, donde se dice abiertamente
que “Baleares forma parte de los países catalanes”. Esto para
usted, ¿cree que hay algún tipo de connotación política e
ideológica o es adoctrinamiento o es algo correcto que debe
constar en un libro de literatura para alumnos menores de edad,
de primero de bachillerato?

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

Miri, jo, tots els llibres d’editorials són legals, són legals i,
per tant, són els centres que trien realment els llibres que
consideren adequat el seu plantejament educatiu, etc. Miri, jo
no som independentista, ho he dit moltes vegades, per tant, no
ho repetiré moltes més vegades, no som independentista. Jo sí
que crec en la unitat de la llengua dels països catalans, faltaria
més que no cregués en la unitat de la llengua catalana als països
catalans. No crec en els països catalans com a una entitat
política ni molt manco, però per a mi que posin “països
catalans” no em suposa cap problema, ho torn repetir, a mi.

Des del punt de vista, així com vostès que varen prometre
l’Estatut d’Autonomia i l’Estatut d’Autonomia diu “el català és
la llengua oficial d’aquest territori”, vostès no ho accepten; jo
dic: nosaltres pensam que el català és la llengua que es parla a
Catalunya, es parla a València i es parla a les Illes Balears i es
parla a territoris de França, a territoris d’Itàlia i a Andorra, això
ho hem dit moltes vegades. Per tant, a mi parlar dels països
catalans en termes de llengua no em suposa cap problema, però
ho torn repetir, no som independentista i no crec en l’entitat
política dels països catalans. Però els llibres són legals.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Está bien saber que, lógicamente, usted no ve ningún
problema porque defiende esos países catalanes, agradezco la
sinceridad, siendo usted el consejero de Educación; que sepa
que la connotación política, aparte de que es una aberración
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histórica y filológica hablar de unos países que jamás han
existido, llama mucho la atención que eso lo diga un consejero
de Educación.

Le hago otra pregunta: ¿está de acuerdo o considera que
hay algún tipo de adoctrinamiento en que se haga una encuesta
a los alumnos del Instituto Pau Casasnovas de Inca, donde,
entre las diferentes opciones para indicar el lugar de
nacimiento, consta, textualmente -también lo puede leer cuando
quiera, está todo publicado-: “países de lengua catalana, si has
nacido en los países catalanes, indica el municipio; si has
nacido en España, indica la comunidad autónoma”, esto le
parece correcto que se dedique esta encuesta a los alumnos
menores de edad del Instituto Pau Casasnovas de Inca? ¿Es
adoctrinamiento o es una práctica inadecuada?

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

Miri, per a mi no és adoctrinament, jo si hagués fet
l’enquesta l’hagués feta d’una altra manera, també li ho dic,
perquè jo he fet sociologia de l’educació, he fet enquestes, etc.,
i aquesta enquesta no l’hagués feta d’aquesta manera. Per tant,
jo no sé quin era l’objectiu d’aquesta enquesta, no en tenc ni
idea, no en tenc ni idea de quin era l’objectiu, però a mi
particularment no m’interessa, però tampoc no hagués fet
aquesta enquesta.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Y se queda tan tranquilo, o sea, le hacen esta encuesta, que
lo denunciaron las familias, precisamente porque no les parecía
muy correcto preguntar a alumnos si han nacido en los países
catalanes que indiquen el municipio y si han nacido en España,
como si fuera otra cosa, indiquen la comunidad autónoma, que
a esto se dedique el tiempo lectivo a hacer estas encuestas a
usted no le parece mal. Bien, está bien.

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

Perdoni, no em manipuli, no he dit això, no he dit això.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Espere que termine.

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

Bé, però, com que ha dit una cosa, i no he dit això.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Bien, usted que habla de la defensa de docentes, el pasado
17 de septiembre, un profesor del Instituto San Agustín de
Ibiza, denunció al equipo directivo del centro, de este centro,
y dijo textualmente, y consta en el acta, en su denuncia, que
“me exigían hablar en catalán con profesores, alumnos y
padres. Me dijeron: el catalán está por encima de tus derechos
individuales”. ¿También defiende a este docente, al cual
nosotros defendemos como a otros muchos que no quieren

plegarse a una auténtica dictadura en muchos claustros de
profesores, cuando incluso coaccionan, como denunció este
propio profesor, por intentar hablar, nada más y nada menos,
que en la lengua cooficial de Baleares? ¿Esto cree usted que es
una práctica inadecuada? ¿Se le ha abierto algún tipo de
expediente?

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

Sr. Campos, vostè faria expedients per a tot, a la Conselleria
d’Educació no li consta cap denuncia en aquest sentit, no li
consta, no li consta cap denúncia. I li diré més, a mi,
particularment, no m’agrada la contesta del centre, no
m’agrada, consider que som a un país on hi ha dues llengües
oficials, una és la llengua pròpia, que és el català d’aquesta
terra, que l’hem de potenciar i l’hem d’usar, però jo, aquesta
frase que va dir, que, presumptament, perquè jo no ho he vist
per en lloc, jo ho he vist als diaris, i, per tant, no he tengut cap
“daixona”, a mi, particularment, no estic d’acord amb aquesta
frase.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Pues, que sepa que el acta está publicada en los medios de
comunicación, lo digo porque usted, como consejero de
Educación, debería dedicarse a saber si funciona bien y si hay
estos problemas, porque si su respuesta a todos estos casos es
que yo no lo sé, no me he enterado, para mí no hay ningún
problema, pues demuestra o ratifica lo que está pasando.

En ese mismo instituto, Sr. Consejero, el 28 de septiembre,
se denunció que había un cartel de la organización separatista
ANC colgado en los pasillos donde pasan los alumnos, un
cartel que decía Cap a la independència, también lo decía,
mire, lo traigo aquí, pues así ya no me dice si lo ha visto o no,
se lo enseño yo directamente, es una fotografía, ve, del pasillo
del centro educativo, del Instituto San Agustín de Ibiza, donde
encima del tablón de anuncios pone “Hacia la independencia”,
también lo pone en inglés Towards independence, debe ser el
bilingüismo que ustedes defienden, el catalán-inglés.

Esto ¿qué le parece a usted, esto es correcto, no le parece
que haya ningún tipo de adoctrinamiento, es una práctica
adecuada en un centro educativo, se deben poner carteles de
organizaciones separatistas llamando a la independencia de un
territorio?

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

Miri, Sr. Campos, vostè sempre agafa coses concretes i
d’aquesta cosa en fa una elaboració general. Miri, aquest cartell
ja no hi és, ja no hi és, s’ha llevat. I evidentment aquí la
Inspecció Educativa ha fet la seva feina. Però, li ho torn repetir,
vostè veu un cartell i ja pensa en adoctrinament, efectivament.

A mi m’agradaria, i ho he dit moltes vegades, que vostè, el
seu concepte d’adoctrinament és un concepte purament de
català, països catalans, etc., i ja li he dit que no vull entrar en un
debat sobre què és adoctrinament i què no és adoctrinament;
però si féssim una anàlisi profunda de l’adoctrinament a tots els
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centres, la quantitat de cartells i altres tipus de manifestacions
que hi hauria, evidentment cridaria molt l’atenció. Per tant,
aquest cartell ja no està exposat i, per tant, no hi ha
adoctrinament, Sr. Campos, pot estar tranquil.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

¿Sabe cuánto tiempo ha estado ese cartel colgado en ese
pasillo? Tres años, hasta que algún alumno se ha atrevido a
hacer la foto y enviarla, tres años ha estado ese cartel colgado,
usted siendo consejero. ¿Dónde están los inspectores de
educación, jamás se han pasado por ese centro, no han ido
nunca, no lo habían visto? Sí, es algo asombroso.

Pero, bueno, a todas mis preguntas y solo el hecho, fíjese,
todo esto ha pasado, porque yo solicité en febrero, estamos en
octubre, y fíjate, he puesto solo siete ejemplos que se han hecho
públicos en la prensa, para que usted diga que yo cojo
anécdotas que van pasando por ahí. Pues oiga, ¡hay que ver
cuántas anécdotas suceden, no! Bueno, o que usted las niega,
claro, porque para usted todo esto no es nada, o sea no es ni
práctica inadecuada, ni, por supuesto, se abre expediente
ninguno. Y lo que es más asombroso, Sr. March, usted dice que
si una familia se encuentra con todos estos casos lo que tiene
que hacer es denunciarlo, porque, claro, como Inspección
Educativa solo considera que tiene que hacer algo cuando, bajo
el modo de ver del inspector jefe, que también tuvo una
comparecencia muy interesante en esta comisión, si a él no le
parece que hay adoctrinamiento, pues eso ya no pasa ni siquiera
a la Fiscalía, o que sean las familias las que denuncien.

O sea, encima una familia que tiene tantos problemas para
llegar a final de mes, hacerse cargo de la educación, conciliar
toda la vida, encima tienen que ir a denunciar porque no hace
la función la Consejería de Educación, es algo realmente
asombroso. Luego no sabrá, o si sabrá, que tienen que ser las
familias porque nadie más puede denunciar un procedimiento
judicial por una falta de legitimación activa, claro, de eso usted
¿responsabiliza también a las familias que encima que tienen
que aguantar esto, tienen que ser ellos los que motiven los
procedimientos judiciales? Bueno, no está mal.

Procedimientos judiciales, Sr. March, usted que hablado de
respeto al estado de derecho, que a veces sí que terminan en
sentencias favorables. Usted sabe que para nosotros no hay
mayor caso de adoctrinamiento que imponer un sistema de
inmersión lingüística en catalán, como sucede en la mayoría de
los centros de educación pública; si usted es tan respetuoso con
el estado de derecho, ¿por qué no cumple ninguna de las
sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo? Porque
eso sí que es respetar el estado de derecho, ustedes no están
respetando el estado de derecho, hay tres sentencias del
Constitucional y tres del Supremo que dicen claramente que el
sistema de inmersión lingüística obligatorio en catalán es ilegal,
aparte de antipedagógico, que eso lo dicen los organismos
pedagógicos internacionales, es ilegal.

Y ustedes no cumplen nada de eso, porque hoy se está
dando el sistema de inmersión en catalán. ¿Qué dan en español,
la lengua castellana y gimnasia? ¿Con eso ya ustedes se
escudan? ¡Hombre! Hablen con las familias, bueno, ustedes lo
saben, de hecho están de acuerdo con este sistema.

Mire, Sr. March, ya hemos discutido usted y yo en otras
ocasiones sobre lo que significa el artículo 27 de la
Constitución que habla de libertad de educación, que habla de
respeto a los principios democráticos, de convivencia, de los
derechos y libertades fundamentales, eso no se está respetando
hoy en día en la enseñanza de Baleares, no se está respetando,
Sr. March, por mucho que lo niegue con la cabeza. Ustedes han
eliminado la libertad de enseñanza, ustedes la han eliminado;
ustedes están utilizando y permitiendo esos casos que le he
dicho, esos casos no me los invento yo, están publicados, hay
documentos sonoros, gráficos, fotografías, testimonios de los
padres, testimonios de profesores, ¿qué les dice a esas
personas, qué usted no ve nada? Que denúncienlo en los
tribunales, que, total, un cartel como este, ¿esto qué es? Nada,
tres años en un pasillo ¡qué más da!

¿Eso qué es, Sr. March? Eso son casos de adoctrinamiento.
¿Qué no cuajan? Bueno, gracias a Dios, la gente aún tiene
resistencia, como la tuvo en el franquismo, pero si usted no va
a hacer nada, como está demostrando, al final cuajará. Y le
digo más, aunque no cuaje, los padres no tienen por qué
aguantar que lleven a sus hijos al centro y el profesor se
extralimite en sus funciones y no cumpla con lo que dice el
Estatuto Básico del Empleado Público, que es mantener
escrupulosamente la neutralidad ideológica y política en el
aula, que no se está haciendo, como le estoy demostrando. ¿Los
padres no tienen derecho a tener en algunas clases, no docentes,
sino políticos frustrados que intentan dar su visión política del
mundo, eso que lo haga fuera del aula, no que lo haga dentro?
Y esto está pasando, y ustedes no están haciendo absolutamente
nada porque ustedes están de acuerdo en esto, no hay otra
explicación. Su respuesta a estos casos tan evidentes así lo
demuestra.

O pásese por un proyecto educativo, a ver qué dice, es que
tengo algunos muy curiosos que dicen: “El colegio tiene como
lengua de identidad la catalana, y las costumbres, historia y
cultura de los países catalanes”; claro, usted está de acuerdo,
porque usted cree que esto de los países catalanes existe. O sea,
pues, entonces ¿en manos de quién estamos, Sr. March?

Mire, además, ustedes están perjudicando a las familias con
menos recursos, que no tienen más remedio que enviarlo a un
colegio público y no tiene más remedio que aguantar todo esto,
porque los que tienen recursos intentan evitarlo yendo a la
educación privada, encima los más perjudicados son los que
menos recursos tienen, que tienen que pasar por el aro de todo
esto: encontrarse carteles, encontrarse motivos separatistas e
independistas que no deberían estar ahí.

Por eso, Sr. March, tendremos otro turno de preguntas, pero
lo que sí le agradecería es saber si realmente su posición, ante
estos caros casos de adoctrinamiento o de intento de
adoctrinamiento, no sabemos el éxito cuál será, esperaremos a
hacer un seguimiento de los alumnos, según usted, me gustaría
saber si piensa usted hacer algo y responder sobre estas
actuaciones que, además, son absolutamente ilegales.

Muchas gracias, continuaré en el siguiente turno.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

¿Puede hacer otra vez la pregunta que no la he entendido
bien?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Me gustaría saber si usted va a seguir en esta dinámica de
negar las evidencias que le estoy mostrando y va a responder a
esas familias que denuncian estos hechos, y va a remitir algún
tipo de actuación para evitar estos hechos escandalosos de
adoctrinamiento, como le he demostrado con pruebas?

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

Sr. Campos, la seva paraula no és una paraula de llei, la
seva paraula no és una paraula de llei, no és una paraula de llei,
Sr. Campos, vostè diu una cosa i es pensa que el que diu és
veritat; no és veritat, és la seva veritat, és la seva veritat, Sr.
Campos.

Jo he dit moltes vegades que el sistema educatiu funciona
i funciona de cada vegada millor i que no hi ha adoctrinament.
Què hi pot haver qualque cas inadequat de pràctica docent? Sí,
però no hi ha adoctrinament. Vostè d’una sèrie de casos en fa
una extrapolació i diu que hi ha adoctrinament, pensant en el
seu concepte d’adoctrinament. Ho torn repetir, ja m’agradaria
que parlàssim d’adoctrinament seriosament qualque dia,
seriosament, perquè l’adoctrinament té, si n’hi ha, té distintes
perspectives, té distints eixos, té distints plantejaments, té
distintes manifestacions, i vostè obsessionat amb una qüestió.

Sr. Campos, el que vostè diu, sí, sí, bé, jo això ho he vist, no
m’ho mostri tant perquè tanmateix (...) tot això, però és la seva
concepció de l’adoctrinament. Vostè creu, i que consti que jo
pens que no està bé posar aquests cartells, i nosaltres ja hem fet
l’acció que havíem de fer, nosaltres hem fet l’acció que havíem
de fer, però li puc assegurar que nosaltres, com a Conselleria
d’Educació el que ens interessa és millorar l’educació de les
Illes Balears, el que ens interessa és millorar la qualitat. I
l’equitat, som de les comunitats autònomes, vostè que diu que
perjudicam més els fills, som de les comunitats autònomes en
temes d’educació amb més equitat, amb més equitat educativa;
molt més, moltíssim més que a comunitats autònomes com
vostè dóna suport a Madrid, que (...) la manca d’equitat dels
sistemes totalment i absolutament.

Per tant, nosaltres, com a Conselleria d’Educació, tenim
clar quins són els objectius i tenim clar que algunes pràctiques
no les volem, i quan hi ha una pràctica que no volem la
Inspecció fa el que ha de fer, punt; i ho fa en base a la seva
pròpia acció, i ho fa en base a la pròpia funció determinada.
Aquesta és la qüestió, Sr. Campos.

Sr. Campos, adoctrinament a les Illes Balears no n’hi ha
com a sistema, no n’hi ha com a sistema, vostès realment estan
obsessionats amb el tema de l’adoctrinament i l’adoctrinament
com a sistema no existeix, no sé com li he de dir, no existeix
l’adoctrinament a les Illes Balears com a sistema. Nosaltres
pensam i, a més, tenim evidències, que els docents, els equips

directius, els claustres fan una feina adequada, una feina
millorable? Sí, una feina millorable, com sempre, com tot, i la
Inspecció fa la seva feina i tothom fa la seva feina. I si hi ha
qualque cosa que no es fa correctament..., vostè diu: és que les
famílies han de denunciar, escolti, nosaltres, la conselleria, la
Inspecció, ja de mutu propi fa les seves accions, no se cita, però
si hi ha qualque família que se sent perjudicada que faci la
denúncia que hagi de fer, perquè realment aquesta és la funció
de cadascú.

Nosaltres intentam que els centres funcionin adequadament,
que els centres donin la resposta educativa adequada, que els
centres facilitin realment la millora dels resultats, aquest és el
nostre objectiu, Sr. Campos, no un altre. I per això treballam,
per això treballam.

Vostès sempre adoctrinament, adoctrinament,
adoctrinament, no surt de la seva boca altra paraula que
adoctrinament, no surt, és que vostès estan obsessionats amb
l’adoctrinament, a més catalanista, catalanista, pensa que tots
els docents d’aquesta terra són catalanistes. I pensa que
realment..., o no hi pot haver altre tipus d’adoctrinament, Sr.
Campos, no hi pot haver altre tipus d’adoctrinament? ¿O només
vostè ho centra en això que vostè està obsessionat?

