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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, comença la sessió de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 349/96, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa al Pla per a la conservació dels béns d'interès cultural
de les Illes Balears.

El primer punt de l'ordre del dia correspon a una proposició
no de llei RGE núm. 349/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al Pla per a la conservació
dels béns d'interès cultural de les Illes Balears. 

Perdó, en primer lloc, hi ha substitucions? No. Començam?
Continuam amb la proposició no de llei esmentada, per
defensar aquesta iniciativa, per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de defensar aquesta
proposició no de llei, vull comentar que preveig, tal vegada en
un accés de previsió, quina serà la resposta del Grup
Parlamentari Popular a aquesta proposició no de llei. Per tant,
vull comentar..., considerar-la abans que es produeixi, en el
sentit que ens diran que sembla mentida que no coneguem les
lleis d'atribució de competències als consells insulars, que açò
és una competència dels consells insulars respectius, l'actuació
sobre patrimoni històric. Precisament, aquesta proposició no de
llei afecta a l'actuació dels consells insulars i a la falta de
finançament d'aquestes actuacions i a greus problemes que es
produeixen en quant als monuments o béns declarats d'interès
cultural a totes les illes, problemes que són ben visibles,
qualsevol persona que coneix aquests béns es pot donar compte.

Per altra part, aquesta proposició assenyala la possibilitat
que el Govern col•labori en l'elaboració d'un pla interinsular
global per a totes les Balears de protecció de béns. La setmana
passada es va aprovar una col•laboració del Govern per
col•laborar amb una altra competència traspassada als consells
insulars, com és la d'activitats classificades. Entenc que també
en aquesta protecció dels béns d'interès cultural es pot donar
una situació semblant. En aquest sentit la presentam i la
defensarem. La nostra comunitat autònoma presenta un gran
nombre de béns d'interès cultural, de béns patrimonials
declarats d'interès cultural, segurament la més alta
proporcionalment a l'Estat espanyol en quant a densitat i en
quant a territori. Açò és important tenir-ho en compte. Entre els
avantatges que tenen els propietaris de determinats elements
declarats com a béns d'interès cultural, es contemplen
avantatges com són excepcions fiscals, accés preferent a crèdits
oficials i avantatges que tenen com a finalitat que els
propietaris sentin un interès especial per la protecció del
patrimoni històric, arquitectònic, tecnològic i tot el patrimoni
que després es declarat com a bé d'interès cultural. La
normativa de declaració de béns d'interès cultural estableix
unes obligacions molt clares, tant per als propietaris, com per
a les administracions públiques. En aquest sentit, els
organismes competents estan autoritzats a intervenir, ja sigui
per divulgar, per donar coneixement, per informar sobre el
patrimoni històric i cultural de que es disposa, com per tenir
cura (...) de la seva conservació.

La Llei 16/85, de dia 25 de juny, de patrimoni històrico-
artístic espanyol i el Reial Decret 111/86 que la
desenvolupa, de dia 10 de gener, preveuen que en el cas
d'una conservació inadequada d'un bé d'interès cultural, amb
un incompliment clar per part del propietari, pot ser causa
suficient d'una expropiació forçosa. Si nosaltres féssim
complir aquest article, féssim complir aquesta norma, la
majoria de béns d'interès cultural haurien estat objecte
d'expropiació forçosa. L'altre dia -encara que sigui com
anècdota per afegir, només és simptomàtica i exemplar- em
varen convidar a visitar un bé declarat d'interès cultural a
l'illa de Menorca, el molí de la vall del Migjorn, declarat ja
fa anys com a bé d'interès cultural. En aquests moments, a
aquest molí, que a un temps estava a unes condicions x, ja
no hi queda absolutament res. Ha estat objecte d'expoliació,
ha estat objecte de desfeta, no hi queda res. El més normal
seria denegar, donar per acabat aquest bé com a d'interès
cultural, perquè si açò és l'exemple que hem de donar a les
persones que van a veure un bé d'interès cultural, no té
sentit, no té sentit perquè expressa la poca sensibilitat dels
poders públics per tenir una política activa quant a la
promoció, protecció o salvaguarda d'aquests béns. La
necessitat imperiosa d'assegurar la conservació d'aquests
béns ens demostra que no és suficient que l'administració
competent de protecció del patrimoni històric faci la
declaració de BIC, o iniciï la incoació d'expedients, que en
moltes ocasions es perllonguen sense final, i no es prengui
cap altra mesura de conservació per assegurar aquesta
conservació dels béns. O sigui, no és suficient declarar per
llei un bé patrimonial bé d'interès cultural, no és suficient si
després no hi ha una política activa de conservació. Tampoc
no serviria de res l'expropiació d'un bé d'interès cultural que
ha estat degradat d'una manera irreversible o que la seva
recuperació és impossible, cal ajudar als propietaris a
garantir la conservació dels béns, especialment d'aquells que
per les seves característiques no poden ser utilitzats i són
per als propietaris, moltes vegades, una càrrega. La
degradació dels béns d'interès cultural que s'ha patit al llarg
d'aquests anys, molts d'anys, fos quina fos l'administració
competent, -no vegin en aquesta proposició no de llei una
crítica a una o a una altra administració-, és una cosa que
s'ha donat, és clara i desgraciadament visible per tothom. La
Llei 6/94 d'atribució de competències als consells insulars
en matèria de patrimoni històric o promoció socio-cultural,
animació socio-cultural i dipòsit legal de llibres i d'esports,
no contempla, a l'anàlisi que nosaltres feim, a la seva
dotació econòmica finançament suficient per dur a terme
actuacions dirigides a la protecció i conservació del
patrimoni històric.
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És per aquests motius, atesa aquesta constatació, que
nosaltres hem presentat una proposició no de llei que està feta
amb intenció de millorar les actuacions, però també està feta
per obrir un debat que es pugui donar en aquesta comissió. És
una proposició que té dues parts, la primera que el Govern de
la Comunitat Autònoma col•labori amb els consells insulars de
cada illa, de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, per elaborar un
pla balear, un pla global, general per la conservació dels béns
d'interès cultural, un pla pràctic, mitjançant el qual, d'acord amb
els propietaris, es marquin intervencions que es prioritzin i es
marquin línies d'actuació que s'han de realitzar per tal de
salvaguardar la conservació d'aquests béns, prioritzant
actuacions sobre aquells que necessitin una actuació més urgent
i sobre aquells que els propietaris no en poden treure cap
rendiment. També, en una segona part d'aquesta proposició,
demanam la participació econòmica del Govern de la
Comunitat Autònoma per cofinançar, ajudar al finançament
dels plans insulars, que a partir d'un pla balear es puguin dur a
terme quant a conservació de béns de patrimoni històric
declarats béns d'interès cultural.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions,
grups que vulguin intervenir? Per part del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup d'Esquerra Unida ens planteja una
problemàtica prou important sobre la conservació dels béns
d'interès cultural a la nostra comunitat autònoma. El fet de
comptar amb un gran nombre d'elements de patrimoni històric
declarats d'interès cultural, dificulta la possibilitat de dur a
terme l'adequada actuació sobre cadascun dels elements
patrimonials i assegurar la seva protecció i conservació. Les
diferents administracions competents en aquesta qüestió han de
fer un esforç conjunt per ajudar sobretot als propietaris de béns
d'interès cultural, perquè en molts de casos, malgrat les ajudes
oficials, no podem fer front als elevats costos d'un manteniment
adequat, especialment d'aquells que no tenen cap tipus d'ús. Són
molts els que no tenen un ús i, per tant, no treuen cap tipus de
rendibilitat.