Miri, jo no faré una anàlisi del sistema educatiu des de la
seva òptica, ja li dic, no entraré en la seva òptica, perquè entrar
en la seva òptica és una òptica que realment no només està en
contra del que jo pens, sinó del que jo sé del sistema educatiu
de les Illes Balears. Jo, modestament, crec que tenc més
informació del sistema educatiu de les Illes Balears que vostè,
modestament. Bé, segurament vostè em guany en quasi tot, vull
dir, tot això, manco en edat, crec que em guanya en quasi tot,
que jo li guany en edat, però li puc assegurar que aquest
conseller no només ha visitat més de 200 centres, no només
parla amb directors, claustres de professors, famílies, etc., sinó
que té dades objectives de quina és la situació del sistema
educatiu. I jo em neg, ja com a conseller, com a responsable
d’educació d’aquesta comunitat autònoma, que es faci una
anàlisi negativa del sistema educatiu.

El sistema educatiu de les Illes Balears ha millorat de forma
important en aquests darrers anys i no és gràcies a la
conselleria, és gràcies a la feina dels docents de la comunitat
educativa, i jo sé que això li sap greu a vostè, però ha millorat
de forma clara el sistema educatiu. I crec que hauríem de ser
conscients, com a representants de la ciutadania d’aquesta terra,
de parlar en positiu de l’educació, i vostès només parlen en
negatiu: immersió, adoctrinament, aquesta és la seva obsessió.

Escolti’m, no hi ha cap sentència en relació amb les Illes
Balears que digui el que vostè ha dit, no hi ha cap sentència de
les Illes Balears, no n’hi ha. I vostè coneix el Decret de mínim,
decret fet pel Partit Popular, quan hi havia el Sr. Matas en el
Govern de les Illes Balears, i ningú no l’ha declarat il·legal, i
d’acord amb el Decret de mínims hi ha projectes lingüístics
diversos, diversos. Vostè creu que tots els centres fan immersió
lingüística i no és veritat, i no és veritat, i no és veritat que tots
els centres facin immersió lingüística. Això sí, el que nosaltres
volem com a Conselleria d’Educació és que quan finalitzi
l’ensenyança obligatòria els estudiants sàpiguen català,
sàpiguen castellà i si és possible una tercera o quarta llengua,
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aquest és el nostre objectiu. Nosaltres no som monolingües, Sr.
Campos, no som monolingües, per tant, vostès, amb l’obsessió
de la immersió lingüística, ho torn repetir, la immersió
lingüística existeix, però nosaltres el que volem és que la
immersió lingüística serveixi, una, perquè aprenguin català,
però perquè la gent tengui aquesta capacitat d’entendre una
societat multilingüe, aquest és el nostre objectiu, aquest és
l’objectiu de la Conselleria d’Educació, i aquest és l’objectiu
pel qual treballam.

Però, ho torn repetir, no hi ha... si vostè em diu quina
sentència diu que el Decret de mínim és il·legal, digui-ho,
digui-ho, digui exactament quina és la sentència que diu que el
Decret de mínims és il·legal, digui-ho; perquè si hi hagués una
sentència a les Illes Balears que digués que el Decret de mínims
és il·legal canviaríem, però no hi ha cap sentència, no hi ha cap
sentència a les Illes Balears sobre el decret.

Una cosa són el Tribunal Constitucional, que tenen una altra
dinàmica que no afecta les Illes Balears, ha afectat
determinades comunitats autònomes, no afecta les Illes Balears.
I ja sé que no tenc la seva intel·ligència, Sr. Campos, ja sé que
quan vostè ha fet això del cap, jo no tenc la seva intel·ligència,
però digui’m exactament si hi ha qualque sentència del
Tribunal de les Illes Balears que digui que el Decret de mínims
és il·legal. Si hi ha una sentència del Tribunal Suprem
d’Espanya que digui que el Decret de mínims és il·legal, que
digui que el Decret de mínims el Tribunal Constitucional l’ha
declarat inconstitucional, digui-ho, digui-ho, perquè, si no,
vostès tenen un discurs que es pensen que el seu discurs és la
realitat.

Si vostès defensen l’estat de dret han de defensar que dins
l’estat de dret la justícia té un paper i no discutirem el seu
paper, i que les sentències, ens agraden o no ens agraden,
s’acaten, i nosaltres sempre les hem acatades les sentències,
però no tenim cap sentència sobre el Decret de mínims, cap ni
una, cap ni una. Per tant, digui’m d’una vegada si el Decret és
il·legal.

Per tant, nosaltres no som monolíngües, no agafam el
monolingüísme, Sr. Campos, i defensam el català, defensam el
català com a lloc de la llengua catalana, vostès diuen això i
estan en contra i són antisistema, estan en contra de l’Estatut
d’Autonomia, de la Llei de normalització lingüística, del que
diuen les acadèmies, és que vostès fan d’acadèmics, a més de
polítics fan d’acadèmics, i comença a ser necessari... Hi ha
qualcú que dubti de la unitat del castellà? I el castellà que es
parla a Espanya es molt diferent del castellà que es parla a Sud-
Amèrica o d’altres indrets.

Sr. Campos, nosaltres no som acadèmics, nosaltres hem
d’aplicar realment el que diu la ciència, el que diu l’acadèmia
i el que diu l’acadèmia és que el català és una llengua, ho diu
la Reial Acadèmia Espanyola, és que vostès qüestionen fins i
tot la Reial Acadèmia Espanyola i comença a ser necessari, si
vostès no creuen en la qüestió política i creuen en les
evidències científiques, que defensin el que diu la Reial
Acadèmia Espanyola, la Reial Acadèmia Espanyola ho diu
clarament.

A mi em sembla que vostès parlen d’immersió lingüística,
de... i no hi ha cap sentència, no hi ha cap sentència! Si vostè,
quan pensi vol, va al jutjat i diu que el Decret de mínims és
il·legal, hi vagi, ha presentat mai una... ha anat mai als jutjats
sobre aquesta qüestió? Hi vagi, i si hi va i li donen la raó, ja
canviarem, però en aquest moment no hi ha cap sentència que
ens digui el contrari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Campos, li resten tres minuts amb tretze
segons, vol continuar ara o a un segon torn? A un segon torn,
d’acord.

Ara passem al torn del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Conseller, Sr. March,
per ser aquí. Bé, jo crec que avui gaudirà perquè vostè ha dit
que li agradava un esperit crític i que això era l’objectiu de
l’educació i, com a mínim, des del Partit Popular intentarem,
amb aquest esperit crític, millorar l’educació i crec que això
serà aprofitar el temps en el Parlament i tenir un debat amb el
Sr. Conseller, que crec que és una persona que sap molt
d’educació, però que podem tenir també un debat crític amb
vostè, no? Per tant, tenc la impressió que jugam al joc aquell
que es donen les mans que por aquí me dicen una cosa i per
aquí em diuen el contrari, VOX diu que hi ha adoctrinament i
el conseller diu que no existeix, però tenc la impressió que
cadascú parla de conceptes totalment diferents, fa la impressió
que estaria bé arribar a saber exactament, quan parlam
d’adoctrinament, quin és el concepte real.

Jo he anat al diccionari i he cercat i adoctrinament és
mostrar, ensenyar principis amb una determinada creença,
doctrina, especialmente con intención de ganar partidarios; és
a dir, intentar fer política dins les aules. Nosaltres, crec que
tothom estaria d’acord que fer política dins les aules, amb
l’afany de crear adeptes, de dur la gent a les seves idees, doncs
no és la funció de l’ensenyança.

Per tant, jo crec que açò de dir: vagin a la Fiscalia, o la
Fiscalia m’ha dit que no hi ha cap delicte fiscal, delicte penal,
perquè es va a la Fiscalia i la Fiscalia de Menors no diu que hi
hagi adoctrinament, crec que és una argumentació falsa, i jo
crec que no ha de..., vaja, jo li agrairia que no contestin
d’aquesta manera perquè tenc la impressió que ens prenen el
pèl; és a dir, una cosa és un delicte d’odi, que no té res a veure
amb la definició de la Reial Acadèmia d’adoctrinament, açò
seria el que perseguiria la Fiscalia, els delictes, la infracció, és
a dir, qui incita a l’odi els ciutadans. Però, és clar, no hi ha
adoctrinament perquè la Fiscalia no ha obert diligències, a mi
com a mínim em sembla una presa de pèl, i crec que fan una
manipulació dels fets.

No és açò, una cosa és un delicte, una altra cosa és una mala
praxi, una altra cosa pot ser una vulneració dels drets
administratius, fins i tot dels drets fonamentals des del punt de
vista administratiu, i que no sigui delicte, i tot açò es pot
entendre dins el concepte d’adoctrinament que diu el diccionari
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de la Reial Acadèmia que vostè ha citat. Per tant, jo li agrairia
que, com a mínim al nostre grup ens agradaria tenir les coses un
poquet més clares i amb un poquet més de rigor, tenc la
sensació que cadascú parla aquí per al seu públic i amb la
intenció de confondre i, a més, ho fan sabent-ho, i açò és
lamentable que es faci des del punt de vista d’un responsable
polític.

I crec que fan un flac favor a la qualitat de l’ensenyança, a
la majoria dels docents, perquè la majoria dels docents
acompleixen amb professionalitat i amb lleialtat la seva
obligació com a funcionaris públics de neutralitat i de no
polititzar l’ensenyament. Per tant, jo crec que fan un flac favor
a la majoria dels docents, als pares i als alumnes.

Dir que és una pràctica generalitzada crec que és injust, crec
que és injust dir que hi ha una pràctica generalitzada per part
dels docents de fer adoctrinament; és a dir, d’emprar la
docència per dur gent a les seves idees, que aquest és el
concepte que diu la Reial Acadèmia que és adoctrinar, però dir
que no existeix crec que és una imprudència, i açò és el que fa
vostè, és una imprudència.

Crec que, a més, va en contra dels principis generals i va en
contra de la seva obligació com a conseller, perquè existeix i
vostè ho hauria de saber, hi ha dades concretes i, per tant, fer
la tàctica de l’au estruç un responsable polític crec que també
és una imprudència. Per tant, jo crec que en aquest cas hi ha
hagut casos d’adoctrinament en els centres públics de Balears
i pagats amb doblers públics, i per tant crec que... i dins el
concepte de la Reial Acadèmia. I aquests casos no tenen perquè
ser absolutament delictius, poden ser pràctiques, infraccions
administratives, poden ser mala praxi i crec que aquests casos
té l’obligació de corregir-los vostè, per tant, des d’aquí la part
crítica del Partit Popular.

Però, evidentment, no és una pràctica generalitzada ni molt
menys, en açò estam totalment convençuts i estam segurs que
la majoria de docents actuen amb professionalitat i amb
neutralitat.

Què hi hagi un grup reduït? Jo crec que hi ha hagut durant
molt de temps i encara n’hi ha, no han tengut massa èxit, açò és
cert també i la gent els cala ràpid, no ha tengut massa èxit
aquest grup reduït durant tot el temps de fer adoctrinament
d’una part o de l’altra, no han tengut massa èxit. Jo tenc casos
concrets de gent que diu: el professor diu que he de posar açò
i açò i açò i he estat una víctima de l’adoctrinament. Jo vaig
estudiar en el tardo franquismo i al principi de la democràcia
l’EGB, vaig anar a una escola concertada, ens posaven en fila
per entrar, ens aixecàvem quan entrava el professor, l’havíem
de tractar de vostè, érem 42-45 de ràtio, era una escola religiosa
i feien... ells posaven les seves idees. El meu tutor durant quatre
anys va ser, era, a més, parent meu, era molt bona persona, però
ens machacaban, ens machacaban amb les seves idees i no va
tenir massa resultat; ell era de Cristianos para el Socialismo,
ens deia que a Cuba i a la Unió Soviètica es vivia molt bé, i es
va demostrar que la seva teoria era falsa, i jo crec que cap dels
seus alumnes, desgraciadament per a ell, i per sort per a la
societat no van creure massa en el seu adoctrinament, no va
tenir èxit l’adoctrinament.

Per tant, jo crec que un exemple d’adoctrinament recent,
miri, ahir, no sé si ha vist la sentència de... “condenan a la
Universidad de Barcelona por vulnerar la neutralidad
ideológica y apoyar a los presos”. El famós manifest de les
universitats catalanes a favor dels presos polítics i... vostè m’ha
dit que respectava els tribunals, estarà d’acord amb aquesta
sentència del Tribunal Contenciós administratiu, no hi ha cap
delicte, però sí hi ha una vulneració del principi de neutralitat,
d’una sèrie important de rectors d’universitats que es dedicaven
a fer un manifest d’una qüestió que els tribunals els diuen:
vostès no respecten el dret de la llibertat ideològica dins la
universitat, no respecten l’obligació de neutralitat d’una
universitat en la qual tothom té dret a opinar, i posen una única
qüestió política i s’excedeixen en les seves funcions.” Per tant,
fins i tot a la universitat, unes universitats tan importants a
Espanya, com són les universitats de Barcelona, doncs els
tribunals els han dit que no.

I jo crec que açò és el que ha de protegir vostè, ha de
protegir que no es faci abús de la política, no que no es faci
discussió, no que no es faci exposició d’idees, no que no hi
hagi un esperit crític, però que no es faci un abús d’emprar la
política dins les aules perquè les aules hi són per aprendre.

I tenc la sensació de vegades que no és adoctrinament si la
idea que s’expressa és d’esquerres, perquè al final fent aquest
debat és debat social dins les aules, les aules es troben a prop
de la societat, etc., però sí hi ha qualque professor que fa un
adoctrinament que sigui de dretes, doncs açò seria
adoctrinament de forma immediata, i crec que, precisament, el
que ha de fer l’administració pública educativa és que no es
faci adoctrinament de cap tipus; és a dir, no emprar les aules
per dur la doctrina del professor, doctrina o creença política, als
seus alumnes, i per açò és pel que haurien de vetllar una
conselleria i un conseller que actués de forma adequada i
correcta. I crec que açò, desgraciadament, no passa.

Per tant, instam, en tot cas, tots els grups polítics i el
Govern a tractar aquest tema amb rigor, a valorar aquesta
feinada immensa que fan els docents, arribar a acords per evitar
aquestes males praxis, a no enganar ni a confondre les coses, i
dir: no, vagi vostè a la Fiscalia i si a la Fiscalia no li fan cas és
que no hi ha adoctrinament, perquè, vaja, dir açò em sembla el
súmmum, el súmmum del cinisme i de la falta de rigor, no ho
torni a dir, perquè una cosa és un delicte i una altra cosa són
altres coses. En aquest cas, no han anat a la Fiscalia per
recórrer el que van dir els rectors de les universitats catalanes,
han anat als tribunals contenciosos administratius, que és una
altra cosa, molt diferent, i no hi ha delicte, però no em torni dir
açò.

Per tant, crec que en açò ens trobaran, en arribar a acords en
aquestes qüestions, en evitar males praxis, en evitar que s’empri
l’educació per fer adoctrinament, precisament, sigui del que
sigui i, en tot cas, en aquesta tasca sempre trobarà el suport del
Partit Popular perquè no es faci cap tipus d’adoctrinament i que
tinguem, precisament, alumnes ben formats, que tenguin un
esperit crític, com ha dit vostè, però que no es dediquin a fer
política a les aules, com, desgraciadament, un grup minoritari
ha fet i s’ha fet a Balears. I negar aquesta realitat jo crec que
també no és adequat per a un conseller d’Educació. Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Puc contestar? Moltes gràcies, Sr. Lafuente, per la seva
exposició. Vostè es vol situar enmig, entre uns i uns altres, és
a dir, vostè ha fet una exposició dient que aquí el Sr. Campos
i jo hem fet com a un debat de polarització per als nostres
electors, escolti, no sé quants electors hi ha aquí dins,
evidentment, hem fet un debat en funció del que crec, vostè
també s’ha situat enmig i ha intentat una postura centrista, que
jo, perdoni, vostè ha fet aquesta lectura, jo en faig una altra.
Aquí jo no he parlat per a cap elector, perquè aquí, ho torn
repetir, el nivell d’impacte social que pugui tenir això serà
mínim, per tant, no he parlat per a això.

Segona qüestió, jo he parlat de la Fiscalia de Menors, i la
Fiscalia de Menors protegeix els drets dels menors i, per tant,
si hi ha una acció d’aquestes que vostè diu, sí que la Fiscalia de
Menors pot actuar, sí pot actuar. Per tant, no em digui que és
una acció cínica quan parl de la Fiscalia de Menorca, no parl de
la Fiscalia en general, parl de la Fiscalia de Menors.

I aquesta ha estat la meva “daixona” no em malinterpreti
quan dic Fiscalia, Fiscalia de Menors. I la Fiscalia de Menors,
quan hi ha una acció que va en contra de la protecció dels
menors pot actuar totalment, i per això jo li ha dit que quan
nosaltres, la Inspecció Educativa va a un centre, fa un informe,
el trametrem a la Fiscalia de Menorca amb la qual tenim un
conveni de col·laboració, aquí no hi ha cap acte de cinisme, li
he dit clarament el que fem. Nosaltres anam a la Fiscalia de
Menors, Sr. Lafuente, nosaltres anam a la Fiscalia de Menors,
i això és el que he dit.

Després, escolti, jo, evidentment, puc estar d’acord amb
vostè en una sèrie de coses, vostè ha dit que la gran majoria de
docents d’aquesta comunitat autònoma no fan adoctrinament,
després hi ha una minoria; quan diu minoria no sé a què es
refereix, una minoria, abstracte, genèrica, no sé de què parla
quan parla de minoria.

Una altra qüestió, vostè m’ha tret el tema de Catalunya, és
una sentència de Catalunya, jo som conseller de l’Educació de
les Illes Balears, de les Illes Balears, i jo tenc la meva opinió
sobre el tema de Catalunya, que no li donaré en aquest moment
quina és l’opinió del tema de Catalunya perquè no és el debat,
però la sentència fa referència a l’actuació del rector de la
Universitat de Barcelona, si no m’equivoc, en relació amb els
fets que varen passar a Catalunya, aquí no hi ha hagut cap
sentència en aquest sentit, jo em referesc al que som competent
jo, Sr. Lafuente, i vostè ho sap.

Per tant, jo li deia: si hi ha qualque acció inadequada per
part, nosaltres, com a Conselleria d’Educació, a través de
l’informe d’Inspecció, ho trametem a la Fiscalia de Menors, i
la Fiscalia de Menors si considera que hi ha una acció punitiva
o d’infracció administrativa pot actuar, i vostè ho sap
perfectament, més que jo en aquest tema, jo no som jurista,
però sé més o manco com funcionen aquestes coses. Això és
l’únic que he dit. Per tant, jo no em situo, no faig de Pilats;
nosaltres hem fet informe sobre aquesta qüestió, i jo he dit
moltes vegades que jo estic en contra de l’adoctrinament,
sempre he estat en contra de l’adoctrinament, escolti, fa més de

quaranta anys que som docent, mai no he adoctrinat a la meva
classe, mai, mai no he adoctrinat, i, per tant, estic en contra de
l’adoctrinament, faltaria més que no estigués en contra de
l’adoctrinament!

L’únic que he dit és que alguns sectors tenen la idea que tot
el sistema educatiu és adoctrinament, i això és fals i agafa el
todo por la partita, la part petita, que tampoc no demostra, vol
dir que tot el sistema educatiu és adoctrinament, i jo em neg en
aquest sentit.

Sr. Lafuente, vostès varen governar aquesta comunitat
autònoma d’Educació, jo li record que varen governar: quants
expedients varen obrir de possible adoctrinament? Ho dic,
perquè, és clar, vostè em diu, m’acusa que realment no hem fet
la feina que havíem de fer. I jo li deman, vostès, a més que
varen perseguir directors, que varen fer expedients a directors,
no sé si era per adoctrinament o una altra cosa, què varen fer
realment; hi havia adoctrinament a les seves... quan vostès
governaven? Quin tipus d’accions varen fer? Ho dic,
simplement, perquè és molt fàcil, així com està vostè dir el que
diu; jo li deman, evidentment, no faré una anàlisi el que va ser
l’època Bauzá, no m’interessa, però quants expedients varen
treure per adoctrinament, quants?

Ho torn repetir, amenaçaven directors, amenaçaven docents,
varen expedientar tres directors de Menorca, vostè ho sap
perfectament, no sé si era per adoctrinament o per altres coses,
però per adoctrinament (...) varen fer..., i vostè va ser conseller,
a més, i jo li deman, si vostè se situa enmig, entre el Sr.
Campos i jo, que entre el Sr. Campos i jo hi ha molta distància,
i enmig hi ha moltes coses més; és a dir, jo no som, en fi... tant
d’això, jo li deman què varen fer vostès?

Perquè si no vostè, des de la teoria que són a l’oposició, se
situa en el centre, no sé si en el centre dreta o a la dreta
extrema, no ho sé exactament, però vostès varen governar, i
vostès varen ser els causants d’una ideologització de l’educació
com mai no s’havia fet en aquesta terra. No ho dic jo, això és
un fet objectiu, per tant, i jo li torn repetir, Sr. Lafuente, jo estic
d’acord amb vostè, quan diu que a la majoria d’aquest sistema
educatiu no hi ha adoctrinament, i després diu: hi ha una
minoria. Bé, idò, concreti aquesta minoria, la concreti, si són
catalanistes, si són de l’Opus o si són de VOX, exactament de
què, perquè queda molt bé dir que hi ha una minoria, i que hem
d’actuar.

I actuam, en els casos que ha dit el Sr. Campos nosaltres
hem fet un informe i se n’ha anat a la Fiscalia. Que després
Fiscalia hagi actuat això ja és un altre tema, nosaltres hem fet
la nostra feina i la Inspecció ha fet la seva feina. Ja pot riure,
Sr. Lafuente, jo sé que el faig riure, però la veritat és aquesta.

Per tant, jo ho torn repetir, estic convençut que vostè i jo en
algunes coses ens entendríem perfectament, no sé fins on, però
ens entendríem perfectament, però hi ha coses que no pot dir i
quedar tan tranquil; és a dir, la Conselleria d’Educació no
actua. Com que no actua? És clar que actua, és clar que actua,
és a dir, jo li volia dir: a veure, digui’m casos d’adoctrinament,
són els mateixos que el Sr. Campos, perquè si no m’ha de dir
exactament qui senyala, perquè vostè s’ha quedat enmig, en el
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centre, com que dir, estam entre el Sr. Campos i jo, no sé si
després hi ha Podemos, però al final és aquesta la qüestió.

Per tant, jo, és evident que l’educació no pot ser
adoctrinament, en això estam d’acord, i que la gran majoria de
docents fan una feina fantàstica, hi pot haver docents millors,
regulars, etc., però està així. Per tant, jo el que li deman és que
si vostè sap que hi ha casos d’adoctrinament, ho digui, no se
situï en una minoria, quina minoria? Perquè del contrari, vostè
parla des de l’abstracció.

La sentència de Catalunya és la sentència de Catalunya, no
faré un debat sobre Catalunya no és el moment, no és el lloc,
però la sentència és de Catalunya, la Conselleria d’Educació de
les Illes Balears no té res a veure amb la Conselleria
d’Universitats i del Coneixement de Catalunya, és la seva
actuació, la Universitat de Barcelona, que vostès saben que les
universitats tenen capacitat i tenen una autonomia que els
permet fer això i altres coses. Per tant, que cada un respongui
dels seus fets.

Fins i tot li diré una cosa, si hagués estat la Universitat de
les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears té capacitat,
d’acord amb l’Estatut, d’acord amb el que diu la Constitució
Espanyola, el que reconeix l’autonomia universitària, i vostè ho
sap perfectament. Una altra cosa és que hi puguem estar
d’acord o no hi puguem estar d’acord. Per tant, jo, evidentment,
amb vostè estic d’acord amb un parell de coses que ha dit i jo
li reconec, evidentment, vostè és una persona que ha fet un
discurs determinat, moderat sobre aquesta qüestió, intenta no
polaritzar com alguns intenten polaritzar, i jo li reconec que
estic d’acord que amb vostè es pot arribar, si vostès volen, a
acords determinats sobre el sistema educatiu.

I aquesta és la situació, jo he dit moltes vegades que a mi el
que m’interessa com a responsable en aquest moment de
l’Educació a les Illes Balears és arribar al màxim consens,
arribar al màxim consens polític i educatiu i per a això
treballaré. Ara, si entram a la dinàmica de l’adoctrinament, és
un tema que té un perfil ideològic que realment evita, que fa
que els problemes reals puguin quedar marginats, i a mi
m’agrada parlar dels problemes reals de l’educació, no dels
problemes inventats o minoritaris o que de vegades no
reflecteixen la realitat de l’educació de les Illes Balears. Si
estiguéssim convençuts d’això ens podríem entendre en algunes
coses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Lafuente, li resten quatre minuts
i trenta-nou segons. Al segon torn? D’acord.

Doncs ara passem al torn del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Bueno, nosotras estamos aquí para
escuchar al conseller, para, en primer lugar, para apoyar a este

gobierno, que está haciendo grandes esfuerzos para enfrentarse
a la pandemia con unos sistemas públicos que van a necesitar
el pacto y la conciencia de todos los partidos para que se
sostengan y, por tanto, sostengan nuestro bienestar y lo que
queda por superar la pandemia que se avecina, que es bastante
y bastante duro en las crisis posteriores y en el futuro incierto
que se abre paso.

También queremos reconocer la labor del profesorado, que
han sido de vocación al servicio público cuidando de nuestro
sistema educativo, actualizándose, adaptándose a los cambios
mucho más rápido que las administraciones y es una pena que
no todos los partidos valoren igual el trabajo del profesorado
de estas islas, que se cuestiona a los profesores, que se les
señale, que se les hagan juicios rápidos, esto ya pasó antes de...,
bueno, en una época muy oscura de este país, ocurrió lo mismo,
a los profesores se les encarcelaba, incluso, por determinadas...,
por pertenecer a algunos, incluso sindicatos, o tener
determinadas ideas en lo personal.

Personalmente, yo he tenido profesores que durante sus
clases lanzaban comentarios de todo tipo, se entiende, porque
son personas que están ligadas a unas ideas y que nada en esta
vida es plenamente objetivo, eso es una realidad así que hay
que asumir. Y es normal, no debería pasar nada y no debería
causar ninguna alarma, todo el mundo creo que en esta sala
habrá tenido profesores que luego se han recordado, bien
porque eran independistas o porque el tipo, pues yo qué sé, era
un fascista de cuidado, pero en ningún momento, ninguno de
mis compañeros ni mis compañeras apreciaba en las ideas que
pudieran lanzarse durante las clases, bueno, que pudiera lanzar
esa persona, nunca se apreció como una amenaza al propio
criterio ni un peligro para la integridad mental de cada uno ni
de cada una, no digo ya solamente en la escuela primaria, sino
más bien, incluso cuando renace aún más el espíritu crítico, que
es durante la facultad, y profesores de facultades pues yo he
tenido de todo tipo, igual que todo el mundo que habrá ido a la
facultad aquí, a la universidad, pues se habrá encontrado pues
con profesores de todo tipo. En ningún momento, jamás,
escuché ni presencié el cambio de conciencia ni de izquierdas
a derecha, ni de derechas a izquierdas en nadie por los
comentarios de un profesor o de una profesora que
simplemente quedaba en algo anecdótico.

Nosotras, desde luego, no estamos en este parlamento para
crear grietas entre personas que habitan en estas islas, porque
nos regimos todos por un ordenamiento jurídico que deja muy
claro que ambas lenguas son oficiales y que la enseñanza es
obligatorio en un 50% en las aulas. Estamos aquí para hacer
gobierno con fuerzas progresistas que coincidimos en un punto
esencial y es que con la educación tiene que brotar conciencia
crítica, y eso implica el conocimiento de la realidad que se vive
en un territorio determinado.

Entrar en las aulas no es salir del mundo, sino conocerlo,
comprenderlo y después tener la capacidad de decidir si se está
o no de acuerdo con lo que se ha aprendido. Creo que es
importante entender eso y también es importante superar los
miedos, eso es importantísimo; el feminismo, la pluralidad, la
diversidad lingüística, racial, de conciencia u opinión, aún hay
gente, hay partidos políticos a los que les da un miedo atroz; es
preferible, bajo mi punto de vista, confiar en la sociedad de este
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país como una sociedad madura que puede discernir entre
aquello con lo que está y con lo que no está de acuerdo, antes
que tratar de infundir, pues, el miedo como si la gente
necesitara un tutor que le diga qué tiene y qué no tiene que
elegir pensar.

Entiendo que si en estos momentos asola el panorama
internacional un virus, en las escuelas pues hay información
acerca de este virus y así se transmita al alumnado. Entiendo
que cuando hay personas que matan a otras por una cuestión de
distinto género, se hable de feminismo y que se hable de
feminismo en las clases implica las enseñanzas apropiadas en
atención a cada profesor y cada profesora para que se entienda
en el alumnado que las mujeres deben ser completamente libres
para pensar, decir, vestir, relacionarse con el mundo, con las
personas como ellas quieran y consideren, igual que han hecho
los hombres durante toda la historia de la humanidad.

Entiendo también que en todo esto que si el debate político
se ha monopolizado en el tema de Cataluña pues las escuelas
pues informen y confronten diferentes puntos de vista, para
que, ahí está el secreto de la buena educación, para que quienes
escuchen puedan saber todos los puntos de vista y elegir el que
consideren más acertado a su sistema de valores.

Nosotras, la verdad, lo que más nos preocupa de todo es
que los niños y las niñas no puedan estudiar en igualdad de
condiciones, nos preocupa que las becas de comedor sean
suficientes para sostener a las familias y alivien la crisis en las
economías familiares; nos preocupa que el sistema de
memorización, de competición en el método de enseñanza
puede que no sea del todo el más óptimo; nos preocupa que
haya partidos que quieran crear una brecha de odio, división
entre el alumnado, precisamente, entre las personas más
pequeñas, lo que antes no suponía ningún problema en las aulas
que ahora sí lo sea, que lo que antes no era motivo de discordia
ahora sí lo sea, nos asusta de verdad el fascismo con el que se
adoctrina en las casas a los niños y a las niñas que hace peligrar
la convivencia, la solidaridad, la empatía y los principios
esenciales de aceptación y compañerismo que deberían estar
presentes en las aulas. Y nos preocupa que la derecha más
rancia pueda arrastrar a las otras dos y que se cuestionen cosas
que antes no eran cuestionadas, el Decreto de mínimos, que es
una victoria de toda la sociedad, que es una de las cosas por las
que merece estar en política, el consenso, que ayuda, que
beneficia, que elimina barreras y une a las personas.

Entonces, hasta aquí nuestra intervención, muchas gracias,
Sr. Conseller por haber comparecido y ya está.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago. Le quedarían nueve minutos todavía.
Vale, pasamos al siguiente... al segon torn, pel Grup...

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

Puc?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perdoni, Sr. Conseller.

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

No es preocupi, jo, si podem anar el més aviat possible
millor, o tampoc. A veure, Sra. Santiago, moltes gràcies per la
seva intervenció.

És evident que estic d’acord amb prou coses que vostè ha
dit, el tema que l’objectivitat no existeix, evidentment, jo sé
cert que si tots els diputats i diputades que formen part
d’aquesta comissió fossin professors i explicassin el mateix fet,
sé cert que hi hauria discrepàncies importants i significatives,
malgrat alguns es creuen que la veritat és absoluta, i no hi ha
veritats absolutes.

Per tant, diguem, és evident que amb això estic d’acord amb
vostè, que realment s’ha d’educar en el sentit crític. I educar en
el sentit crític vol dir, simplement, ensenyar a pensar, posar
damunt la taula les realitats i que cadascú es faci la seva opinió,
per això sempre he estat en contra de qualsevol adoctrinament,
faltaria més! Però, en un estat democràtic com el que tenim a
Espanya l’adoctrinament, com a sistema, no existeix, no
existeix ni pot existir. I torn repetir, hi pot haver pràctiques
docents inadequades, però la pràctica de l’adoctrinament
col·lectiu no existeix, som a una societat democràtica, amb
totes les seves imperfeccions, contradiccions, etc., però a una
societat democràtica, i això és un fet real que hem de posar en
valor.

I la societat democràtica vol dir que als al·lots dins l’escola
se’ls ha d’ensenyar a conviure, la convivència en el respecte
entre tots a l’opinió, i a mesura que un creix, des del punt de
vista personal, aquesta possibilitat de debatre, de reflexionar és
molt interessant, i això és necessari, necessitam crear ciutadans
democràtics i crítics.

Aquest és l’objectiu de l’educació. Nosaltres estam en
contra de l’adoctrinament, perquè l’adoctrinament és el
pensament únic, estam en contra del pensament únic, estam a
favor de la democràcia, de la diversitat, n’hi ha que estan a
favor del pensament únic i parlen d’adoctrinament; estam en
contra del pensament únic, les societats com més riques són és
quan més acceptam la diversitat ideològica, política, de tot
tipus i això és el que ha de fer l’escola, l’escola ha de fer
ciutadans que siguin capaços de conviure, de conviure i que
siguin capaços de resoldre els conflictes des de la convivència,
des del respecte, des del diàleg, des de la paraula. Aquest és
l’objectiu que la Conselleria d’Educació té.

I qualsevol persona docent que es boti això està en contra
realment del que ha de ser un bon docent, però d’aquí a alguns
a generalitzar em sembla una manca de respecte a la feina dels
docents. Per això, com que l’objectivitat és impossible, és
impossible absolutament, però sí que és possible el respecte a
l’alumne, aquesta és la clau, el respecte, la convivència, perquè
necessitam ciutadans que siguin capaços de resoldre el conflicte
d’una forma pacífica, de dialogar, és la paraula, per això aquest
és l’objectiu, per això coincidesc, com vostè ha dit una mica,
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amb l’objectivitat i aquesta capacitat d’esperit crític; l’esperit
crític és aquest, la capacitat de respondre als reptes de present
i de futur, i per això hem d’educar la gent, els ciutadans, els
alumnes i qualsevol persona que els vulgui adoctrinar no només
s’equivoca, sinó que aconseguirà tot el contrari del que pretén.

Per tant, moltes gràcies per la seva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passem al torn del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.
Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, conseller,
agradecerle que hoy comparezca aquí, aunque lo haga a
petición del Grupo Parlamentario VOX, para hablarnos y
explicar si considera que hay adoctrinamiento en las Islas
Baleares.

Me sumo a la plena confianza en los docentes de estas islas,
no me gustaría que quedase, que pareciese que los que en algún
momento denunciamos las prácticas de adoctrinamiento, ha
parecido, por sus palabras, que estemos diciendo o
cuestionando la comunidad educativa, nada más lejos de la
realidad y por lo menos mi grupo parlamentario Ciudadanos
nunca pondrá en cuestión el trabajo de la comunidad educativa
al que nosotros apoyamos, sinceramente, su compromiso.