Estam a favor de l'elaboració d'un pla per a la conservació
dels béns d'interès cultural de les Balears, partint de la
col•laboració entre el Govern balear i els consells insulars per
tal d'establir les actuacions més adequades per salvaguardar la
conservació d'aquests béns d'acord amb els seus propietaris.
També volem expressar que estam a favor que el Govern
balear, mitjançant probablement la Conselleria de Cultura,
cofinanci els plans insulars per a la conservació del patrimoni
històric, cosa imprescindible per poder fer una conservació amb
un mínim de garanties. És a dir, entenem que si el Govern no hi
col•labora econòmicament difícilment des dels consells insulars
es podrà fer aquesta conservació tal com s'ha de fer.

Per tot això, el Grup Mixt donarà suport a aquesta
proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pascual. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr.
Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que la conservació
del patrimoni històrico-artístic de les Illes Balears en
aquests moments encara presenta una quantitat de dèficits
molt abundat. Per una banda, presenta dèficits encara de
tipus legislatiu. Fa pocs dies, -em sembla que era la setmana
passada-, el Sr. Conseller de Cultura deia que el Govern
balear tenia previst presentar pròximament una llei de
patrimoni, mitjançant la qual s'adaptin les lleis estatals marc
a la realitat de les Illes Balears. Creim que és una llei
absolutament imprescindible. 

També hi ha dèficit de tipus pressupostari. És evident
que els doblers que es destinen a la conservació, a la
promoció i a la rehabilitació del patrimoni històrico-artístic
són absolutament insuficients, això no tan sols és perquè hi
hagi més o manco voluntat política per destinar a aquest
tema concret partides dels pressupostos, sinó perquè tant els
consells insulars com la mateixa comunitat autònoma
probablement tenen una insuficiència de finançament que fa
que aquesta insuficiència de finançament afecti a totes les
àrees d'intervenció política que la Comunitat Autònoma
hauria d'impulsar. Si repassam una mica les dades de les
aportacions que s'han fet de part de l'Estat en qüestions de
patrimoni aquests darrers temps, tampoc no inciten massa
a l'optimisme, perquè la veritat és que no han arribat massa
doblers a les Illes Balears.

També hi ha un dèficit important que és el dèficit de
consciència social. És evident que moltes de les malifetes de
les quals són objecte els béns del nostre patrimoni no
succeirien si fóssim una societat que enlloc de fer malbé
allò que és patrimonial o consideréssim una cosa pròpia i,
per tant, mereixedora de defensa i de protecció.
Probablement també hi ha dèficit de voluntat política. El
patrimoni és una cosa que fins ara no ha estat considerada,
pel governant d'aquesta comunitat autònoma, una cosa
d'atenció ni de respecte preferent. Jo ahir vaig tenir la
sensació de poder-ho comprovar a partir de la intervenció
del conseller d'Obres Públiques, que al final es va reduir a
una qüestió de si jo era antic o arcaic, la meva preocupació
respecte a aquest fet.
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També, si no vaig mal informat, i en concret en referència
al Consell Insular de Mallorca això és evident, els serveis de
patrimoni dels diferents consells insulars no tenen en aquests
moments encara capacitat tècnica ni capacitat humana que faci
que aquests serveis tenguin unes possibilitats d'intervenció a les
seves funcions amb eficàcia i, a més a més, d'una manera
puntual i oportuna, perquè és evident que la problemàtica del
patrimoni és una problemàtica tan immensa que els pocs braços
amb els quals compta cada consell insular no són suficients.

També hi ha una dèficit d'inventari dels béns patrimonials.
Encara no acabam de saber del tot quins són els béns
patrimonials que tenim a les Illes Balears més enllà dels
possibles béns patrimonials que ja tenen la classificació de BIC.
Més enllà dels elements catalogats com a BIC hi ha un gran
nombre d'elements que moltes vegades, fins i tot, poden tenir
un valor artístic o patrimonial superior a elements que tenen la
catalogació de BIC que encara ignoram la seva existència. Per
exemple, aquí podríem esmentar com ha retut de poc la
realització a la nostra comunitat autònoma de l'inventari de
béns eclesiàstics, o de béns de patrimoni religiós que es va
realitzar a anys anteriors per conveni del Ministeri de Cultura
amb la Conselleria de Cultura, i a partir de l'any passat del
Ministeri de Cultura amb els consells insulars. Sembla que som
una de les comunitats autònomes on aquest inventari té manco
peces, en aquests moments, catalogades. És evident que aquest
inventari exhaustiu seria absolutament imprescindible per
establir una política de vigilància i de protecció del patrimoni
realment eficaç.

Evidentment, tants de dèficits són solucionar. No és gens
fàcil solucionar-los, per molta voluntat política que es tengui,
si també no es posen recursos econòmics, recursos humans,
recursos tècnics. Així i tot, jo crec que la proposta que presenta
Esquerra Unida és una proposta que pot ser oportuna i
interessant en la mesura que la realització d'aquest pla
implicaria a la força una coordinació entre els diferents consells
insulars i entre els diferents serveis de patrimoni dels diferents
consells insulars que jo crec que seria útil. Evidentment, en
aquesta coordinació, amb bona lògica, hauria de ser el Govern
balear, mitjançant la seva conselleria de Cultura, qui la liderés,
a la vegada que hauria de propiciar una normativa reglamentada
d'aquesta coordinació i és evident que aquest pla podria
propiciar aquesta tasca. Que ningú interpreti que jo vulgui
donar al verb coordinar un sentit equivalent a retornar
competències de patrimoni, cosa que corresponen en aquests
moments als consells insulars, al Govern balear. Jo crec que el
Govern balear i els consells insulars han de tenir unes funcions
ben clares i ben delimitades, però sí crec en la necessitat de
interrelacionar les polítiques de patrimoni que es facin a les
diferents illes, i jo diria també compartir les polítiques de
patrimoni que es fan a les diferents illes i implicar en aquesta
interrelació i en aquesta coordinació al Govern balear, que a mi
em sembla que ha de continuar tenint unes funcions molt
concretes per realitzar.

Per tot això, el nostre grup donarà suport a la proposició
no de llei, tant al seu primer punt, que és l'elaboració del Pla
balear de la conservació de béns d'interès cultural, que en
aquests moments són els béns que tenim inventariats
clarament i, per tant, convé que afrontem, i ja ho podem fer,
de manera immediata, com també al segon apartat de la
proposició no de llei a la qual es marca que el Govern de la
Comunitat Autònoma ha de contribuir al cofinançament
d'aquests plans insulars. Jo crec que aquest finançament no
s'hauria de reduir només al Govern balear ni als consells
insulars, sinó que entre tots hauríem de ser capaços
d'aconseguir que també arribassin recursos de l'Estat, -
percentualment n'han arribat molts pocs a les Balears-, i
d'una manera coordinada veure fins a quin punt és possible,
-en alguns casos sembla que ja ho ha estat-, que arribassin
recursos econòmics de la mateixa unió europea qui
periòdicament elabora plans de restauració dels quals les
nostres illes se'n podrien beneficiar. Per tot això, i resumint,
el nostre grup donarà suport a la proposició no de llei
presentada per Esquerra Unida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Diputat Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
Grup Socialista, en principi, veu amb bons ulls aquesta
proposta encara que entenem que probablement no estigui
massa afinada en els seus termes. Però, en qualsevol cas,
entenem que és una iniciativa positiva. Probablement
s'hauria de destriar aquest pla de conservació, conceptes de
quina catalogació hi ha o a quins béns d'interès cultural
s'hauria d'incidir, només els que hi ha declarats o també els
que hi ha incoats? Entenem que seria una proposició
interessant.