Pero, sin ir más lejos, tenemos hoy, además, una nueva
pancarta independentista en un instituto de Felanitx con el lazo
amarillo, símbolo que reivindica la liberación de los políticos
presos en Cataluña, nadie tiene ninguna duda de lo que
simboliza el lazo amarillo, no importa ahí remontarse tanto,
pero tengo aquí muchísimos ejemplos de lo que ha sucedido en
algunos centros educativos de las islas: en 2017, por ejemplo,
en el IS Pau Casasnovas de Inca, los alumnos del instituto
público fueron obligados a secundar un acto de protesta a favor
del referéndum y en contra de la acción policial en Cataluña, ya
le digo, en octubre de 2017. Esto no lo considera
adoctrinamiento, lo considera, entonces, que genera conciencia
crítica; es decir que secunden una protesta a favor del
referéndum en una escuela pública esto considera que es
conciencia crítica. No podemos estar más en desacuerdo,
conseller.

Hace también escasas semanas, el 17 de septiembre, ya lo
ha explicado el Sr. Campos, tuvimos conocimiento de los
hechos del instituto público de San Agustín de Ibiza, el equipo
directivo de este instituto comunicó, por acta, a uno de sus
profesores castellano-parlantes que las normas del centro, entre
las que se encuentra hablar en catalán, están por encima de los
derechos individuales, mientras que muchos de los compañeros
suyos reciben presiones por hablar en español, pero no se
quejan para no sufrir reprimendas. ¿Esto no lo considera actitud
sectaria? No sé cómo lo calificaría.

Además, unos días después, en el mismo instituto, tuvimos
conocimiento de una pancarta que lleva colgada tres años, que
no es nueva, que dice “Cap a la independència”; esto,

conseller, ¿tampoco lo considera adoctrinamiento, lo considera
espíritu crítico y potenciar el espíritu crítico de nuestros
jóvenes y de nuestros alumnos?

Desde mi grupo parlamentario entendemos que no puede
escudarse, conseller, en la capacidad crítica de los estudiantes
para mirar hacia otro lado y no reconocer estas prácticas, que
sí, que estoy con usted en que son concretas y no hay un
adoctrinamiento del sistema, por supuesto que no, conseller, y
en eso estamos de acuerdo, pero sí que se están produciendo y
se producen desde hace muchos años en nuestras islas, no es
nuevo.

Solo admite usted prácticas inadecuadas, como lo hizo el
jefe de la Inspección Educativa de la CAIB, hace apenas unas
semanas, en comparecencia en esta misma comisión.

También admitió que tienen en Inspección un protocolo
para actuar en casos de denuncias o también actuar de oficio
cuando ven en prensa estas manifestaciones, pero nos
reconoció que era un protocolo verbal. Yo le pregunto a usted,
conseller, si tiene conocimiento de este protocolo, lo hemos
solicitado desde mi grupo parlamentario en forma de SODO a
la Conselleria de Educación.

Usted ha reconocido que la Inspección Educativa funciona
y niega toda práctica de adoctrinamiento como sistema, como
le digo, entonces es complicado pues ya hacer un planteamiento
en esta comisión, pero ¿considera que este tipo de acciones o
hechos, que llama “prácticas inadecuadas” es introducir
contenido ideológico, sí que reconoce que se introduce
contenido ideológico o simbología ideológicas independentista
en las aulas? ¿Qué le parecerían las acciones en sentido
contrario, conseller? Bueno, creo que esto ya nos ha dicho que
no está de acuerdo con ninguna práctica de adoctrinamiento,
pero me gustaría que me lo volviera a explicar.

Y también se escuda otra vez, o lo ha hecho en otras
ocasiones, en la minorización de la lengua catalana, que la
lengua catalana está minorizada y por eso necesita un especial
apoyo por parte de la administración. Para nosotros no tiene
nada que ver la lengua con el adoctrinamiento, no en todos los
casos, es cierto que hay adoctrinamiento nacionalista en algún
caso por la lengua, pero son dos cosas completamente
diferentes y que queremos desligar.

Y luego, ha hablado de las imposiciones lingüísticas, que no
existen, usted dice que no existe, pero yo le digo que la propia
Alta Inspección de Educación ha reconocido en un informe, de
21 de julio, que no se garantiza en todos los centros el
porcentaje mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano
y tampoco una asignatura troncal que se imparte en castellano,
pero que no va a instar al Govern a cumplir las sentencias del
Tribunal Supremo que fijan este porcentaje. ¿Cuál es su
opinión, conseller, como conseller de Educación sobre este
informe? ¿Está de acuerdo en no acatar las sentencias del
Tribunal Supremo de 2014, porque, además, le recuerdo que
son jurisprudencia, es como si fuese ley?

Y ha negado que haya adoctrinamiento en toda España,
pero sí hay sentencias en Cataluña que así lo constatan,
¿cuestiona, entonces, la Justicia en este sentido? Yo entiendo
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que no estamos aquí para hablar de estas sentencias de
Cataluña, estoy de acuerdo con usted, pero no puede negar y
decir categóricamente que hay adoctrinamiento en toda España
cuando sí hay sentencias que así lo confirman.

Mire, conseller, el posicionamiento de Ciudadanos en este
tema es muy claro, queremos que se garanticen unas aulas
libres de adoctrinamiento, también la neutralidad ideológica en
las escuelas, que no se eduque en el odio y en la confrontación,
que el castellano sea vehicular en la escuela y la libertad de
elección que se deje, y se deje de atacar al bilingüismo, esta es
la premisa fundamental de la que creo que parten de manera
equivocada, no quieren ese bilingüismo y por eso hacen gala y
hacen mantra de la minorización de la lengua.

Y está muy claro que no queremos que se utilice la lengua
como herramienta política ni la educación como arma
arrojadiza por ninguna de las partes, conseller, y eso se lo he
dejado ya claro en muchas intervenciones, y estamos,
Ciudadanos está en esa línea, no queremos que sea la lengua
una herramienta política ni que la educación se utilice como
arma arrojadiza, como hacen muchos.

Y seguiremos reivindicando la necesidad de reforzar la Alta
Inspección Educativa para acabar con el adoctrinamiento y las
prácticas de sesgo identitario en las aulas, que consideramos
que sí ha habido casos en estas islas. Queremos una Alta
Inspección Educativa del Estado que sea independiente y que
no sea nombrada por la CAIB, que sea completamente
independiente, y es un tema que ni el Partido Popular ni el
Partido Socialista han querido entrar en décadas. Y para
solucionarlo, desde Ciudadanos, queremos dotar a la Alta
Inspección del Estado de iniciativa y capacidad de actuación
para garantizar que en toda España se cumpla el derecho a la
educación en las mismas condiciones y para asegurar que los
nacionalistas no utilizan ni la enseñanza ni los libros de texto
para adoctrinar a los alumnos, para enfrentar y dividir a los
españoles.

Quería saber su opinión, conseller, sobre esta manera de
reforzar la Alta Inspección Educativa.

Y nada más, muchas gracias.

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

Moltes gràcies, Sra. Guasp, per la seva intervenció, sempre
amb aquest sentit crític, però moderat, que jo li agraesc.
Evidentment, estam d’acord que tenim plena confiança en els
docents; estam d’acord que l’educació no pot ser mai
adoctrinament, amb això estam d’acord; però, miri, jo no he
posat en qüestió Ciudadanos, he parlat del meu debat amb el
Sr. Pericay, de Ciudadanos no he dit res, ho dic simplement
perquè (...) del Sr. Pericay, és veritat que el Sr. Pericay és
història de Ciudadanos, que jo sàpiga, per tant, he dit
simplement un debat que vaig tenir amb ell el novembre del
2017 sobre aquesta qüestió, em va interpel·lar sobre el tema de
l’adoctrinament. I jo li he dit que a mi el Sr. Pericay, tenia idees
totalment distintes en aquest tema, en altres coses no, però en
aquests temes, i sempre vaig dir que era una persona educada
i que jo amb ell tenia una bona relació i tenia un bon debat,

però no he posat en qüestió Ciudadanos, he dit el meu debat, jo
no he entrar en l’anàlisi de cap partit, i menys de Ciudadanos
en aquests moments.

Una altra qüestió que jo li vull plantejar, miri, vostè, al
final, ha dit, parlava que no hi ha adoctrinament, ho ha dit al
principi, que són coses minoritàries, he entès, m’ha posat una
sèrie d’exemples que ja he contestat al Sr. Campos, no entraré
una altra vegada en aquesta qüestió; jo, evidentment, sempre
estaré en contra de l’adoctrinament, li he dit moltes vegades, i
quan hem tengut una notícia de qualque cartell s’ha actuat així
com s’havia d’actuar. Però no entram a fer expedients de cap
tipus, no entrarem en la conflictivitat de l’educació, no hi
entrarem, no hi entrarem, n’hi ha que tenen experiència en
cercar conflictes a l’educació, i així els va anar; nosaltres
intentam persuadir, parlar i prendre decisions d’acord amb els
equips directius, aquest és el nostre objectiu.

I nosaltres no volem que les aules siguin polititzades ni
siguin centres d’ideologia, ara bé, i vull fer una reflexió
general, aquí parlam d’adoctrinament i surten dues coses:
català, independència i escola pública; català, independència,
escola pública. Home, a mi m’agradaria que fóssim..., si hem
de parlar d’adoctrinament, ho torn repetir, en parlam
seriosament tots, n’hem de parlar seriosament, perquè sembla
que hi ha adoctrinament dins l’escola pública, que l’escola
pública adoctrina..., alguns, eh, és a dir, d’una forma específica
en temes de català, cap a la independència. Aquest és el discurs
que ha fet vostè, que ha fet el Sr. Campos i, d’una forma un poc
distinta, el Sr. Lafuente, un poc distinta, l’he matisat, un poc
distinta, però aquest ha estat el debat.

I jo dic, en el cas que hi hagi adoctrinament, i ho torn
repetir, estic en contra de l’adoctrinament, perquè quedi clar,
és que a l’escola privada concertada no hi ha cap tipus
d’adoctrinament o és que quan parlam d’adoctrinament només
parlam de català i independència? Vull dir, perquè el tema és
molt més complex, jo no he vengut aquí a parlar del concepte
d’adoctrinament, el Sr. Lafuente ha fet una anàlisi de la Reial
Acadèmia Espanyola que defineix l’adoctrinament, és a dir,
estaria d’acord amb el que diu la Reial Acadèmia Espanyola,
però si hem de parlar d’adoctrinament ho hem de fer
seriosament; és a dir, només parlar d’adoctrinament a l’escola
pública em sembla molt injust, em sembla molt injust, si n’hi
ha.

Aquí hem de fer una anàlisi seriosa i rigorosa, perquè si no
em sembla que no només no es diu adoctrinament, sinó que es
va en contra de l’escola pública, es va en contra de l’escola
pública, aquest és el missatge que es diu contínuament; és a dir,
per una part es diu que es defensa l’escola pública, i jo, per a
nosaltres, és prioritària l’escola pública, però també hem fet
una defensa i tenim un acord concret amb l’escola concertada,
i qui ho negui pot comparar el que es va fer de l’11 al 15 amb
el que s’ha fet del 15 a ara en tema de concertada, ho dic
perquè diuen: anam en contra de l’escola concertada... Escolti,
fets, evidències, i les evidències ho diuen.

I per tant, jo, que tenc una relació molt bona amb les
patronals, amb els propietaris i sindicats de la concertada,
reivindic que si hi ha adoctrinament, si hi ha adoctrinament ho
hem de mirar tot perquè si no l’adoctrinament té aquesta

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 29 / 8 d'octubre de 2020 487

qüestió: català, independència, escola pública. I em sembla que
no és just, em sembla que no és just!

Per això, jo no vull que vostè hagi dit que només a l’escola
pública, però del seu discurs s’entén només això, Sra. Guasp,
del seu discurs només s’entén això.

I miri, jo estic d’acord amb una cosa, tenim l’escola... a més
jo som partidari d’una bona pedagogia dins l’escola, de fer un
bon projecte educatiu, racional, sobre evidència científica, etc.,
i les escoles tenen projectes educatius, bé, el Sr. Campos em
llegeix sempre qualcú que li interessa, evidentment, però,
escolta, la majoria d’accions educatives dels docents es troben
fonamentades sobre la pedagogia i la psicologia evolutiva i, per
tant, hem d’anar alerta a no generalitzar aquesta qüestió.

Per tant, jo estic d’acord amb neutralitat per sistema,
evidentment, ara bé, també estic d’acord amb la Sra. Santiago,
quan un incrementa el nivell, estam... jo què sé, a l’ESO, o al
batxillerat, hi ha temes, jo què sé, si es parla de la Guerra Civil
espanyola, per dir un cas específic, és evident que en el tema de
la Guerra Civil espanyola la neutralitat és molt complexa, jo sé
cert que si el Sr. Campos fos professor d’història
contemporània i jo també, donaríem una visió distinta de la
Guerra Civil espanyola, n’estic convençut. I això no és
adoctrinament, és a dir, això és la posició sobre una realitat
complexa. Per tant, vull dir que jo estic en contra, ho torn
repetir, de l’adoctrinament, però hi ha temes en què és molt
difícil la neutralitat objectiva, i el professorat, dins l’escola
pública, no es fa a dit, es fa a través d’oposicions i els tribunals
són diferents, i, per tant, no hi ha homogeneïtat, entre cometes,
ideològica dins l’escola pública, no n’hi ha, per edat, per
formes d’entrar, per moltes coses, interins, funcionaris, etc., per
tant, no hi ha homogeneïtat dins l’escola pública, no n’hi ha,
homogeneïtat ideològica a l’escola pública.

És que si no a mi em sembla que pareix que l’escola pública
és un tot uniforme, que els instituts són un tot uniforme, i no
n’hi ha, és que no n’hi ha d’uniformitat, hi ha molta pluralitat
i diversitat, molta més de la que vostès es creuen, molta més de
la que vostès es creuen! Per tant, està bé ser crítics, però no puc
acceptar, com a conseller d’Educació, parlar d’adoctrinament
en termes de català, independència, escola pública, em sembla
que per aquí no anam bé, i li ho dic sincerament i amb tot el
meu respecte, Sra. Guasp.

Evidentment, estic d’acord amb vostè que l’escola no pot
fer ni confrontar odi ni cap tipus, hi estic d’acord, l’escola no
pot ho fer, l’odi realment és el pitjor que ens ha passat en
aquest estat espanyol des de fa molta estona, i n’hi ha que hi
estan entossudits en l’odi, i nosaltres estam entossudits en què
hi ha hagi convivència. Nosaltres creiem en la llibertat
d’elecció, efectivament, (...) d’elecció, hi creiem en la llibertat
d’elecció.

I no creiem en el monolingüisme, Sra. Guasp, no creiem en
el monolingüisme, no hi creiem, jo mateix no vull que els
estudiants siguin monolingües, no hi crec.

I quan vostè diu llengua minoritzada, bé, aquí podríem tenir
un debat sobre aquesta qüestió, és una llengua minoritària i
nosaltres el que no volem és que desaparegui i, per tant, la

volem fer sostenible i perquè sigui sostenible l’administració hi
ha de donar suport. Si es creu en la igualtat d’oportunitats en
molts de sentits, de vegades s’ajuda aquelles persones que són
més vulnerables, que tenen més problemes, i amb llengua
també, i això no va en contra del castellà, Sra. Guasp, no va en
contra del castellà, li ho puc assegurar. Jo som un gran amant
del castellà i m’encanta llegir literatura castellana, faltaria més!,
però jo he de defensar la meva llengua, no vull que desapareixi;
desapareixen llengües contínuament en el món, i quan
desapareix una llengua desapareixen moltes coses.

Per tant, no volem monolingüisme, però volem una llengua
amb un estatus social de normalització total, això és el que
volem. I ho torn repetir, no va contra el castellà, no hi va, si
vostè veu que va contra el castellà s’equivoca absolutament.

Alta Inspecció, amb aquest tema no estic d’acord amb
vostè. Primer de tot, la Inspecció aquí, la Inspecció és un cos
professional, totalment professional; alguns, a la passada
legislatura varen intentar utilitzar, d’una forma inadequada, ho
diré suaument, la Inspecció Educativa. Varen quedar 10
inspectors, quan vàrem entrar hi havia 10 inspectors
d’educació, 10, ara n’hi ha 30, i tots per oposició, no hem
“digitat” ningú; ho dic perquè es vegi que la Inspecció és un
cos professional.

I dins la Inspecció hi ha de tot, hi ha de tot, d’edat, de sexe,
d’idees, etc., perquè cadascú té la seva trajectòria i aquí ens
coneixem una mica, som pocs i ens coneixem una mica; però la
Inspecció és un cos professionalitzat que actua d’acord amb
unes jerarquies que emanen del Departament d’Inspecció i són
els que actuen.

I l’Alta Inspecció, que de l’Alta Inspecció no estic d’acord
amb el plantejament que té Ciudadanos, li he de dir
sincerament, no estic d’acord amb (...), però únicament l’Alta
Inspecció no la nomena el Govern de les Illes Balears, la
nomena el Govern d’Espanya, ho dic, simplement... Què l’Alta
Inspecció ha d’existir? Bé, jo vull saber o fer un debat sobre
quin ha de ser l’interès, l’objectiu de l’Alta Inspecció, ho vull
saber. I per tant, jo en aquest moment consider que les tuteles
no són adequades, aquí tenim una Conferència Sectorial
d’Educació, on hi ha totes les comunitats autònomes i el
Ministeri d’Educació, que és la forma de coordinar-nos, és la
forma que a mi m’agradaria com a un estat autènticament
federal, i la cosa va en aquest sentit.

Per tant, senyora..., jo, evidentment el tema de les
imposicions lingüístiques, ho torn repetir, el Decret de mínims
és un decret legal, ningú no l’ha impugnat, no hi ha cap
sentència

Després, hi ha centres diversos en temes de projectes
lingüístics, hi ha projectes diferents. A mi em fa gràcia quan
diuen: tots els centres fa immersió lingüística; mentida!,
mentida!, no tots els centres fan immersió lingüística. I la
situació del català és diferent a diferents centres, i això és una
altra realitat.

Per tant, som conscient que els temes de llengua sempre hi
ha elements de visceralitat per part d’alguns, però per a mi la
llengua sempre serà un element de comunicació i mai de
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confrontació. Comunicació i confrontació, no; comunicació. I
això és el que jo li volia dir.

Per tant, si hi ha casos de pràctica educativa inadequada,
nosaltres ja com a inspectors actuam, però em torn a referir, em
sembla, em sap greu, me molesta que es parli només
d’adoctrinament en termes d’independència, llengua i escola
pública. Em sembla que realment això és un debat que té un
biaix ideològic important i per aquí, com a conseller
d’Educació, no hi estic d’acord. Ho torn a repetir, estic en
contra de l’adoctrinament, estic en contra, que consti. No em
manipulin, estic en contra de l’adoctrinament, però si hi ha
casos específics en parlam i la Inspecció actua i fa la seva feina.

Per tant, Sra. Patrícia Guasp, li reconec, en fi, amb algunes
coses que diu hi puc estar totalment d’acord i, evidentment, el
que no farem de cap de les maneres és entrar en una
confrontació, en un conflicte, en temes d’educació. Si una cosa
tenc clara com a conseller d’Educació, des del primer dia que
vaig entrar el 2015, és intentar que l’escola sigui un espai de no
confrontació, de convivència; vàrem començar amb una
situació educativa conflictiva, i molts se’n recorden
perfectament, i la vàrem reconduir a través del diàleg, del
diàleg i l’acord, i aquesta és una realitat.

Per tant, la conflictivitat en l’educació ha de ser, si no és
possible, és que va en contra del procés educatiu de qualitat i
equitat. Per tant, la Conselleria d’Educació, qualsevol
conselleria d’educació, ha de treballar perquè hi hagi una bona
situació educativa, un màxim de diàleg amb la comunitat
educativa per intentar respondre a les necessitats de l’alumne,
que en definitiva és el més important. Què podem tenir
problemes, què podem tenir problemes amb sectors educatius?
Sí, evidentment, però això forma part de la democràcia i la
democràcia implica que de vegades has d’intentar integrar
interessos diferents i això és en interès de la democràcia:
arribar a acords per tal que les coses funcionin. Aquest és el
meu objectiu com a conseller d’Educació, no és altre.

I li ho torn repetir, no vull ser aquí per parlar de la millora
de l’educació, però si hem de parlar de la millora de l’educació
li podria demanar amb indicadors millores de l’educació
objectives, és a dir, no només d’aquí sinó de fora, amb
indicadors objectius. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Guasp, li resten sis minuts i
vint-i-dos segons.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, presidenta. Sí, li contestaré molt breument,
conseller. Estam d’acord, idò que estam en contra de
l’adoctrinament, de qualsevol confrontació i també estam
d’acord amb arribar a consensos amb la comunitat educativa,
i així; el que passa és que jo li deman, conseller, que hi hagi,
doncs, més inspecció en aquest aspecte, li he de demanar. 

I sí, li ho reconec que no només passa a la pública, estic
convençuda que hi ha casos d’adoctrinament a les escoles
puntualment, a qualque escola concertada, és evident, però és

veritat que els pares han elegit aquell centre educatiu amb un
projecte educatiu lingüístic que moltes vegades no és possible
en els casos de les famílies que duen els seus fills a les escoles
públiques. És per això, per garantir aquesta igualtat que
nosaltres sempre reivindicam això amb aquest objectiu.

Uniformitat no, mai. Nosaltres estam sempre en la línia de
la neutralitat i de despolititzar les institucions, despolititzar
l’educació, però no amb un objectiu d’uniformitat sinó de
garantir la igualtat d’oportunitats i de garantir la llibertat.
Aquest és l’esperit i l’objectiu de Ciutadans. 

I estic d’acord, li he dit a la meva primera intervenció, que
no hem de lligar adoctrinament amb llengua, ha estat vostè que
ha tret el tema lingüístic i de la imposició lingüística. I és que,
a més, tots els casos que veiem que s’han denunciat doncs
sempre estan lligats amb el tema nacionalista o amb el tema de
la llengua, però no és la meva intenció dir que l’adoctrinament
va lligat a aquest tema, però els fets i les denúncies doncs són
objectives i són aquí, sobre la taula.

I en el tema que no és el tema ni l’objecte de la
compareixença, però que ha dit que el meu grup i el meu partit
Ciutadans defensa el monolingüisme a les escoles i de només
ensenyar el castellà, res més lluny d’aquesta realitat!, o sigui,
ho hem explicat per activa i per passiva, nosaltres estam
d’acord amb la lliure elecció de llengua a les troncals,
assignatures troncals, a infantil i a primària. Perquè, a més, ens
ataca el Grup VOX per no defensar el monolingüisme que ells
tant defensen, i ara vostè ens diu que nosaltres defensam això.
No pot ser, sempre estam en el centre, en el centre de tot el
focus de les crítiques per una banda i l’altra.

Ciutadans sempre ha defensat el castellà, la llibertat
d’elecció de les famílies a infantil i a primària per a les
troncals. Nosaltres volem que els nins aprenguin la llengua
pròpia, la llengua catalana amb les modalitats de mallorquí,
menorquí, eivissenc i formenterenc, això sí, i que surtin amb
tres llengües, o sigui, això és molt clar que és la línia
programàtica del meu partit, però sí que volem la llibertat
d’elecció a infantil i a primària, perquè consideram que els nins
han de començar la seva educació de les troncals amb aquesta
llengua materna. I volia fer aquest matís perquè vostè ha tret,
ha apuntat aquest assumpte.

I res més. Gràcies, conseller.

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

Simplement, Sra. Guasp, jo no he dit que no..., si vostè ha
associat monolingüisme i Ciutadans, jo no he dit, jo no he dit
res. Vostè ara ha dit totes unes qüestions, quin és el seu model
lingüístic, que jo respect, però no entraré ara en el debat de la
modalitat lingüística perquè ens duria molt lluny i segurament
tendrem l’oportunitat quan es presenti la llei d’educació, el
projecte de llei d’educació, de parlar d’això i de moltes coses
més. Jo evidentment respect el seu posicionament, jo no he
parlat del seu monolingüisme ni de Ciudadanos, diguéssim,
simplement he dit que no estava d’acord amb el tema d’Alta
Inspecció, li ho he dit clarament, no estava d’acord, i m’han de
demostrar que l’Alta Inspecció és una entitat necessària. Es pot
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tenir un debat? Sí, però crec que en aquests moments el tema de
l’Alta Inspecció és un altre debat que té un element, té una
uniformitat política amb la qual jo no hi estic d’acord
d’entrada; això ja li dic com a...

Però, bé, crec que ara no és el moment d’entrar en aquest
debat. Jo, en fi, li agraesc el seu posicionament sobre el seu
model lingüístic i ja simplement farem..., en fi, ja seguirem
parlant d’aquest tema, lògicament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Guasp, li record que li queden
dos minuts i trenta-dos segons, en farà l’ús ara o al segon torn
de la paraula? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdoni?

Al segon torn? D’acord.

Ara passam al torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Mas. Endavant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, per ser avui aquí i
a la part del seu equip que l’acompanya.

Avui som aquí per parlar d’unes presumptes actuacions que,
segons tots els que tenen cura de vetllar per tal que no es
produeixin, ens diuen efectivament que no es produeixen. 

Des del meu grup no estam d’acord, i per això votàrem en
contra de la seva compareixença, al nostre parer no és vostè
que ha de donar aquestes explicacions, sinó que les
explicacions qui les ha de donar i les ha donades és Inspecció
Educativa i, si de cas, Fiscalia de Menors, si vengués al cas,
fins que no hi hagi un cas efectivament d’adoctrinament que,
després, segurament sí que s’hauria de posar en mans seves.

Dia 17 de setembre, fa unes setmanes, el cap d’Inspecció
Educativa ho va dir ben clar, investiguen totes les denúncies
que arriben, investiguen les denúncies que surten publicades en
els mitjans de comunicació baldament no siguin denunciades
per les famílies, les passen també a Fiscalia de Menors i a dia
d’avui no hi ha cap cas d’adoctrinament. Més clar, aigua.

És clar, emparant-se, escampant i emparant-se en mentides
el que pretén el grup que ha demanat la seva compareixença
aquí és atemorir la comunitat educativa i desprestigiar
l’educació pública i un model d’èxit com el nostre. 

L’ensenyament públic a dia d’avui i des de fa ja molts
d’anys, gràcies a la feina que s’ha fet tant des de
l’administració pública com des de la mateixa comunitat
educativa, famílies, docents, equips directius, ajuntaments que
col·laboren també que això sigui així, tenim un ensenyament
públic de qualitat i molt apreciat per la majoria de famílies del
país.

Ara bé, que hi hagi un reducte de famílies, de persones que
enyori el temps en què no feia bo anar a l’ensenyament, a
l’escola pública és una altra qüestió que res no té a veure amb
l’adoctrinament i res no té a veure amb la realitat de
l’ensenyament públic, són enyorances del passat, com n’hi ha
moltes altres.

També vull dir una altra cosa, en aquest parlament el
diputat que més ha fet servir d’ençà que jo hi som el terme
“països catalans” és el portaveu de VOX, el Sr. Jorge Campos;
ja el va fer servir el dia que vaig prendre possessió, dia 11 de
juliol de l’any passat, ja va fer servir el terme “països catalans”.
Jo ben content, segurament és amb l’únic que estam d’acord,
amb el terme “països catalans”.  Per tant, endavant, Sr.
Campos, amb la seva obsessió malaltissa cap a aquest terme
que a nosaltres ja ens va bé perquè reafirma una realitat que
nosaltres voldríem que fos nacional, no només cultural.

Com deia, mentre vostès parlen d’adoctrinament, als centres
educatius es parla de democràcia, de resolució de conflictes, de
cultura de la pau, de llibertat d’expressió, de drets civils,
s’ensenya el currículum i sobretot s’ensenya a pensar, que és
això que per ventura ens fa mal, que al cap i a la fi educam
persones de pensament lliure i aquest és el tema.

I ja per acabar, perquè al final tampoc no em vull estendre
massa en aquest tema, l’enyorat Ovidi Montllor va definir els
de la seva ideologia a la perfecció: “els que no volen que es
parli, es pensi i s’escrigui en català són els mateixos que no
volen que es parli, s’escrigui o es pensi”.

Gràcies.

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

Moltes gràcies, Sr. Mas, m’ha encantat..., jo som un gran
admirador d’Ovidi Montllor, vull dir, de les seves cançons,
d’aquest tipus..., en fi, de tota la seva poesia, que cantava tot
això, i és una bona descripció del que és i del que hauria de ser
l’educació. L’educació no odia cap llengua, l’educació el que
fa és ensenyar a pensar, ensenyar a conviure i ensenyar, en
definitiva, a ser ciutadans crítics a una societat que necessita de
la crítica, cada vegada necessita de la crítica per avançar. 

Per tant, jo, per una part, estic d’acord amb vostè,
evidentment la millora de l’educació és una feina que ha fet la
comunitat educativa amb l’administració, evidentment hi ha
d’haver una comunió entre l’administració educativa i
Educació. I els fets ho demostren, els fets ho demostren, que
realment durant aquests darrers temps, i no per mèrit de la
conselleria, ni molt manco, sinó perquè aquesta capacitat
d’acord entre comunitat educativa i Educació en aquelles coses
mínimes, no s’ha de posar d’acord amb tot, ha fet, ha millorat
l’educació en quantitat, en qualitat i en equitat -en quantitat, en
qualitat i en equitat. I això és una cosa importantíssima que
hauríem de visualitzar, que quan hi ha acord, quan hi ha
consens entre l’administració i la comunitat educativa, i
m’agradaria per a tots els grups parlamentaris..., l’educació
avança, l’educació avança i ha d’avançar en aquest terra que,
amb la crisi que tenim necessitam cada vegada més que
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l’educació passi a ser una prioritat i que el coneixement
impregni la societat de les Illes Balears.

Per tant, pens que vostè ho ha dit clarament, a mi... m’ha fet
gràcia això dels països catalans, és veritat tot això. I realment
li diré una cosa: jo quan..., en fi, jo em vaig... vaig adoctrinar,
ara ho diré, no?, amb un parell de revistes, la revista Cuadernos
para el diálogo que és una revista fantàstica, Triunfo i una
revista catalana Or i flama, el títol ja és potent, no? No em va
fer independentista, no em va fer independentista, però em va
fer una autèntica persona defensora de la llengua, i ho seré fins
al final dels meus dies, això li ho puc assegurar. No hi ha cosa
millor que qui perd els seus orígens perd la seva identitat, i jo
no vull perdre la meva identitat, i la meva identitat és, entre
d’altres coses, no només, la llengua. Amb la llengua he après a
aprendre, he après a estimar i he après moltes coses i per això
lluitaré tota la vida perquè és la meva llengua.

A mi em fa gràcia quan parlen de les modalitats, sempre
s’obliden de la meva, la modalitat pollencina, és l’única en què
no salam, és l’única en què no salam i crec que també l’hem de
defensar la modalitat pollencina, no? No sé si farem... en fi, un
diccionari, una llengua, una gramàtica pròpia per defensar la
meva llengua.

Per tant, evidentment en el tema de l’adoctrinament estam
d’acord amb vostè, vull dir l’adoctrinament com a norma no
existeix, i crec que hauria de ser bo que es digués. I ho torn
repetir, jo demanaria en aquest sentit a tothom que quan parlem
d’adoctrinament siguin clars a què es refereixen, perquè del
contrari, ho torn repetir, a mi me molesta aquesta simbiosi
català-independència, adoctrinament-escola pública. Crec que
és un mal favor que fem a la llengua i a l’escola pública, fem un
mal favor a l’escola pública i a la llengua, i crec que no s’ha
d’utilitzar vilment això per parlar d’adoctrinament.

Em sembla que la llengua i l’educació hauria d’estar una
mica per damunt.

Moltes gràcies, Sr. Mas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Mas, li resten 10 minuts i 53
segons.

EL SR. MAS I TUGORES:

Només faré un comentari, després ja deixaré la resta per
quan hi torni, un poc en la línia del conseller, quan parla que
massa vegades s’ajunta català, independència, adoctrinament,
escola pública; fent una recerca ràpida per internet ens adonam
que l’Estat espanyol, als llocs on es denuncia amb més
intensitat l’adoctrinament, és als llocs on hi ha llengua pròpia,
País Valencià, Catalunya, Illes Balears, País Basc, Navarra i
Galícia, són els llocs on es denuncia... és denunciat per part de
segons quins col·lectius amb més intensitat l’adoctrinament. És
clar, és el que deia Ovidi Montllor, que el que molesta és que
ho facis i a més ho facis en la teva llengua.

Per tant, aquest lligam que aquí el lligam al català, als altres
llocs ho lliguen a la llengua pròpia i és aquí on hi ha un

problema. Per tant, la conclusió a la que podem arribar és que
el que molesta és la diversitat lingüística, la diversitat, en
general, en aquest cas la lingüística, no el fet de
l’adoctrinament. 

Moltes gràcies. 

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

Moltes gràcies, Sr. Mas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Bé, Sr. Mas, li restaran per a la propera intervenció
9 minuts i 25 segons. Ara passam al torn del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. Presidenta, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller i equip, moltíssimes gràcies avui per ser aquí. La
veritat és que nosaltres no necessitàvem en absolut que vostè
comparegués avui horabaixa en aquesta Sala Verda del
Parlament de les Illes, no necessitàvem que ens aclarís
absolutament res en relació amb l’adoctrinament; nosaltres
vàrem votar a favor perquè el que no volíem era contribuir al
xou i a l’argumentari que es veten propostes que vénen d’un
partit polític en concret. Per això nosaltres sempre votam a
favor de qualsevol compareixença. Torn a incidir en què jo no
ho necessit, perquè ho tenim molt clar.

Dit això, vull recordar que tothom pot anar a denunciar a
Inspecció Educativa, com s’ha dit aquí, com saben
perfectament els diputats de VOX, poden anar a la Fiscalia de
Menors, poden denunciar tot el que no els agradi i si troben que
la comunitat educativa no fa el que volen poden anar a la
justícia i que a la justícia responen.