Hem de fer notar que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, que des de la Llei 6/94 d'atribució de
competències no ha minvat excessivament el seu
pressupost, no contempla específicament..., sí que
contempla determinats elements com..., es reserva
determinats components però no contempla específicament,
encara que no ho prohibeix, nosaltres entenem que seria una
mesura de bona (...). Ara, també entenem que primerament
sembla, pel que ja s'ha comentat, que el conseller ha
anunciat la propera redacció, el proper lliurament a aquest
parlament de la llei del patrimoni. Una llei del patrimoni
que estava dictaminada al final de la passada legislatura, i
no sabem per quina o quines raons va quedar damunt la
taula. És un dels elements fonamentals de cobertura legal,
allà on es poden regular, si no record malament, hi havia
uns elements importants relatius a aquests plans.
Probablement s'haurien de posar fórmules més imaginatives,
com poden ser, -també s'ha comentat-, la prevenció o el
coneixement -perquè el que no es coneix no s'estima, i a
vegades gran part dels ciutadans d'aquesta comunitat no
coneixen el seu propi llegat patrimonial-cultural-. Hi ha un
element que no s'ha esmentat fins ara, que és la
pràcticament nul•la, sent benvolent, inversió de l'1%
cultural d'obres públiques que ha fet aquesta comunitat.
Estam segurs que el Govern d'aquesta comunitat no ha fet
les inversions que en el seu moment s'haurien d'haver fet i,
probablement, estaríem a una situació millor de l'actual.
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Encara queda per determinar..., entenem que la intenció és
correcta. Probablement, hauria d'haver un pla general, un pla
interinsular connectat amb els consells insulars. Però, a
vegades, la pròpia terminologia de plans d'instal•lacions
culturals territorials es confonen a l'hora de marcar prioritats.
En qualsevol cas, entenem que seria bo que hi hagués un pla
coordinat entre els tres consells insulars i el Govern de la
Comunitat Autònoma. Però un dels problemes fonamentals, des
del nostre punt de vista, és en primer lloc la cobertura legal, que
sembla que està anunciada, i en segon lloc els recursos
econòmics que han d'arribar de l'administració central, està clar,
hi ha hagut diferents plans de catedrals, diferents plans que ja
s'han portat a terme, sinó el seguiment e inversió, que no s'ha
fet fins ara, de les obres públiques de la pròpia comunitat, el
que normalment es diu l'1% cultural. En qualsevol cas, com a
iniciativa a millorar, però la consideram positiva i, en
conseqüència, votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tejero. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Sra. Ferrer i Bascuñana.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. És cert
que la nostra comunitat autònoma és la que presenta més béns
de patrimoni històric declarats béns d'interès cultural. L'any
1995 es comptabilitzaven en el registre general de béns
d'interès general 2.556 elements classificats en cinc categories:
monuments, jardins històrics, conjunts històrics, llocs històrics
i zones arqueològiques. Tenen la consideració de bé d'interès
cultural, els béns mobles i immobles més rellevants del
patrimoni cultural de les Illes Balears. Aquests seran
mereixedors del grau més elevat de protecció.

Qualsevol administració pública o persona física o jurídica
podrà instar a l'administració competent a l'adopció de l'acord
d'iniciació del procediment de declaració d'un bé d'interès
cultural. La iniciació del procediment comportarà l'aplicació del
règim de protecció establert als béns ja declarats bé d'interès
cultural. La tasca de defensa i de protecció d'aquests béns és
fonamental. L'administració competent ha d'establir i prioritzar
els programes o plans per a la conservació dels béns integrants
del patrimoni històric. Quin és en aquest cas l'administració
competent? La Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears incideixen en l'estructuració institucional de
les Illes Balears. Mitjançant la Llei 5/89, de dia 13 d'abril, dels
consells insulars es va delimitar el marc d'aquests ens figurats
a les corporacions locals com a institucions de la Comunitat
Autònoma amb les previsions de competències que es preveuen
a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia.

La Llei 6/94, de dia 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció socio-cultural, d'animació socio-
cultural, de depòsit legal de llibres i d'esport (...) és una
passa més d'aquest procés d'augment d'atribucions cap els
consells insulars. A partir de dia 1 de gener del 1995, els
consells insulars tenen les competències plenes en matèria
de patrimoni històrico-artístic. L'administració competent
és, doncs, cada consell insular. La seva labor és clara, la
Llei 16/85, de dia 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol estableix els objectius, les funcions i les potestats
de l'administració competent en matèria de patrimoni
històric. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es
reserva, en matèria de patrimoni històric, potestats, serveis
i funcions molt concrets, definides a l'article 9 de la Llei
6/94, entre ells és important la participació d'un representant
nomenat pel Consell de Govern a cadascuna de les
comissions insulars del patrimoni històrico-artístic, aquest
pot participar a l'elaboració de plans i programes en matèria
de patrimoni històric. Per executat tot allò establert a la Llei
6/94 es realitzen les modificacions de crèdit corresponents
per transferir els crèdits dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma a cada consell insular, per la qual cosa no podem
cofinançar plans per a la conservació del patrimoni històric.
Em consta, per exemple, que el Consell Insular de Menorca
té un pla de recuperació de BIC més representatius d'aquesta
illa, fet que reforça la idea que hem exposat abans, per
aquest motiu no donarem suport a aquesta proposició no de
llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús, Sr. Portella,
del torn de rèplica? Té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. Presidenta. En primer lloc, vull agrair el
suport que han donat el Grup Mixt, el Grup Socialista i el
Grup Nacionalista a aquesta proposició no de llei. També
vull agrair la generositat del portaveu del Grup Nacionalista
que ha il•lustrat i ha ampliat l'exposició de motius que
nosaltres havíem fet a la nostra primera exposició. També
ha donat en el clau d'alguns dels grans problemes que
apareixen a l'hora de plantejar-nos la protecció, la
salvaguarda i la recuperació dels béns d'interès cultural i els
grans dèficits que en aquests moments ens marcam. Volia
fer esment, ja sé que aquesta proposició no de llei no en
ralla, però vull fer esment a la qüestió de l'1% cultural que
serà objecte o bé d'aquest grup o bé d'un altre grup, perquè
és una qüestió que s'està seguint amb interès pels grups, tant
de l'aplicació de l'1% cultural, (...) de l'Estat, com de la
Comunitat Autònoma per part del Govern balear.
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L'aplicació de l'1% cultural per part de l'Estat presenta greus
problemes, segons el seguiment que hem pogut fer, no només
per les quantitats que arriben a Balears, sinó per la forma com
arriben i la forma com es plantegen les prioritats a l'hora
d'aplicar-les en el nostre territori. Així com la Generalitat de
Catalunya va poder aconseguir, a partir de negociacions fortes,
establir una comissió mixta que s'encarregués d'aquesta qüestió,
-no sé si és una comissió mixta formal o és una comissió
d'enllaç-, que pot intervenir, pot indicar al Govern central les
actuacions..., en el cas de Balears ens sembla, segons el
coneixement que tenim, si la informació és errònia serà errònia
la informació, que no es produeix i l'aplicació de l'1% cultural,
sense saber si arriba a l'1% cultural de les obres que es fan a les
Illes Balears, s'orienten no per les necessitats que es plantegen
des de les illes sinó des d'uns altres programes o plantejaments
que es fan des de fora. Açò és un problema gran que hauríem
d'intentar solucionar.