Quan parlen d’adoctrinament, jo voldria parlar de
l’adoctrinament que va viure la meva padrina. Mirin, quatre
mesos abans de morir em va dir: Lina,..., -jo era petita, per cert
jo vaig viure vuit anys a Madrid, no soy sospechosa de ser
monolingüe, sinó que som bilingüe en estat pur i tant m’és
parlar el castellà com el mallorquí, m’agradaria parlar anglès,
francès, rus i xinès, així ja seria feliç del tot-, la meva padrina,
i ara jo també contaré una batalleta perquè aquí tothom les
conta i vénen a vendre el seu llibre, i jo també vull vendre el
meu, la meva padrina, quatre mesos abans de morir em va dir:
“Linita,..., -perquè em deia Linita-, m’agradaria molt aprendre
a llegir i a escriure i no en sé”. Era el 1975, i li vaig dir:
“padrina, no vos preocupeu que jo aniré a comprar una
cartilla..., -perquè jo en vaig aprendre amb cartilles-, i vós
aprendreu a llegir i escriure”. Vaig anar a comprar una cartilla
que deia: “a, e, i, o, u, mi mamá me mima, mi mamá me ama”,
i la meva padrina, que no parlava el castellà, era moscarienca,
va aprendre a escriure “mi mamá me mima, mi mamá me ama”,
i això va ser absolutament en castellà perquè no en vaig trobar
en una altra llengua. Que va tenir problema per fer-ho? No, no
tenien problema per a res.
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Jo el que recomanaria al Grup Parlamentari VOX és que
venguin a les comissions d’aquest parlament, perquè almanco
a les que jo assistesc no hi són mai, a la d’Assumptes Socials,
a les quatre, avui no hi eren; a la de Salut d’ahir, no hi eren; ara
és aquí, porque ha venido a vender su libro; jo el que
demanaria és una mica de respecte cap a aquest parlament, cap
a les comissions, allà on es decideixen polítiques que
afavoreixin la nostra ciutadania; jo el que agrairia és això, per
començar.

Dit això..., dit això, me molesta molt que ens haguem de
posicionar una i una altra i una altra vegada sobre coses que ja
estan superades per aquesta societat, que se’ns obligui a posar
contra la paret, que se’ns posi sempre contra la paret, una
vegada, una altra i una altra. Jo no hi vull estar, contra la paret,
per respecte a la comunitat educativa, per la llibertat de càtedra,
pel respecte cap als docents, per la confiança cap als equips
directius i els docents; per la confiança i l’esperança cap als
alumnes, pel respecte a la pau i a la bona convivència no
contribuiré a aquest circ mediàtic al qual ens vol dur VOX una
i una altra vegada. Que facin feina i es deixin de circs.

I em sap greu, Sr. Conseller, respecte a tots els diputats, a
la presidenta i aquesta cambra, però jo en aquest moment me’n
vaig, perquè no vull contribuir més a aquest xou. 

Gràcies.

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

Gràcies, Sra. Lina Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Bé, doncs passem al següent torn, que és el... Sí?,
perdoni?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El seu torn. Li donava la paraula, ara. Endavant, Sr.
Castells, per quinze minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

(Inici d'intervenció inaudible per avaria tècnica)

LA SRA. PRESIDENTA:

No es preocupi.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Bé, gràcies, Sra. Presidenta, després d’aquests problemes
tècnics. Aprofito per dir que intervinc en substitució de la Sra.
Patrícia Font.

I jo, en la línia del que ja ha dit el Sr. Mas, doncs jo també
li volia agrair molt sincerament, i fins i tot emotivament, al Sr.
Campos, doncs que ens faci present tan sovint aquesta realitat,
que per a mi és entranyable, dels països catalans, que a més a
més en dic entranyable perquè l’he viscuda molt intensament

per vincles familiars, els tres països catalans, i, per tant..., bé,
si realment no existís suposo que vostè no tindria cap necessitat
de dir-ho cada dos per tres, no?

Ja li dic, jo la conec, i, a més a més, explicaré una cosa que
el Sr. Conseller no li ha sabut respondre: per què hi ha
enquestes en què es demana de quin poble dels països catalans
vénen els alumnes? Se’ls ho demana perquè evidentment hi ha
un ensenyament de la llengua catalana i és rellevant saber de
quins llocs del domini lingüístic vénen aquestes persones,
perquè en els diferents territoris hi ha unes polítiques
lingüístiques diferents i per tant aquests al·lots poden venir amb
uns bagatges lingüístics diferents. Cosa que, en canvi, no passa
a la resta de l’Estat, a l’Estat hi ha una uniformitat absoluta en
l’ensenyament de la llengua, espanyola, evidentment. Per tant,
aquí simplement es tracta de fer la feina ben feta de
caracteritzar bé l’alumnat que els centres tenen al davant,
perquè no és el mateix el bagatge lingüístic que porta un
estudiant d’origen valencià, però d’una zona castellanoparlant,
no és el  mateix que porta un estudiant que tal vegada ve d’un
poble de Girona, el bagatge lingüístic no és el mateix, i, per
tant, com que el volem és una atenció personalitzada, és lògic
que els centres docents demanin aquesta informació.

Això per començar.

Per altra banda, els he de dir que jo estic molt... decebut que
dediquem tantes hores a parlar d’això. Jo vaig votar en contra
d’aquesta compareixença, Sr. Conseller, perquè vaig dir en
aquell moment, i com que hi era present el Sr. Campos, doncs
ho puc tornar a dir ara sense cap mena de problema, vaig fer
una anàlisi del fet que crec que el Grup VOX utilitza el
Parlament com a decorat de la seva propaganda, i a mi em sap
greu, i ho he de dir perquè ho vaig dir en aquell moment i ho he
de dir ara, em sap greu que els grups majoritaris d’aquest
parlament i vostè, perquè en el fons, conseller, els grups del
Govern actuen com a corretja de transmissió de les directrius
que els dóna el Govern, s’hagi prestat a aquest teatre, i som
aquí perdent el temps per fer-li, com es diu popularment, la ola
al Sr. Campos en les seves obsessions.

En lloc, per exemple, d’haver fet una compareixença sobre
la problemàtica de la matrícula dels alumnes d’FP. Llavors, em
fa gràcia perquè llavors aquests senyors parlen dels
nacionalistes, i resulta que els nacionalistes som nosaltres, i jo
he demanat una compareixença del conseller perquè parli dels
problemes de la matriculació d’FP, i això -i ara em sap greu
que no hi hagi aquí la Sra. Guasp, que els agrada tant parlar de
lo que de verdad preocupa a la gente-, doncs, sincerament,
crec que a la gent li preocupa més no haver pogut entrar en un
cicle formatiu de grau superior que aquestes històries sobre
adoctrinament que, amb major o menor intensitat els grups de
dretes, esgrimeixen.

Per tant, els ho he dir, jo crec, Grup Socialista, Podem, crec
que no haurien d’haver entrar en aquest joc. I la Sra. Pons, que
em sap greu que ara no hi sigui, ara s’ha aixecat i se n’ha anat,
però l’altre dia va votar a favor de la compareixença! Llavors,
si tan indignada està el coherent seria que hagués votat en
contra d’aquesta compareixença, bàsicament per estalviar
diners als ciutadans, perquè evidentment que estiguem reunits
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a aquesta hora aquí als ciutadans els costa diners, i no pas pel
nostre sou, que és el mateix, sinó per altres despeses.

Hi ha un problema de fons que ja s’ha posat de relleu, que
és aquesta confusió entre llengua i adoctrinament, perquè, bé,
aquí es fan tota una sèrie de queixes per part del Sr. Campos,
que jo puc entendre, hi ha algunes de les queixes que diu que
jo les entenc, o sigui, jo em posaria en el lloc de determinats
pares i les entendria i me molestarien; així com també -i els
explicaré algunes anècdotes- als centres on han estudiat els
meus fills i a altres centres de Maó a mi m’han arribat queixes
en sentit absolutament contrari, i també els ho diré: jo puc
entendre que evidentment hi hagi aquestes queixes, i entenc que
els pares es queixin i entenc que la conselleria actuï i ho
corregeixi, perquè evidentment l’educació pública és de tots, i
per tant tots ens hi hem de sentir còmodes, i si passen coses que
no ens agraden els pares hem de poder-ho dir, i evidentment
sempre amb un principi de proporcionalitat, perquè, com diu el
vell aforisme llatí de minimis non curat praetor, és a dir,
escolti, Sr. Conseller, la Inspecció hi és per a coses que ja
passen d’una determinada gravetat; per a temes domèstics i per
a temes de dimes y diretes que hi ha als centres educatius, que
vostè n’ha explicat uns quants, i jo ja li dic que n’hi puc
explicar uns altres, doncs evidentment per a això no cal ni que
el conseller perdi el seu temps, ni que l’inspector perdi el seu
temps, ni evidentment molt menys aquests diputats que som
aquí.

Per tant, a banda de totes aquestes..., hi ha algunes
anècdotes que jo entenc la molèstia dels pares i entenc que
vostè evidentment se’n faci ressò, una altra cosa és passar de
l’anècdota a la categoria, però el que és més preocupant, i és on
es veu la intenció que vostès tenen, és aquesta confusió entre
llengua i adoctrinament, com si el fet que hi hagués coses que
es fan en català o que es parli d’una realitat absolutament
indefugible, que és la dels països catalans, és a dir, països on es
parla la llengua catalana, això sigui adoctrinament. No, escolti,
això és una visió que a vostè li molesta, perquè vostè té una
visió uniformista, imperialista de l’Estat i, per tant, la nosa de
la llengua catalana li molesta perquè trenca el seu patró.
Llavors vostè, com que té aquesta creuada contra la llengua
catalana, bé, ho lliga amb l’adoctrinament i..., bé, ens porta
aquests debats aquí.

I em sap greu que en aquest tema, doncs, per exemple -i em
sap greu també que no hi sigui ara la Sra. Guasp-, que el Grup
de Ciudadanos, hi hagi entrat també; la Sra. Guasp ha fet una
intervenció en què ha fet, negant-ho explícitament però
implícitament, una vinculació total entre el tema de la llengua
i el tema de l’adoctrinament.

I jo crec que, si volen que ens prenguem seriosament
aquests debats, com a mínim el que haurien de fer és separar
aquestes qüestions. Perquè, escolti, jo vaig anar a una escola
que era catalanista i confessional -ja sé que per a alguns això
pot ser una mica contradictori- que no era ni concertada, era
una escola privada; escolti, a mi em van ensenyar a estimar la
llengua castellana, era una escola on, encara que l’ideari fos
catalanista, -que catalanista en aquell moment el que volia dir,
perquè abans el Sr. Conseller, quan ha començat la seva
intervenció, ha dit que ell venia de l’escola nacionalcatòlica, jo
no vaig arribar a tant, però en aquell moment encara era

obligatori un ensenyament en castellà-, doncs la meva escolta
catalanista volia dir que l’ensenyament era en català, que
simplement s’ensenyava als nens que anàvem a aquella escola
a viure amb normalitat els seus referents, la seva identitat, com
dia abans el conseller. I això era perfectament compatible amb
tenir un ensenyament intens i profund de la llengua castellana,
de la literatura castellana, de què tinc un bagatge, per dir-li-ho
amb modèstia, molt important i del qual em sento molt
orgullós.

Per tant, jo aquesta mescla, mesclar el tema de la llengua
amb el tema de l’adoctrinament obeeix a una mentalitat molt
pobra, molt pobra, i que jo considero que és lamentable perquè
realment, és a dir, si aquesta és la visió que vostès tenen de la
llengua catalana, si aquest és el menyspreu que senten cap a la
llengua catalana en comparació amb..., que jo sóc del que
vostès dirien “un nacionalista”, de l’amor que jo tinc cap a la
llengua castellana, l’admiració que jo tenc cap a la literatura
castellana, doncs jo em sento molt ric, i em sap greu, però
perquè a vostès els veig molt pobres.

Els deia que els posaria alguns casos. Jo, miri, casos de
coses que han passat a instituts de Maó, això a una filla meva,
i aquests set casos que vostès han recopilat amb tanta
“treballositat”, jo sense cap mena de “treballositat”, doncs jo li
contaré aquest cas: la meva filla ve i em diu: “Escolta, la
professora de Valors Ètics, -ni més ni menys-, ens ha dit que tot
això de la independència de Catalunya és perquè els catalans el
que volen són calers, els catalans el que volen..., són uns
garrepes, i el que volen són diners”. Això, la professora de
Valors Ètics, a un institut que es diu Institut Joan Ramis i
Ramis. És clar, si jo estigués obsessionat com vostès, hagués
armat aquí també una baralla amb aquest tema! Bé, mira,
aquesta senyora que digui el que..., és el que deu pensar aquesta
senyora, bé! Vull dir, tal vegada vostè pensaria que això és la
seva llibertat de càtedra.

O, un altre cas, que em van venir uns pares de l’Institut Cap
de Llevant sobre un professor de Filosofia -prou conegut de la
Inspecció, per cert, per altres motius- que va centrar tot un curs
d’ESO de Filosofia en l’obra Política para Amador, de
Fernando Savater, amb unes preguntes dels exàmens, que a mi
me’ls van enviar els pares, o dels treballs, d’escolti, per què el
nacionalisme és una cosa tan negativa, argumenta-ho...etc. És
a dir, que vostè em dirà: home!, són preguntes que es fan sobre
el llibre!; sí, però, està clarament en un biaix molt orientat. Bé,
aquests pares m’ho van dir i jo ho vaig posar en coneixement
de la conselleria, bàsicament perquè els pares m’ho van
demanar, crec que la cosa no va arribar enlloc.

Però jo amb això, el que vull dir, jo no pretenc elevar
aquestes anècdotes a categoria, el que vull dir és que casos
d’aquests n’hi ha per totes bandes, n’hi ha per totes bandes. I
professors d’Història que expliquen la història d’una manera -
com molt bé ha dit el Sr. Conseller- i professors que
l’expliquen d’una altra, també. Perquè, com que em sembla que
aquesta idea és de Hannah Arendt, el que és característic de la
democràcia no és la veritat, el que és característic de la
democràcia és el debat, el diàleg. Això és una idea que també
ha desenvolupat el Sr. Conseller: el que és característic de la
democràcia és el debat. Perquè la veritat exclou el debat,
perquè, és clar, la veritat només admet una adhesió
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incondicional! La veritat és absoluta! Llavors, quan una
persona ha estat advocada -com m’imagino que deu ser el cas
de la gent que milita a VOX, no?- en aquesta uniformitat de la
veritat inatacable, és clar, evidentment, qualsevol cosa els fa
saltar i els fa sentir-se absolutament ofesos. 

Quan algú ha estat educat -i jo abans els he posat l’exemple
de la meva escola, però diguem, pel tema personal- en aquesta
admiració de la diversitat, doncs bé, doncs s’accepta! Doncs
quan em ve la meva filla i em diu això, li dius: bé, mira, aquesta
professora dirà això i una altra dirà una altra cosa, tot són
opinions! El que no puc és compartir això, el que no puc
pretendre és que els professors tinguin por de parlar dels temes
que afecten l’actualitat, perquè, és clar!, qualsevol pare..., si no
em denuncia un pare per adoctrinament, em denunciarà un altre
per adoctrinament. Per tant, no fem d’això una font de conflicte
permanent. 

La veritat, Sr. Conseller, és que per a mi l’únic interès que
tenia aquesta compareixença era conèixer la postura del PP i de
Ciudadanos, sincerament. Amb tot el respecte pels altres que
han intervingut i els que intervindran! Però, més o menys jo
tenia ganes de saber, davant d’aquest tema que és el tòtem de
VOX, volia saber com es posicionaven el Partit Popular i
Ciutadans. I he de dir que he estat -home, dintre del que cap,
evidentment- relativament satisfet de la postura del Partit
Popular, que l’he vista molt moderada, vull dir, en la seva línia,
tot i que hi ha hagut coses que ha dit el Sr. Lafuente amb les
quals no estic d’acord, i prou més decebut per la postura de
Ciudadanos, que ha intentat també aparèixer com a moderada
però jo crec que ha desgranat algunes idees molt preocupants. 

Només fer una reflexió sobre la seva intervenció, Sr.
Lafuente, és molt curiós que vostè, que, com jo -no tant com el
conseller perquè som una mica més joves- no va anar a l’escola
nacionalcatòlica, però va anar a una escola en què tot es feia en
castellà, gairebé, i en què el marc mental evidentment era el del
tardofranquisme, que l’únic exemple d’adoctrinament que se’n
recordi sigui del capellà que era comunista! Això no el fa
pensar, a vostè? No li fa pensar a vostè que hi ha un
adoctrinament explícit que és el que surt de la norma?, i,
després, és clar, hi ha un adoctrinament discret que és el que es
troba dins el marc mental majoritari i normatiu! És clar, vostè
només se n’adona del que surt de la norma.

Que és exactament el mateix que passa amb els cartells
aquests que tan ofenen al Sr. Campos, hi ha un tipus de
manifestació pública, és a dir, els estudiants que són
espanyolistes que van amb la bandera espanyola i que són de la
selecció espanyola, no necessiten enganxar cap cartell enlloc,
perquè tot aquesta projecció que ells fan de la seva ideologia ja
la tenen totalment avalada pel marc actual. Quins són els joves
que necessiten anar al seu institut i penjar que si independència,
que si no sé què...?, home!, evidentment els que defensen una
visió alternativa!

I aquí tornem al tema que la democràcia és debat! És a dir,
és que si aquests joves no poguessin penjar a l’institut aquest
cartell, no podria haver-hi un debat! Llavors, és clar, vostès van
per l’uniformisme, per aquesta mena de patriotisme
constitucional -que diuen- que llavors aquí és on vaig a la
intervenció de la Sra. Guasp, que és on hi ha la trampa, no?,

que ella ha dit: nosaltres l’únic que volem és que los
nacionalistas no puedan dividir a los españoles, fixin-se!
Quina idea més totalment reaccionària, los nacionalistas, que,
evidentment, los nacionalistas sembla ser que som els que
parlem d’FP, els que voldríem parlar d’FP, i no els que parlen
de l’adoctrinament, però los nacionalistas sóc jo!, que demano
compareixences per parlar de la matrícula d’FP. I, els no
nacionalistes, los españoles, són els que demanen
compareixences per parlar de l’adoctrinament.

Llavors, la Sra. Guasp, em sap greu que no hi sigui -ja li
diré que l’he citada tantes vegades- contraposa que los
nacionalistas no dividan a los españoles, és clar, i jo, llavors,
el primer que li demanaria és: ah!, i què passa, que els
espanyols no són nacionalistes? Els espanyols són a-
nacionalistes!, són a-nacionals, els espanyols fan com la Sra.
Merkel, que quan li van portar una bandera alemanya la va
agafar i la va tirar a terra, va dir: aquí, a Alemanya, no es
brandeixen banderes, perquè les banderes estan on toca, als
edificis públics! Em sembla que Espanya està molt lluny,
d’això, està molt lluny d’això! Sí, per no parlar dels que la
porten a la mascareta, a mi no m’hi veuran mai amb cap
bandera a la mascareta, em sap greu.

Per tant, fixin-se, i en això torno una altra vegada a vostè,
Sr. Lafuente, la Sra. Guasp, per què contraposa los
nacionalistas a los españoles?, perquè ella, és clar!, ella
compra el marc mental d’una forma absolutament acrítica, allò
és la veritat constitucional!, i, per tant tots els que sortim
d’aquest marc som uns bitxos estigmatitzables, los
nacionalistas. I, per això també ella està en la línia de la mescla
del que és llengua i adoctrinament, és clar, tot el que sigui
defensar la llengua, com que trenca aquesta visió uniformista
de l’Estat, tot el que sigui que la llengua catalana vagi més enllà
del paper secundari que li atorga l’actual ordenament jurídic,
doncs, evidentment, això és ser nacionalista que, a més a més,
està bé que diu: no, és que nosaltres defensem el bilingüisme!
No, perdoni!, els que defensem el bilingüisme som els que som
partidaris que hi hagi una presència determinant del català en
l’educació, perquè l’única manera que a Espanya, algunes de
les seves comunitats autònomes siguin bilingües és que hi hagi
una aposta decidida i absolutament desacomplexada a favor del
català en l’educació.

Perquè si féssim cas del programa de vostès, d’aquest
bilingüisme a l’educació, el resultat seria que s’acabaria el
bilingüisme. El resultat seria que s’acabaria perquè, com saben
vostès perfectament, en gairebé tots els àmbits de la societat el
castellà és amplíssimament majoritari. Per tant, l’única
manera...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perdoni, Sr. Castells, s’ha esgotat el temps, vagi acabant. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

... -doncs acabo, acabo immediatament, gràcies, Sra.
Presidenta-, doncs, precisament la manera d’aconseguir aquest
equilibri de llengües és que el català tengui aquesta importància
determinant en el sistema educatiu. Gràcies, Sra. Presidenta. 
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Castells, per la intervenció. És a dir, ja
que hi érem..., ha aprofitat, eh!, ja que hi érem, ha aprofitat,
evidentment, no? Ha dit que jo no hauria d’haver vengut a
aquesta compareixença, o que el grup majoritari... Però, miri,
a mi li puc assegurar que tenc qüestions més importants que
aquesta sobre temes d’educació, i vostè ho sap perfectament,
però, jo crec que tenc un respecte al Parlament i per això he
vengut, simplement, crec que era un tema que dins la
problemàtica educativa no és el més important, a mi és un tema
que em preocupa poc, em preocupen més altres coses,
evidentment, que és l’educació..., però jo respect el Parlament
i, per tant, crec que era bo que vengués malgrat... són les vuit
i quart, me n’he d’anar a Pollença, i demà matí vaig a Menorca,
per cert, i ja està, no?

Per tant, crec que és bo donar la cara. A mi no em fa por
parlar d’adoctrinament, de qualsevol cosa, ho he dit sempre,
malgrat pensi que l’adoctrinament no és un problema de
l’educació de les Illes Balears, i amb això estic convençut que
vostè i jo estam totalment d’acord.

I estic d’acord amb vostè amb altres coses. Ho he dit jo:
català i adoctrinament perquè per a alguns van units, i l’escola
pública. És curiós de totes les coses que s’han dit als mitjans,
determinats mitjans, només surten instituts, instituts, CEIP no
en surt quasi cap, instituts. I en surten quatre o cinc, d’instituts,
eh?, tot plegat. Si féssim una anàlisi de tots els instituts n’hi ha
que es repeteixen contínuament, fins i tot notícies de fa tres o
quatre anys, tornen sortir, és a dir, aquesta enquesta que ha fet,
que ha dit el Sr. Campos, me l’han treta contínuament, és a dir,
crec que l’única enquesta que s’ha fet a un centre és aquesta,
però me la retreuen contínuament. Per tant, en fi, consider que
he de venir, consider que he de donar la cara, consider que com
a responsable d’Educació, malgrat sigui un grup minoritari qui
ho demani, he de venir, li ho dic amb tot el meu respecte, i que
consti que estaria millor fent altres feines que tenc sobre
l’educació.

Després, evidentment, vostè ha dit unes coses que crec que
són la clau, la democràcia significa diàleg, diàleg i debat, i la
veritat absoluta no existeix. I alguns pensen que quan parlen,
parlen amb dogmes, parlen amb dogmatisme total i absolut,
crec que encara no han interioritzat, tal vegada ja mai, no sé si
és una qüestió ja genètica o d’immersió o d’adoctrinament, ja
no ho sé, que realment la democràcia és antitètica de l’única
veritat, del pensament únic. I tothom té dret a defensar els seus
pensaments, tothom té dret a defensar-los i no hi ha una veritat,
ni la meva, ni la seva, ni la del Sr. Campos, ni la del Sr.
Lafuente, ni la del Sr. Mas, tothom, ningú no té la veritat. Per
tant, estam obligats, si volem tenir una societat democràtica i de
consens, a posar-nos d’acord, parlar, parlar, és que sense parlar
no és possible arribar a acords, per això dic que vostè ha dit “la
veritat és incompatible amb la democràcia”, l’única veritat.

I això és també una veritat que s’ha d’aplicar a l’educació,
l’educació ni tan sols quan parlam de teories psicològiques,
d’aprenentatge, no hi ha una única teoria. Vull dir, des
d’infantil fins primària, per dir una època de formació, no hi ha
una sola teoria d’aprenentatge, hi ha moltes teories de

l’aprenentatge. Per tant, és evident que l’educació també
necessita de la diversitat metodològica, de concepció, d’idees,
etc., no hi ha una sola concepció de l’educació. I crec que això
és quelcom que ens hauria de fer reflexionar, si hi hagués una
sola concepció de l’educació seríem a un estat dictatorial i
autoritari. I malgrat pugui ser un estat democràtic amb
problemes, és un estat democràtic i, per tant, crec que això és
clau.

Per tant, la diversitat és l’essència de la democràcia i que,
evidentment, després hem d’arribar a acords per veure quin
tipus de normativa tenim, també és evident. Per tant, jo estic
d’acord amb vostè i jo sempre he lamentat i lament aquest
intent, doble intent: un, parlar malament de l’educació a les
Illes Balears, és a dir, no són ni capaços de vegades, fins i tot
els diputats, els grups parlamentaris i la gent que es troba dins
l’administració, de parlar bé de l’educació, de parlar bé dels
èxits de l’educació, sembla que realment el criticisme s’imposa
a l’hora d’analitzar l’educació: som els darrers de la cua, som
els darrers... I no és veritat, a més, això són cantarelles que es
repeteixen perquè són incapaços de mirar les dades, d’estudiar
i analitzar la realitat de l’educació.

Per tant, a mi me molesta aquest sentit negatiu i quan es
parla d’adoctrinament i ideologia, me molesta, i això no vol dir
que no es pugui ser crític, cadascú ha de tenir posicions
crítiques sobre el que fa el Govern, el que fa la Conselleria
d’Educació, faltaria més! Però tenguem una mica d’autoestima
i posem en valor tot el bo que es fa en l’educació per part de la
comunitat educativa i dels docents. És que sembla mentida que
ens trobem en aquest debat, sembla mentida que no
reconeguem..., és a dir, aquesta manca d’autoestima que tenim
de vegades, a mi em sembla negativa.

Li donaré una dada, i amb això acabaré, miri, varen sortir
les dades de PISA, PISA una avaluació externa, internacional,
no l’ha manipulada la Conselleria d’Educació, i resulta que
estam per sobre de la mitjana. Si haguéssim estat darrers, les
preguntes parlamentàries haurien saltat contínuament i alguns
titulars de mitjans de comunicació; com que la notícia no era
negativa, va passar gairebé desapercebuda. Ja està bé! Ja està
bé! Que tenim molt de camí per recórrer? Evidentment que
tenim molt de camí per recórrer. Això és el que em preocupa,
millorar l’educació, les competències educatives dels nostres
estudiants, això sí que em preocupa. El tema de l’adoctrinament
no és una preocupació, em preocupa si hi ha una pràctica
educativa inadequada, també li diré Sr. Campos, però això és
tan minoritari, que no és el problema de l’educació, té altres
problemes l’educació.

Per tant, per a mi el més interessant, a més de què ha parlat
i per tant ha esgotat el temps, per tant, li ha valgut la pena en
aquesta comissió, és “la veritat és antitètica de la democràcia”
i, per tant, la veritat absoluta és antitètica d’un pensament únic
respecte de l’educació.

Moltes gràcies, Sr. Castells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passem el torn del Grup
Parlamentari Socialista, te la paraula el Sr. Casanova.
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo crec que a aquestes hores
del debat, hi ha poques aportacions a fer, crec que ha quedat
molt palès que aquesta compareixença ha estat per posar de
manifest una vegada més els objectius de VOX i, pel que s’ha
vist també, de tots els partits de la dreta, que són les seves
dèries que es repeteixen una vegada, dues vegades, tres
vegades, que queda molt clar, que és la primera dèria que és el
català, el català com a llengua no ho sé, que els fa por o no ho
sé, però també el català, dubtant de la unitat de la llengua i
plantejant diferents sessions que si els països catalans, com a
unitat cultural, com a unitat lingüística i aquesta cosa els
espanta, perquè al final tenen un objectiu sobre el català,
l’objectiu final de VOX i de la dreta és aconseguir la crispació,
la indignació, la divisió, però segueixen per aquí.

L’altra dèria de VOX i, per extensió, també de la dreta, és
el tema de l’adoctrinament. El tema de l’adoctrinament ja li han
explicat, jo crec que ha quedat molt, molt, molt clar que
l’adoctrinament és quan s’intenta anar més enllà de la
possibilitat de pensar i, per tant, un pensament únic, jo crec que
a les Illes Balears no n’hi ha. Però al final el tema de
l’adoctrinament l’única cos que facilita o l’única finalitat que
té és posar en dubte la professionalitat dels docents. Jo crec que
aquí adoctrinament i dubte dels docents va lligat, perquè
l’adoctrinament sols es genera quan el docent és dolent. I
sembla ser que els docents que són dolents són els docents de
la pública, perquè a la concertada no hi ha adoctrinament, mai,
i mira que hi ha escola privada i escola concertada amb un
pensament molt únic i amb unes idees molt concretes, amb una
simbologia externa i interna a les aules molt concretes. Per tant,
l’adoctrinament entès així (...).

De tota manera jo crec que l’adoctrinament com a manera
continua, ja li han explicat, però jo crec que venir aquí a parlar
d’adoctrinament és venir a intentar dubtar de la professionalitat
dels docents, per tant, i dubten de la professionalitat del sistema
públic, perquè al final és parla de la cosa pública.

Perquè l’altra dèria de la dreta i també de VOX, i que s’ha
manifestat, ha estat l’escola pública, s’ha repetit per activa i per
passiva que si hi ha casos en els instituts de la pública, fins i tot,
i és el que volia contestar-li a la Sra. Guasp, se li ha escapat, el
subconscient li ha escapat i ha dit: volem que es mantengui la
igualtat, perquè hi ha molts pares que volen triar la concertada,
però al final queden a la pública, com si fos això de segona. I
se li ha oblidat dir que hi ha un percentatge molt més alt que
trien l’escola pública, per alguna cosa serà. Jo crec que és
important posar de relleu la importància de l’escola pública
com a una escola que facilita la integració, que facilita la
inclusivitat i té uns principis que jo crec que és el que aquí hem
de posar en valor.

De manera que jo crec que torn a dir, aquesta
compareixença..., malgrat..., jo discrepo que no era..., no s’ha
de perdre el temps; jo crec que de tant en quan si que s’ha de
perdre el temps, crec que va bé recordar en quin posicionament
ens trobam, perquè no sols és adoctrinamiento i el cartellet de
torn, que és un... -ah!, i per cert, Sr. Campos, aquest cartell que
vostè diu que hi era, no es troba a un passadís, ja li dic jo, no es
troba a un passadís, per tant no digui que es troba en un

passadís perquè no hi és, es troba en un..., es troba en un
despatx tancat, per tant no es troba a un passadís-, però, bé, dit
això, al final és que el que interessa, és clar, és el cartelito, és
el cartelito. Però de tota manera crec que aquí la dèria és: unitat
de la llengua, enfrontar la comunitat educativa i menysprear el
cos docent i el professorat, perquè com més malament estigui
l’escola pública al final surt la finalitat última, que és fer veure
que l’escola privada, que l’escola concertada, l’escola elitista
i l’escola exclusiva és molt millor que l’escola pública, que
l’escola inclusiva.

De tota manera, jo no vull seguir insistint en el tema.
Simplement vull donar les gràcies al Sr. Conseller per haver
vingut a defensar, per una banda, la professionalitat dels
docents; crec que defensar que no hi ha adoctrinament és
defensar la professionalitat de tots els docents. Crec que li he
de donar les gràcies per haver vingut a defensar l’inclusivitat i
l’escola com a transmissora de valors, l’escola com a
transmissora de principis, de principis d’igualtat, d’equitat. I
crec que li he de donar les gràcies per venir a defensar l’escola
en general i el sistema educatiu, que és el que acaba de dir. I
finalment també li he de donar les gràcies per venir a defensar,
en definitiva, la comunitat educativa, perquè realment posa de
manifest que les dèries de determinats partits no són les
necessitats de la comunitat educativa; la comunitat educativa
està molt tranquil·la i confia en els docents i confia en la
Inspecció Educativa que tenim.

Moltes gràcies.

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

Moltes gràcies, Sr. Casanova, per les seves paraules. Hi ha
cosa per a mi clau, i és que amb aquesta compareixença meva,
que torn repetir que malgrat tot la tornaria a fer, no tenc cap
problema a venir a defensar, sobretot vull defensar els docents,
i per tant me molesta, ho he dit moltes vegades, que hi hagi
sectors que facin de la desconfiança en els docents el seu
principi polític, i crec que arriba un moment que els que creim
en l’escola, en l’educació, en la feina dels docents, i creim
també en l’escola pública, i torn repetir que no vaig en contra
de la concertada perquè els fets són fets, vull que realment ens
posicionem a favor dels docents i de la seva feina, i ara més
que mai, i ara més que mai!, perquè els que realment han tengut
el valor de dur a terme l’organització adequada ha estat la
feina, la dedicació, l’esforç que han fet els docents per intentar
que l’escola obrís i obrís en les millors condicions de salut, i
plantejar que el debat està en l’adoctrinament és realment no
saber quin és l’objectiu prioritari.

I a mi, Sr. Campos, em pareix molt bé que vostè dugui aquí
aquest objectiu. Mentre vostè es pregunta per aquest objectiu
nosaltres anirem fent feina per millorar l’educació, i això li ho
vull dir. Per tant pot seguir fent les seves preguntes a la
presidenta, que jo vengui aquí, cap tipus de problema, Sr.
Campos. Jo, encantat de venir aquí, no tenc cap problema, però
li vull dir que crec que és important saber quins són els
objectius reals de la conselleria: el que vol és millorar
l’educació, i li vull dir que s’està millorant l’educació, s’està
millorant l’educació. Per tant, diguem, Sr. Campos, senyor... -
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perdoni, ara és que l’he mirat i hi ha hagut...; m’he confós,
fixa’t...

(Rialles de l’intervinent)

Crec que l’important és el que vostè ha dit, generar
desconfiança en el món educatiu, en els docents, crec que és el
pitjor que poden fer, no per als docents sinó per a l’alumnat,
que en definitiva és l’objectiu de la política educativa i de
l’educació que nosaltres tenim com a Conselleria d’Educació.

Per tant moltes gràcies, Sr. Casanova.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Casanova, li resten 8 minuts i 24
segons.

Passem, doncs, al segon torn per als grups parlamentaris
que vulguin fer-ne ús.

La paraula la té el Sr. Campos, per un temps de 3 minuts i
13 segons. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Es evidente que hemos
triunfado con esta comparecencia. Agradezco que se haya
resuelto así, porque si de algo ha servido es, por una parte, para
demostrar el cinismo supino del Sr. Consejero de Educación,
al falsear completamente la realidad de la educación pública
respecto al tema del adoctrinamiento, y comprobar como la
izquierda, la extrema izquierda y el separatismo nacionalista se
pone muy nervioso; sólo falta soltar espumarajos por la boca.
Porque entre que los señores de El Pi, partido nacionalista
catalanista, precisamente los que más se ausentan de las
comisiones, en un ejercicio democrático espectacular se
levantan y se van. Los señores separatistas nacionalistas (...) de
la existencia de los países catalanes como concepto político,
evidentemente demostrando lo que he dicho en la primera
intervención, que la excusa lingüístico-cultural acaba en el
objetivo político de los países catalanes. Siento decirles que los
países catalanes no existen, que hay más argumentación
histórica en la creación de Narnia que de los países catalanes.
Eso..., siento darles este disgusto pero no existen ni han
existido nunca.