Per altra banda, l'actuació del Govern balear quant a
l'aplicació de l'1% cultural, tant del fet quantitatiu de quina és
la quantitat real dedicada, com del fet de distribució i de quina
manera es distribueix, tendria exactament la mateixa
consideració. És lògic, ja ho he dit abans d'iniciar la defensa
d'aquesta proposició, que el Grup Popular defensi en termes
legals la posició del Govern balear. Nosaltres, abans de dur
aquesta proposició a la comissió, havíem fet una sèrie de
preguntes escrites al Govern balear. La Conselleria de Cultura,
Educació i Esports ens contestà per escrit sobre l'actuació de la
protecció del patrimoni cultural, diferents aspectes de la
protecció, i tota la resposta era la mateixa: aquestes
competències han estat transferides als consells insulars. Jo
estic content que el portaveu del Grup Nacionalista hagi ben
interpretat l'objectiu d'aquesta proposició, que en cap moment
és el de retornar competències al Govern balear, en cap moment
és renunciar a competències pròpies, sinó que és demanar,
mitjançant un pla interinsular, la participació tècnica, de
funcionament, de col•laboració del Govern balear, i el
cofinançament que es dóna a altres aspectes de la vida
quotidiana, d'altres assumptes on el Govern balear hi participa
d'una forma més activa, i que també estan transferits als
consells insulars. En el fons, em sembla que la interpretació o
la lectura que podem fer és que els temes de protecció de
patrimoni són temes secundaris, complementaris, marginals a
la política de prioritats del Govern balear. Açò era un poc el
debat que nosaltres volíem dur mitjançant aquesta proposició
no de llei. Els temes de protecció de patrimoni com que no són
objecte de polèmica ni de controvèrsia, com que la gent, la
població, fins i tot, és incapaç de distingir els béns d'interès
cultural, si féssim una enquesta entre la població i ens
diguessin, dels 2.500, 50, per exemple, estic segur que seria
molt difícil trobar persones que ens poguessin informar de 50
béns d'interès cultural. Aquest desconeixement també informa
de quina és l'actitud del Govern, de quina ha estat la seva
actitud durant aquests anys, de quin és el compromís que han
d'assumir els consells insulars a l'hora de fer-se seva una
competència molt mal dotada, una competència que necessita
la participació del Govern.

Per altra banda, el tema de la negociació, del finançament
definitiu dels consells insulars, de les competències
transferides als consells insulars, ha quedat com el rosari de
l'aurora, in eternum a veure, difícilment per aquesta via
podrem negociar aquesta participació. Per tant, hi ha altres
vies, com la que nosaltres hem plantejat en aquesta
proposició. També vàrem escoltar l'anunci del conseller de
Cultura, Educació i Esports, hi haurà pròximament la
presentació d'una llei de patrimoni de caràcter balear, una
llei pròpia de patrimoni. Sabem molt poc la història de
l'anterior que va quedar en no res, permeti'm que desconfiï
o que posi en dubte la dinàmica d'aquesta llei de patrimoni,
però vull recordar i reafirmar que el tema que hem duit aquí
és que les lleis de protecció no són suficients per protegir els
béns d'interès cultural. Açò és l'afirmació que feim per
acabar, i lamentam aquesta falta de compromís a l'hora
d'encetar una dinàmica activa de protecció dels nostres béns
d'interès cultural, que és un patrimoni davant el qual
hauríem de tenir una major sensibilitat, no només els
consells insulars, sinó en conjunt, que és el motiu d'aquesta
proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Sra. Ferrer, vol fer ús del
torn de contrarèplica? Gràcies. Acabat el debat, procedirem
a la votació del text de la proposició no de llei número
349/96.

Vots a favor d'aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 8; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Per tant, queda rebutjada
aquesta proposició no de llei.

II.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar sobre les
avaluacions fetes per determinar el grau de compliment de
l'Ordre que regula l'ensenyament en català als centres
educatius de les Illes Balears.

El segon punt de l'ordre del dia correspon a la
compareixença registrada amb el número 1557/96,
sol•licitada per quatre diputats del Grup Parlamentari
Socialista, del Conseller de Cultura, Educació i Esports per
tal d'informar sobre les avaluacions fetes per determinar el
grau de compliment de l'Ordre que regula l'ensenyament en
català als centres educatius de les Illes Balears. Per informar
sobre el tema objecte de debat, té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller de Cultural, Educació i Esports.
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EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, entenem que tota planificació, qualsevol
programació requereix uns objectius, requereix, naturalment, un
programa d'activitats, però també una avaluació de resultats,
perquè en funció d'aquesta avaluació es poden prendre mesures
de correcció i, per tant, ajustar aquest programa d'activitats cap
als primers objectius. Per això, quan ens vàrem proposar dur a
terme una sèrie d'objectius, un dels principals mitjançant una
ordre de la conselleria, era l'elaboració de projectes lingüístics,
vàrem entendre que era bo que, el més aviat possible, -
francament, va passar un any just, un any no és molt, no és un
període de temps ampli per fer una avaluació de resultats-, era
necessària d'una manera immediata fer una avaluació. I fer-la
de la manera més objectiva i transparent possible. Ho vàrem fer
així. Vàrem encomanar als serveis d'inspecció del Ministeri
d'Educació i Ciència aquesta avaluació, a part de les del propi
programa d'activitats anuals que té la inspecció, fa les seves
pròpies avaluacions..., però nosaltres d'una manera específica
vàrem encomanar un informe d'avaluació precisament als
serveis d'inspecció d'educació del Ministeri d'Educació i
Ciència, perquè ens pareixia que era la institució més adient per
fer-ho, també perquè creim en la professionalitat i l'objectivitat
d'aquest servei. Així ho vàrem fer mitjançant la Direcció
Provincial del Ministeri d'Educació i Ciència, perquè,
naturalment, vostès saben que no tenim competències encara
per poder encomanar aquests informes d'avaluació a la
Inspecció, ho vàrem fer mitjançant la Direcció Provincial.
Efectivament, es va fer i jo vull fer referència a que es va fer
sobretot quant a l'elaboració i als factors de qualitat del projecte
lingüístic, perquè en aquell moment parlàvem més de
compromís, de planificació, que no de resultats, encara que
també va incorporar tota una sèrie de dades de resultats
respecte al 94-95 que poden resultar molt significatius a efectes
de saber exactament quina és la situació. A la conselleria estam
totalment convinçuts, ho dic honestament, que difícilment
podem anar endavant si no sabem exactament com està la
situació, quina és la realitat amb tots els seus aspectes negatius
i amb totes les seves qüestions positives, però saber exactament
com està la situació. Efectivament, tenim una llei de
normalització lingüística, l'objectiu del Govern és complir
rigorosament la Llei de normalització lingüística, aquest és
l'objectiu. Però també he de dir honestament que en el moment
que vàrem fer aquesta programació sabíem que aquesta llei de
normalització lingüística, teníem la impressió i no és molt
difícil tenir-la, que estava molt ben feta però que en molts de
casos no s'aplicava. Idò, ens interessa saber la realitat i veure
els motius pels quals no s'aplica, quins problemes hi ha, i
prendre les mesures necessàries. Que no sigui una qüestió
d'alguns sinó que sigui una qüestió de tots els centres, per
posteriorment passar a una segona fase on es pogués demanar
ja d'una manera més concreta, i amb uns mínims, que el
principi de la Llei de normalització lingüística que és que al
final de l'escolaritat obligatòria els nostres alumnes hauran de
fer ús oral i escrit, oral i escrit, de la llengua catalana, es
compleixi. Per tant, ens pareixia important, així es va fer.
Tenim els resultats, es va donar la informació corresponent. La
veritat és que en aquests moments ja ens costa un poc de pena
torna enrera perquè estam a una segona fase, aquesta
informació és una mica passada, -per ventura jo mateix hauria
d'haver sol•licitat la compareixença, en aquest sentit deman
excuses, no que me la sol•licitessin, sinó jo mateix venir-. Ja
estam en una segona fase de programació d'accions concretes
en funció dels resultats i de cara a l'any que ve amb la mateixa
inspecció.

D'una manera molt ràpida, perquè la veritat és que la qüestió
estadística està aquí però jo tampoc hi vull entrar massa,
perquè el Director General d'Educació té més pràctica, però
la qüestió és la següent: vàrem donar comptes públicament
dels resultats, el Director Provincial del Ministeri
d'Educació i Ciència, l'Inspeccior en Cap dels Serveis
d'Inspecció, el Director General d'Educació i jo mateix, tots
junts, perquè en definitiva havia estat un informe
d'avaluació de la Inspecció. Els trets més importants diria,
quant a aquest estudi referit al projecte,la primera qüestió de
part de la Inspecció, és molt important que als centres
existeixi un document que correspongui als centres, que no
sigui propi d'un professor que li agradi molt fer
l'ensenyament en català però se'n pot anar, substituir-lo un
altre que no té tanta gràcia o no té tanta vocació i el centre
que estigui supeditat al professorat. No, no, malgrat hi hagi
la catalogació de centre bilingüe etc, no, el centre ha de
tenir un projecte, un compromís, una planificació que ha de
ser consultada i ha d'estar escrita. Aquest projecte, a més, ha
d'estar d'acord amb la llei de normalització lingüística, és a
dir, ha d'afavorir que el 50%..., que una part important es
faci en la nostra llengua. Molt bé, la inspecció entén que
aquest projecte lingüístic és molt important perquè la visita
d'inspecció quan va al centre es dóna compte de quin és el
compromís del centre, de quines mesures ha posat en
funcionament, si es compleix o no es compleix. I com es
compleix, si és de qualitat o no.

Es varen consultar 391 centres, segons les dades de la
inspecció, ho dic aproximadament, si m'equivoc seré
corregit, no tenc cap problema per rectificar, això són les
dades que tenc. En definitiva, això va suposar molts centres,
pot ser el 96%, gairebé tots. Em referesc, si no em
corregeixen, a primari, EGB, i educació infantil, no a
batxiller, en aquest cas, centre públics, 266, centre privats,
125. Es va mirar l'elaboració del projecte lingüístic de
centre, simplement com una qüestió de si existia o no
existia. Efectivament, existia o estava en vies d'elaboració,
pràcticament es podia donar com a fet que existiria. El 74%
dels centres escolars no universitaris de la nostra comunitat
autònoma havien elaborat o estaven en vies d'elaboració,
una petita..., el projecte lingüístic de centre. Per tant, ja hi
havia una planificació, hi ha un compromís quant a
l'ensenyament en llengua catalana. El sector públic d'aquest
74%, el sector públic presentava un 80% de centres, sempre
aproximadament, en canvi el sector privat, malgrat l'esforç
fet, just era del 62%, per tant, el sector públic havia complit
d'una manera més rigorosa l'elaboració del projecte
lingüístic. En total, la mitjana de tots els centres era el 74%.
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En el curs 94-95, aquest projecte lingüístic, -que no és una
qüestió només de la conselleria sinó que a més està per adaptar
la LOGSE, vull dir que era un compromís-, n'hi havia 99, dins
el 95-96 en aquell moment n'hi havia 289. La diferència és
substancial. Per tant, la primera conclusió és que en realitat la
majoria de centres han elaborat o estan en vies d'elaboració, el
projecte lingüístic. Naturalment, queda una part que no l'ha
elaborat, que ha incomplit l'ordre. En aquest cas s'han donat les
instruccions corresponents a la inspecció perquè dins el seu
programa d'activitats es visiti aquests centres que no han
elaborat el projecte lingüístic, i prenguin les mesures
corresponents perquè ho facin, perquè hem d'anar al cent per
cent, és obligatori per tothom, no just pel 75% o pel 74.

Al mateix temps, es va fer una anàlisi d'aquest projecte
lingüístic, perquè estic parlant de centres que tenen el projecte
però pot ser qualsevol projecte. Nosaltres constatam que
existeix el projecte i és el 74%, però quina qualitat té aquest
projecte? Consta de tots els elements, tots els factors i compleix
la Llei de normalització lingüística? No és el mateix tenir un
projecte lingüístic que existeix, i l'altra cosa és que tengui
qualitat. La Inspecció va fer una anàlisi de qualitat, -tampoc
m'atraviria a dir tant-, però una anàlisi dels projectes lingüístics
de centre mitjançant una perspectiva triple. És a dir, anàlisi de
la planificació de la normalització, una; segon, anàlisi de la
planificació de l'ús del català com a llengua d'ensenyament i
finalment una anàlisi de la planificació del tractament de
llengua, o sigui, va agafar tres factors com a anàlisis d'aquest
projecte lingüístic. Pel que fa a la planificació de la
normalització, el primer factor, va estudiar els òrgans
col•legiats que havien intervengut per veure si hi havia hagut
reunions de claustre, reunió del Consell Escolar, reunió de
mestres, d'alumnes, de pares i mares, etc., per tal d'establir
actuacions normalitzadores. Això va passar a un 86% dels
centres públics i a un 76% dels centres privats, un 76% (...) dels
centres privats i un 86% dels projectes lingüístics dels centres
públics. A l'àmbit del professorat és important assenyalar que
en el projecte lingüístic s'han establert actuacions per assolir un
grau òptim de normalització lingüística del professorat a més de
3/4 parts dels centres públics, és a dir, d'un 83% i d'un 77%, és
un sector factor de planificació, el professorat, la implicació, la
formació. També varen analitzar l'establiment d'actuacions
normalitzadores a l'àmbit de relació referides a l'alumnat, és a
dir, les relacions dels alumnes amb el professorat, amb el
personal no docent, a l'aula i fora de l'aula. En totes aquestes
relacions, saber quin grau de normalització hi havia. Aquestes
actuacions es varen tenir en compte en un 84%, en el cas dels
centres públics, i en un 71% dels centres de titularitat privada.
També es va fer una anàlisi de la previsió, o l'establiment
d'actuacions dins l'àmbit administratiu, no només dins
l'ensenyament en llengua catalana dels diferents nivells i
matèries, sinó també dins l'àmbit administratiu. La planificació,
en aquest cas, era molt forta, un 93% del projecte lingüístic de
centres públics i un 85% dels privats, retolació del nom del
centre, de les dependències..., em referesc a una planificació, no
a una realitat, això després s'ha de dur a la pràctica, s'ha de dur
a la realitat. És una cosa que s'haurà de comprovar l'any que ve
mitjançant la inspecció, si la planificació es compleix,
biblioteques, laboratoris, secretaria, sala de professors..., és a
dir tot el que suposa retolació. A més, això ens permet, si els
pressuposts són suficients, ajudar als centres perquè ho puguin
fer, això també té un cost.