Mire, sirve también para demostrar cómo se intenta mentir.
VOX no defiende ningún tipo de monolingüismo; precisamente
estamos en contra del monolingüismo catalán que se imparte
hoy en día en la educación; nosotros creemos en el bilingüismo,
basado en la libertad de educación. A esa cantinela también se
ha sumado Ciudadanos, cuando dice que nosotros queremos un
monolingüismo castellano; ¡no!, no lo hemos dicho nunca,
defendemos la libertad de los padres a que puedan elegir
libremente, eso es libertad. Ustedes defienden imposición,
porque por mucho que quieran negarlo hoy en día la enseñanza
pública de Baleares está en manos de la inmersión lingüística
en catalán, gracias a una normativa, efectivamente, que aprobó
el Partido Popular, el decreto de mínimos del 97, y
precisamente hay que recordar que hay dos sentencias, tres del
Constitucional y tres del Supremo, que dicen que la inmersión

lingüística obligatoria es ilegal, y se está aplicando. Ustedes
tampoco creen en el estado de derecho porque se están
infringiendo esas sentencias. 

Con lo cual no nieguen la realidad; la evidencia es que hoy
en día una familia no puede escolarizar a un niño en español. Y
tampoco puede hacerlo en mallorquín, menorquín, ibicenco,
que es lo que nosotros defendemos, que puedan elegir entre las
lenguas regionales y la lengua nacional, que eso es lo normal en
un ámbito de libertad. Ustedes imponen el catalán estándard
con un objetivo político.

Y no hablo yo de meterme con los docentes, porque usted
sabrá que existen asociaciones de docentes, de profesores, que
se llaman nada más y nada menos Educación PLIS, profesores
libres de ingeniería social, ¿y sabe por qué se llaman libres de
ingeniería social?, porque están cansados estos docentes de ver
la ingeniería social que se intenta impartir a través del sistema
educativo de Baleares, ¡y por eso se han organizado!, ¡porque
usted lo sabe, y a usted además le va bien!, porque usted, usted,
Sr. Consejero, está de acuerdo en el adoctrinamiento. Niega la
evidencia, niega las pruebas, niega lo que le reclaman las
familias. ¡Se denuncia! Mire, aquí tengo la denuncia de Ibiza;
¡claro que se denuncia!, ¡pero el inspector de Educación dice
que no hay, que no pasa nada!. ¡Hoy mismo ha salido otro caso
en el Instituto de Felanitx, con pancarta colgada sobre el 1 de
octubre con lazos amarillos!, ¡hoy! ¡Si és que vamos a caso
público cada semana! Eso es adoctrinar, que es inculcar ideas
precisamente en los menores, y eso es lo que se está haciendo
en el sistema de enseñanza público balear.

Y le puedo asegurar, y termino, que nosotros siempre
estaremos enfrente de todos ustedes que defienden este
totalitarismo; nosotros defendemos la democracia y la libertad,
y no la imposición lingüística que ustedes utilizan además con
objetivos políticos.

Buenas tardes.

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

Moltes gràcies, Sr. Campos. Ja veig que tots estam
equivocats menys vostè. Em sembla com aquell conductor que
va en direcció contrària i diu: mira aquests bojos què fan!
Perdoni, evidentment, vostè sempre pensament únic, veritat
única, però jo, Sr. Campos, respect el seu plantejament. 

Si vostè creu que venir aquí ha estat una victòria seva és
que té una visió del Parlament de derrotats i victoriosos. No
entrarà per aquí, jo no entraré per aquí. Jo venc aquí, una,
perquè és la meva obligació de respecte al Parlament, i perquè
m’agrada donar la cara, i sobretot quan diuen coses que estan
en contra de la realitat del sistema educatiu. Si vostè creu que
té la veritat absoluta jo li reconec tot el dret a dir aquesta
veritat, però que la majoria d’aquesta comissió estigui
equivocada i vostè tengui l’única veritat diu perfectament..., el
retrata, a vostè, del que pensa que és la democràcia i
l’educació.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara és el torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps de 4 minuts
i 39 segons.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, conseller, per les
seves explicacions. He de dir que discrep també de moltes de
les coses que vostè ha dit, i crec que alguna tal vegada no se
m’ha entès correctament. No és que el Partit Popular es vulgui
col·locar enmig de ningú, l’únic que intentam és el que veiem
al carrer, el que veiem en la gent, el que ens conten els
ciutadans, traslladar-ho aquí; els problemes que veiem a
l’educació, traslladar-los aquí, al Parlament.

Vostè diu que hi ha moltes més coses importants que
l’adoctrinament. Sí, efectivament, hi ha moltes coses importants
en educació, de fet és començament del curs escolar i hem
tingut contacte directe amb molts de docents, i una de les coses
que ens han dit és que la conselleria no ha fet les coses
correctament, i ja li ho vaig dir en una pregunta, crec que ha
començat el curs no gràcies a la feina de la conselleria, que ha
estat prou improvisada, sinó gràcies a la feina que han fet els
equips directius.

La realitat també és que hi ha casos en què s’abusa per part
d’una part minoritària, i no es pot negar la realitat, i jo crec que
té la responsabilitat en aquests casos, encara que siguin pocs,
que hi ha una infracció administrativa o hi ha una mala praxi
educativa, sense que hi hagi d’actuar el fiscal, vostè n’és el
responsable, i no pot mirar cap a una altra banda i dir: no vull
saber res. Ha d’esbrinar què passa.

Crec que no és bo l’abús o emprar l’educació per a
activitats polítiques, crec en la llibertat de càtedra i
d’explicació de qualsevol professor, però quan s’abusa, quan
es pengen coses que no tenen a veure amb l’educació, quan es
fa una pressió sobre els alumnes inadequada amb una mala
praxi dels mestres, la conselleria ha d’actuar, no pot mirar cap
a una altra banda. No es pot dir a un professor que determinada
llengua està per sobre dels seus drets individuals i que surti en
premsa i que la conselleria no faci res si ha sortit en premsa, no
obri una investigació com a mínim per saber què passa.

Per tant, crec que en això s’equivoca, li diem per millorar,
per la qualitat de l’ensenyança i per la defensa dels docents que
no mereixen que hi hagi qualcú que faci males pràctiques i
ataqui, jo crec, a la immensa majoria que ho fa correctament. 

Vostè em diu, home, em parla el diputat d’una sentència de
Catalunya. No, li parl d’una sentència que li aniria molt bé
llegir, perquè parla precisament de pensament únic, parla de
pensament únic aquesta sentència, li aniria molt bé, perquè
parla de principis jurídics i de drets fonamentals de tots, i del
principi de neutralitat, i de no emprar una posició a una
institució per a un interès polític. És una sentència, a més, que
varen recórrer amb un manifest de 800 professors universitaris.
El ministre Luque, que era el ministre d’Universitat, el
responsable d’Universitats, va manifestar el seu suport a
aquests 800 professors universitaris que van en contra, que

varen manifestar la seva contrarietat a aquest manifest dels
rectors; i va precisament de pensament únic i va de principis,
i va de principis fonamentals. Estaria bé que la llegís, si pot
llegir aquesta sentència no ficarà la pota com va fer el mes de
juny, quan va dir que el Tribunal Suprem atacaba la unidad de
la lengua. Li aniria bé llegir la sentència i així no diria aquestes
coses que no tenen res a veure amb el que diuen les sentències,
que precisament el que fan és defensar l’estat de dret i els drets
de tots.

La Fiscalia de Menors té un conveni amb vostès i investiga,
però investiga la Fiscalia els casos de vulneració entenc de
drets greus, de vulneració de la Llei penal del menor, quan hi
ha qüestions molt greus. Quan hi ha infraccions administratives,
quan hi ha una mala praxi docent qui ha d’investigar són els
inspectors. I jo és l’únic que li dic, investiguin quan passen
coses d’aquestes, tal vegada n’hi ha prou a cridar l’atenció, dir:
escoltin, no es passin vostès, no pengin aquestes coses. Hem de
tenir col·legis on es puguin parlar de tot amb llibertat, però que
no es faci una utilització abusiva per part de qui vol abusar.

Em demanava que li digués casos concrets, ja els hi han dit
altres i jo no entraré en casos concrets, han sortit en premsa i
crec precisament és la seva feina, i si vostè no s’ha assabentat
dels casos concrets, doncs és que, també, em sap greu,
conseller, crec que és la seva obligació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, ha esgotat el temps, vagi acabant.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... -vaig acabant.

Bé, en definitiva, jo l’animaria a ser realista, a no mirar cap
a una altra banda, a defensar tots els docents, a defensar la
immensa majoria de docents que ho fan correctament i fer un
ús ponderat de la seva autoritat com a conseller quan es fan
coses dolentes, malgrat siguin lleus, que es puguin corregir i si
són molt greus doncs evidentment actuar amb contundència, a
açò l’animaria, i dir-li que som al costat de la conselleria si
actua en compliment de llei i de l’ordenament jurídic.

Gràcies. 

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

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Gràcies perquè em vol
adoctrinar que llegeixi la sentència de la Universitat de
Barcelona. Li diré una cosa, vostè confon les coses, si em diu
que hi ha qualque institució, qualque institut, qualque centre
que ha fet una declaració institucional a favor del que passa a
Barcelona, a Catalunya, digui-m’ho, digui-m’ho, quin centre,
quina institució -parlam de la Universitat de Barcelona-, quin
centre de les Illes Balears ha fet una declaració en relació amb
el que ha passat a Catalunya? Ni un, Sr. Lafuente, ni un, per
tant, no em mescli el que ha passat a Catalunya amb aquesta
sentència, que la llegiré, m’agrada..., m’agrada..., en fi, cada
dia aprendre una miqueta, i que les neurones estiguin encara
actives, però no em compari una cosa amb l’altra. És que em
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sembla, des d’un punt de vista, en fi, educatiu i des d’un punt
de vista intel·lectual, em sembla que és una mala praxi aquesta
comparació que vostè ha fet, una mala praxi. Digui’m quin
centre de les Illes Balears va fer una declaració institucional
respecte del que va passar a Catalunya, un, un. És que no hi ha
cap centre. És a dir, vostè m’agafa això de Catalunya, em diu
que llegeixi perquè jo de vegades dic coses que són, fic la pota,
tanta sort!, m’estic més ficar la pota que ficar la mà, també li ho
dic sincerament, i, per tant, en aquest aspecte li vull dir dues
coses: una, nosaltres respectam la justícia, faltaria més que no
respectéssim la justícia, però, a més, respectam els docents.

A mi em fa gràcia quan diu que ha de fer un ús ponderat.
Nosaltres fem un ús ponderat perquè nosaltres intentam no
reprimir; intentam de forma convèncer, parlar per tal de
millorar les coses. Vostès no em poden donar lliçons de gestió
de política educativa. Sr. Lafuente, no em poden donar lliçons
de gestió de política educativa. I jo som conscient que podem
millorar molt, però de vostès lliçons de gestió de política
educativa ni una, ni una!, perquè vostès varen enfonsar
l’educació, varen posar els docents en una situació lamentable.
I que vostè em digui que nosaltres, en fi, hem de jutjar, hem de
fer expedients o hem de fer quan hi ha una situació que pot ser
problemàtica, escolti, nosaltres actuam, la Inspecció Educativa
actua, i ja li he dit clarament, actua, però, què hem de fer,
expedients, com vostès varen fer a directors? Li puc assegurar
la quantitat de cridades d’inspectors a docents, li ho puc
assegurar.

Per tant, lliçons de gestió de política educativa, per favor,
les mínimes. I li ho dic en el bon sentit de la paraula, jo estic
convençut que vostès això no ho hagués fet, n’estic plenament
convençut, però no... no intenti donar-me lliçons i després dir:
és que he parlat amb docents i diuen que la conselleria ho ha fet
molt malament a l’inici de curs; ho ha fet tan malament, tan
malament, tan malament que segurament Madrid ens imitaria,
la Comunitat Autònoma de Madrid ens imitaria el que hem fet
nosaltres perquè ells... m’estim més no parlar!

I alguna cosa bé hem fet en aquesta conselleria, alguna cosa
bé, perquè haguem començat d’una forma més o manco
correcta l’escola. Si hi ha una dicotomia entre el que fan els
centres educatius i el que fa la conselleria no hagués actuat així,
o vostè creu que EduCOVID, que és una institució
d’assessorament de Salut i Educació, no actua correctament
quan hi ha casos de COVID a les escoles? Escolti!

En fi, Sr. Lafuente, podem discutir el tema de l’inici de
curs, jo sé que vostès, si en una situació normal varen enfonsar
l’educació, no sé què hagués passat en una situació com la que
tenim ara.

Per tant, estic disposat a analitzar i compareixeré per parlar
de l’inici de curs, no tenc cap problema, li ho he dit moltes
vegades, he comparegut... les meves compareixences devora les
que hi havia quan hi havia el conseller d’Educació ja les triplic,
perquè, a més, vostès feien preguntes d’autobombo, nosaltres
no en fem ni una de pregunta d’autobombo. 

Per tant, jo li puc assegurar que estic disposat a parlar de
l’inici de curs, de final de curs, del que sigui, però lliçons les
mínimes, Sr. Lafuente! I quan em diu: jo he parlat amb docents;

amb quants docents ha parlat vostè? Em fan gràcia: he parlat
amb famílies, he parlat amb docents; amb quants docents? Jo
he parlat amb molts docents, amb molts directors, m’he reunit
amb tots els directors, Sr. Lafuente, i hem acceptat les crítiques,
el que no podem acceptar és que a sobre ens digui que nosaltres
ho fem tan malament que les escoles, per casualitat, per
miracle, surten relativament bé. I ara que hem començat el curs
ara començam a analitzar les qüestions pedagògiques que ens
interessen, la semipresencialitat, (...) educatives perquè el
primer era començar amb la màxima seguretat i organització.

Ho podem millorar? Segur que haguéssim... i segur que
vostès haguessin fet filigranes si haguessin estat al Govern,
segur, n’estic plenament convençut, però lliçons les mínimes.

I jo, pensament únic, no confongui els fets de la sentència
de Catalunya del Tribunal (...) amb el pensament únic a les
escoles. No n’hi ha de pensament únic a les escoles, li dic
clarament: la selecció de professors es va mitjançant oposició,
no es fa a dit, per tant, no hi pot haver pensament únic a les
escoles, i cada any es fan concursos, hi ha interins, hi ha
oposicions, no hi ha pensament únic a les escoles. I si hi ha
qualque pràctica docent inadequada l’inspector actua, però no
fem expedients, no perseguim docents, Sr. Lafuente, no en
perseguim, intentam arreglar les coses de forma adequada, que
és la forma com s’ha de fer en educació, de forma adequada, de
la forma com realment arribem al màxim de tranquil·litat i li ho
dic així, perquè estic convençut que vostè i jo en moltes coses
estaríem d’acord, amb tot no perquè a mi em preocuparia molt
si estigués d’acord amb totes les coses amb vostè, no?, i vostè
estaria preocupat si hi estigués d’acord amb mi.

Per tant, li dic clarament que l’educació és una cosa de tots,
no és una cosa de la conselleria, hi ha conselleria, hi ha la
comunitat educativa, hi ha tota la societat civil, juntament amb
els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Preguntam al Grup Parlamentari
Unidas Podemos si la Sra. Santiago vol fer ús del seu temps...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No, no haremos intervención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Ara seria el torn del Grup
Parlamentari Ciudadanos, però no hi és la Sra. Guasp. Doncs
passem el torn al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
pregunto al Sr. Mas si fa ús del segon torn, li resten 9 minuts i
15 segons.

EL SR. MAS I TUGORES:

Molt bé, gràcies, presidenta. Bé, no hi ha res més trist que
creure’s les seves pròpies mentides, i ho ha dit vostè, ho diuen
els tribunals i ho diu el text del Decret de mínims, el Decret de
mínims no és immersió lingüística, i el Decret de mínims no ha
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estat posat en dubte per cap tribunal, per tant, no diguem més
mentides o, com a mínim, tenguem un cert respecte per la seu
parlamentària i no les diguem en aquesta casa.

Tenguem també respecte per famílies, docents, Inspecció
Educativa i Fiscalia, fan la seva feina; tenguem respecte per les
persones i pels col·lectius que fan la seva feina; i sobretot
posem en valor la feina dels docents, que la fan i la fan molt
ben feta, i la fan sobretot per al futur, per al futur que són els
alumnes, i posen l’alumne al centre, que és el que hauríem de
fer tots quan parlam d’educació, posar l’alumne al centre.

Valorem la feina dels docents, no la desvalorem, no la
menysvalorem, posem-la en valor i recuperem la figura del
mestre com a un element important de pes dins la nostra
societat, perquè realment tenen els nostres fills i filles a les
seves mans, tenen l’educació dels nostres fills i filles a les seves
mans, ho fan bé i ho demostren les dades. Per tant, valorem la
feina, la professió i la figura del docent socialment també.

Gràcies.

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

Sr. Mas, estic totalment d’acord amb vostè. Per tant, com
que som socis de govern totalment d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara seria el torn del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, però la Sra.
Pons no hi és. Doncs passaríem el torn al Grup Parlamentari
Mixt, però el Sr. Castells ha esgotat el temps. Doncs queda el
torn del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Casanova, per un temps restant de 8 minuts i 24 segons.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta, no utilitzaré el temps, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Doncs una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència del Sr. Martí Xavier March i Cerdà.

I essent les nou de la nit, i no havent-hi més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió, bona nit a tothom.
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