He de dir que el fet que nosaltres posàssim en marxa el
programa normalitzat i informatitzat de gestió de centres,
tant en l'aspecte econòmic, administratiu, pedagògic,
didàctic, ha afavorit molt la qüestió administrativa, la
normalització administrativa, fins i tot, a l'aspecte didàctic,
és a dir, (...), butlletins de notes, etc., això és cert. En resum,
s'han establert o planificat actuacions de normalització
lingüística a l'àmbit de relació, llengua oral, referent a
òrgans col•legiats, en el professorat, en els alumnes, etc.

Després, un altre factor va ser el de planificació de línies
de català com a llengua d'ensenyament. Resulta que un 65%
dels centres públics i un 55% dels privats han definit
clarament el perfil lingüístic de les diverses àrees
curriculars. És a dir, han optat per la llengua catalana o pel
castellà per impartir cadascuna de les àrees d'aprenentatge
o assignatures. Bé, aquest perfil és molt important. Hem
d'observar que qui ho ha definit, dins el projecte lingüístic,
d'una manera clara i contundent ha estat un 65%. No em
sembla massa, em sembla, fins i tot, poc; això dels centres
públics, però dins els centres privats només el 55%. Vull dir
que haurem d'intensificar la concreció i la definició d'aquest
perfil, perquè sinó hi haurà una certa ambigüitat. També és
cert que un 82% dels centres (...), un 82% ja començar a
estar millor, i un 64% dels centres privats, sempre els
privats van més avall però pensin, senyores i senyors
diputats, que els centres privats estaven a unes condicions
molt més baixes en aquesta normalització lingüística, han
expressat una temporalització de l'ús progressiu del català
com a llengua vehicular de les diferents àrees
d'ensenyament. I quan dic àrees d'ensenyament em referesc
a àrees bàsiques, no estic parlant del que vulgarment es
deien maries. Estic parlant d'àrees fonamentals,
d'experiències, de cultura, natural, etc; i les assignatures
corresponents a formació professional també a les àrees
corresponents. Per tant, un 82% dels centres públics i un
64% han establert un calendari puntual, amb la qual cosa
podem tenir constància del temps que pensen emprar per
arribar a una normalització plana.
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També s'ha fet una anàlisi, com a tercer factor, (...), de
planificació del tractament de llengües. Resulta que un
percentatge d'un 71% dels centres públics i un 27% dels privats
han planificat que la lectoescritura es farà en català. Aquí hi ha
una sèrie de dades... Finalment, per fer més via, quant a les
dades d'un altre informe de la inspecció, ja no es refereix al
projecte lingüístic sinó a quants d'alumnes fan realment
l'ensenyament en català. A part del compromís, a part de la
planificació, que ens fa veure que d'aquí a pocs anys s'anirà
complint d'acord amb el projecte lingüístic, però, com està la
qüestió? Aquí, les dades..., la veritat és que hem fet
aproximacions, llavors, el director general d'educació les
donarà exactament si és necessari, però jo faré aproximacions
per tenir una idea. En el 94-95, el 50% de centres públics feien
ensenyament en català. En canvi, al 95-96, era un 70%. Clar, jo
sé que això diu molt poc si no ho desenvolup, perquè què vol
dir ensenyament en català? Dins aquest 50% hi ha des d'un
centre que fa una àrea, com a mínim, això sí, si no fa una àrea
no es considera, just una àrea, en canvi altres en fan un 70%. La
dispersió és molt gran. Això també ho podem desenvolupar, -no
sé si tens les dades aquí-, però ho dic d'una manera global. En
tot cas, s'ha passat del 50 al 70% aproximadament, no ho dic
exacte, hi ha les dades corresponents. Hi ha una progressió, no
està ben perfilat això, però hi ha una progressió insuficient,
sobretot si s'enten que dins aquest 70% del 95-96..., és a dir, hi
ha un 20% més en un any. Però el que hem de saber és el que
suposa això.

Quant als centres privats, l'any 94-95 estàvem a un 16%,
16%, vull dir que el diagnòstic és realment penós. L'any 94-95
només un 16% dels centres feien l'ensenyament en català, i
també sense definir una àrea, per ventura només era una àrea.
En el 95-96 s'ha passat a un 40%. Si es compara el 16% al 40%,
en un any, la veritat és que podem estar satisfets. Però si es
pensa que just el 40% fan alguna àrea en català, francament,
hem de dir que requereix una acció molt forta i contundent els
propers anys, perquè estam a un 40%, així com un 70% de
públics.

Quant a alumnes, segons les dades que tenc aquí, jo esper
que siguin correctes i si no les rectificaré, quant a centres
públics, el curs 94-95, hi havia 56.214 alumnes matriculats,
més o manco, és a dir que no són massa..., però bé, sobre
56.214 alumnes. Feien ensenyament en català, 27.855, que
suposava el 49,6, -bé, jo he dit el 50-, exactament el 49,6. En el
curs 95-96, aquests centres públics havien passat de 27.855
alumnes a 38.235, és a dir, ja havien passat pràcticament a un
69%. Jo crec que he dit un 70, per arrodonir, per tant, en un any
s'ha donat un progrés important d'alumnes. Quant als centres
privats, de 44.981 alumnes matriculats al curs 94-95, 7.033,
això suposava un 15,6%, no arribava al 16 com jo he dit. En
canvi en el curs 95-96, en aquests centres privats, amb menys
matrícula, perquè hem passat a tenir una matrícula de 43.367,
més de 1.500 menys respecte al curs anterior, eren 17.689, la
qual cosa suposava un 40,8%, un poc més del que havia dit, un
40%. Bé, les dades són les que són, però està clar que ens han
de servir, ens estan servint, per fer una programació de
recursos, d'actuacions, d'inspecció, d'orientació forta i anar
directament allà on es produeix la mancança, perquè respecte
als projectes lingüístics que no existeixen, com respecte als
projectes lingüístics mal fets, no tenen la qualitat suficient, com
respecte a alumnes i a centres que no fan l'ensenyement en
català tal com indica la Llei de normalització lingüística ..., a
més, entenc que haurà arribat el moment de començar a
preparar una legislació més avançada, d'acord amb aquesta
realitat perquè es concreti què vol dir que al final de
l'escolaritat obligatòria es faci ús oral i escrit de la llengua
catalana.

Hem pres una sèrie de mesures, en primer lloc, (...) del
projecte lingüístic de centre per part de tots els centres, per
tant, actuació sobre els que no el tenen; anàlisi del projecte
lingüístic i recomanacions per tenir la qualitat... i estiguin
d'acord amb la Llei de normalització lingüística; actuacions
concretes sobre els centres que no fan l'ensenyament en
català i, per tant, incompleixen la Llei de normalització
lingüística, i després tota una sèrie d'activitats referides tant
al professorat com a la legislació, com al conveni de
cooperació amb el Ministeri d'Educació i Ciència, hauríem
d'avançar més en aquest sentit, quant a places bilingües, (...)
al batxillerat, etc., i utilitzar tots els recursos que ara no vull
mencionar per no fer més llarga la meva intervenció. Però,
en definitiva, vull dir que la nostra pretensió és que aquestes
mesures hagin servit perquè a través de la seva pròpia
avaluació, per la Inspecció, no per nosaltres, per la
Inspecció d'Educació, ens indiqui els problemes, els errors,
les mancances concretes per poder actuar definitivament
sobre elles, i no d'una manera general, perquè per ventura
resulta que estam actuant sobre centres que ja ho fan i, per
tant, requereixen un altre nivell de mesures de més qualitat.
Res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Aquesta presidència ha de
fer esment que l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Esports ha vingut acompanyat de l'Il•lm. Sr. Jaume
Casasnovas i Casasnovas, Director General d'Educació.
Arribats en aquest punt, d'acord amb el Reglament d'aquest
parlament, els senyors diputats saben que es pot suspendre
la sessió per un temps de 45 minuts. Volen que es suspengui
la sessió o podem continuar?

Acabada l'exposició per part de l'Hble. Sr. Conseller, per
formular preguntes i observacions, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. És cert, com ha dit molt bé el
Sr. Conseller, que el Parlament no és el cos de bombers i
que, per tant, quan les coses s'admeten, a vegades, han
perdut actualitat. No obstant això, agafant quasi bé les seves
darreres paraules anunciant, -jo ho he volgut entendre d'una
manera prou clara-, un canvi legislatiu, que ja havia apuntat
el president Soler a la seva investidura, on va anunciar que
es faria aquesta avaluació i que, si aquesta avaluació posava
de significat algunes mancances, es produirien els canvis
possibles, i per altres informacions que aquest diputat ha
pogut rebre en conversacions amb persones del Govern, i
que coneix una mica les línies per on podria anar aquest
canvi legislatiu , no obstant tot això que em permetria dir
que "no tenc res més a dir, esperem la nova legislació", jo
voldria aprofitar per apuntar algunes coses que haurien de
servir, no tant per una anàlisi (...) com per preveure el que
convé fer en el futur.
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Jo crec que en aquesta comissió, -en aquests moments no sé
si algú se n'ha anat, no em giraré-, aquí estam asseguts vuit, nou
persones professionals de l'Educació. Per tant, em voldria
centrar molt en l'aspecte polític-tècnic d'aquest tema. És a dir,
què provoca aquesta avaluació? Provoca aquesta avaluació una
idea, que l'ordre no complirà els objectius que, en principi,
voldríem que complís. D'entrada hi ha dubtes que l'ordre pugui
arribar a aconseguir allò que preveu la Llei de normalització
lingüística. Recordem que hi va haver mobilitzacions, etc, però
aquestes mobilitzacions crec que no varen entrar en aquell
element de l'ordre que els tècnics educatius han posat més en
entredit. Què diu, què tracta de fer l'ordre? L'ordre diu que aquí
duim molts d'anys fent ensenyament en català, d'una manera
voluntarista, poc tècnica, poc acurada, però això ha anat
caminant, l'escola no ha estat absent en el procés de recuperació
de la nostra llengua, -com així ha de ser, perquè és un element
no suficient però necessari-, i aquesta ordre hauria de posar
regit en aquest voluntarisme des del punt de vista polític i des
del punt de vista tècnic. Per tant, no es tracta que les escoles
facin ensenyament en català, cosa que vol dir algunes
assignatures en català, sinó que això té major transcendència
política però també tècnica. El projecte lingüístic és alguna
cosa més que una suma de més o manco assignatures en
castellà i més o manco en català. També és cert que nosaltres
no som capdavanters en aquest tema. Altres comunitats
autònomes, Catalunya i València, han fet molta feina en aquest
sentit i crec que ens duen molt camí per endavant perquè, per
les raons que sigui, hi han destinat molts recursos i hi han
destinat imaginació.

La meva crítica, sobretot a l'ordre, és que falten
orientacions, preceptives en els centres educatius d'allò que
havia de ser un projecte lingüístic. Els professor i les
professores, els claustres, necessitaven de l'administració que
tenia la competència de legislar una orientació més forta, més
preceptiva per saber cap on es movia. Aquesta ordre,
evidentment, ha mogut la consciència dels centres i s'ha fet
alguna cosa. Però jo crec que, com ha dit molt bé el Sr. Rotger,
hi ha un increment quantitatiu, que tampoc no discutiré perquè
no es tracta de comptar alumnes, ja els hem comptat amb motiu
de les transferències universitàries, no tornem comptar si n'hi
ha 1.000 més o 1.000 menys, és cert que s'ha donat aquest
increment. Se segueix conservant el diferencial entre
ensenyança pública i privada. Tot dos han crescut, tot dos
creixien anteriorment, poc a poc anaven creixent, per tant, la
cosa quantitativa va augmentant i, mentre la cosa es mou, es pot
dir que anam bé.

L'avaluació que s'ha fet ha posat de manifest una cosa
important: els aspectes qualitatius. Clar, els centres
educatius, sense tenir en el seu conjunt una orientació clara
per part de l'administració, què han fet? Bé, els més
capacitats o més condicionats, o més..., s'han dirigit a la
legislació, bé preceptiva o bé orientativa, que havien
elaborat les administracions catalana i valenciana, hi ha
molts llibres, molta bibliografia. També és cert, alguna
orientació que havia fet la conselleria, sempre com una
orientació, no com preceptiu. Per tant, altres centres,
possiblement menys capacitats, han fet allò que el seu bon,
lleial saber i entendre els ha dit. Naturalment, quan la
Inspecció ha avaluat aquest projecte lingüístic s'ha trobat
amb unes mancances molt notables. Què ens ha de fer
entendre això? Està bé que els centres tenguin una gran
capacitat de decisió però aquesta s'ha de moure dins un
marc legal més o manco establert. Crec que tant el que ha
fet la Generalitat Valenciana, la Generalitat Catalana com
ha fet el Ministeri d'Educació, no en el projecte lingüístic
que no és un tema competencial seu, però sí en el projecte
curricular, ens mostren el camí. És a dir, els centres han de
tenir llibertat però els hem de donar tots els instruments
tècnics perquè aquesta llibertat es pugui exercir aconseguint
els objectius que volem, una certa eficàcia.

L'informe de la Inspecció, jo agraesc que el conseller
l'hagi donat amb més precisió que la que va donar a la roda
de premsa, almanco que la roda de premsa va recollir, jo li
agraesc, ens trobam amb coses que, des del punt de vista
d'educador com jo em sent, realment patètiques. En llegiré
una que no he entès bé si l'havia llegida, diu: "a l'examen
dels projectes lingüístics de centre, trobam que formulen
principis pedagògico-didàctics", no oblidem que estam
parlant d'escoles, si una escola no té principis pedagògico-
didàctics ja em dirà que té, té parets, té coses però si no hi
ha criteris pedagògics a una escola, la podem tacar i
dedicar-la a una altra activitat més lucrativa, "per
l'ensenyament de les llengües...", és a dir, "a l'examen dels
projectes lingüístics de centre, trobam que formulen
principis pedagògico-didàctics per l'ensenyament de les
llengües un 54% dels centres públics", vol dir que del 70%
dels centres públics que han fet o estan elaborant projectes
lingüístics, la meitat tenen en compte criteris pedagògics.
L'altra meitat no sé que deuen tenir en compte, però deu ser
patètic, i dels centres privats un 19%, només un 19% del
40% que ho han fet, -vol dir un 20%-, tenen en compte
criteris pedagògics. Això, des del punt de vista avaluador,
posa els pèls de punta. I per què posa els pèls de punta?
Perquè un pot fer una lectura i dir: "els nostres centres
educatius no són capaços d'elaborar una cosa d'aquestes?".
Jo crec que sí però necessita..., no oblidem que els
professionals de l'Educació no són professionals de la gestió
educativa, són, simplement professionals d'ensenyar allò
que saben ensenyar, i els hem posat, -aquesta era la meva
crítica fonamental a l'ordre que regula aquest tema-, en una
tessitura massa àmplia, massa dura per a ells, i no han
tengut els instruments per donar una resposta adequada, a
judici de la Inspecció, a allò que els demanaven.
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Quant a la lectoescritura, n'ha fet referència, només un 27%
dels centres privats contemplen això. Jo crec que la lectura
d'aquesta avaluació de la Inspecció és que els centres necessiten
documents orientadors, millor preceptius, amplis, és a dir, una
ordre que els permeti moure-se dins un camí del qual no hagin
de sortir, perquè és fàcil cometre errors a l'hora de prendre
decisions molt àmplies. Per tant, és molt necessari que per part
de l'administració, per part de la conselleria, es donin
instruccions més concretes. Les notícies que tenc és que les
modificacions podrien anar en aquest sentit. Tenim, no sé el
motiu, perquè realment les meves arrels en cap cas vénen
d'aquella terra, però he de tornar fer referència a la Comunitat
Autònoma de Galícia. La Comunitat Autònoma de Galícia, no
fa gaire, d'acord amb el que és preceptiu a la LOGSE, ha
elaborat una regulació, jo diria que exagerada per tant
preceptiva com és, a mi m'agradaria una cosa més àmplia, però
molt acurada de quines assignatures, com i tal, s'han d'anar
impartint en llengua gallega, o es poden impartir en llengua
gallega o castellana...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Crespí, perdoni.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

M'agradaria que...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Que vagi acabant?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no. Sí, a part d'açò, però pens que no es limita
exactament a l'objecte del debat que és l'avaluació per
determinar el grau de compliment de l'Ordre que regula
l'ensenyament en català. Podem concedir-li alguns minuts més
però també li prec que vagi acabant.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, jo entenia que, perdoni Sra. Presidenta, que estava
enumerant alguns dels dèficits que aquesta avaluació atribueix
a l'ordre. Per tant, no sé si sortia del marc o no, però, en tot cas,
em cenyiré, concretament, per dir que altres solucions
demostren que és convenient una major precisió a l'hora
d'emetre una legislació per als centres educatius.

Aquesta és la meva visió de la Inspecció. Esperam que el
Govern la faci seva i produeixi les modificacions legislatives
que pertoquen. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per contestar, té la paraula el
Sr. Conseller o, si vostè ho considera oportú, pot intervenir
l'Il•lm. Sr. Director General.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Em permetrà, el Sr. Director
General d'Educació, que jo pugui donar alguna resposta
molt concreta.

Amb tota humilitat, he de dir que no podem negar a la
conselleria que la realitat no li ha fet por. No li ha fet por fer
un diagnòstic, fer una avaluació i contar-ho. És a dir, les
coses estan com estan. A partir d'aquí crec que entre tots
podem fer més feina, per tant, com a mínim ens ha de
reconèixer una certa..., no sé com dir-ho, una certa
transparència i ganes de fer les coses bé. Jo li diria que tant
de bo amb altres qüestions del sistema educatiu, i amb altres
ordenaments jurídics, s'hagués pogut fer una avaluació.
Perquè, per ventura, haguéssim vist coses, o no. Però el cert
és que aquesta ordre és de les poques que han estat objecte
d'una avaluació objectiva. Això em sembla que ho he de dir,
perquè em pareix que és cert.

Naturalment, es descobriran moltes qüestions, com les
que vostè ha dit, té raó, i altres, però no amb patetisme, no
amb patetisme, jo no seria patètic. A un moment ha dit que
és patètic, jo no seria tan patètic.

L'ordre no compleix. Bé, l'ordre (...) voluntarisme, Sr.
Crespí, a vostè li pareix que no és llevar molt de
voluntarisme obligar a fer un projecte? Aquí s'ha acabat el
voluntarisme. El que nosaltres demanam és un projecte
lingüístic, un compromís, una planificació escrita amb
participació de tots els estaments educatius, escrit per
primera vegada, escrigui el que vostès faran. Ja no és una
qüestió de voluntarisme, és una qüestió de compromís cert
i concret d'un centre que fa un projecte, (...), no qualsevol
projecte lingüístic sinó que aquest projecte ha d'estar d'acord
amb la Llei de normalització lingüística. Molt bé, per tant,
voluntarisme fins a un cert punt (...) serà avaluat. Vull dir
que vendrà la Inspecció, és l'organisme d'avaluació. El que
passa és que a mi m'agradaria que la Inspecció, a més
d'avaluar, a més de sancionar, també fos constructiva i
ajudàs a orientar el procés, allà on hi ha errors, no hi ha
qualitat, no hi ha principis (...). I el programa orientatiu, és
l'altra secció, del Ministeri d'Educació i Ciència també
ajudàs.
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Vostè ha exposat Galícia. No creu, Sr. Crespí, que el fet que
no tenguem competències i, per tant, no disposem de tots els
recursos, que haguem d'anar a través d'altres institucions, que
l'Estat no hagi fet una aportació econòmica com ha fet a
Catalunya, com ha fet a Galícia, quant a normalització
lingüística, no creu que això ha posat uns certs obstacles a la
nostra funció? Perquè clar, és difícil..., hem de fer una
avaluació a través de la Direcció Provincial perquè digui a la
Inspecció que faci..., que ens torni a través de..., és a dir, jo
crec..., no és que en el sentit vulgar plori però, la veritat, no
tenir competències ens crea problemes perquè no disposam
d'accions sobre el professorat, sobre l'organització dels centres,
però així i tot crec que s'han fet planificacions concretes. Per
ventura ho hem fet d'una manera insuficient, però no digui que
hem fet l'ordre i hem descansat tranquil•lament. A partir de la
publicació de l'ordre en el butlletí, pensant que la legislació no
canvia les coses, -ja veu que la Llei de normalització lingüística
existeix però s'ha d'aplicar-, nosaltres vàrem fer una acció molt
forta, no sé si insuficient, sobretot, és cert, en centres privats,
això és cert, perquè era allà on hi havia més problemes, més
mancances; seminaris, cursos, boca a boca, orientació concreta
als centres, responsabilitzacions amb els titulars dels centres i
associacions d'empresaris, material, prototipus o models perquè
els centres poguessin disposar fórmules, -ja sé que a vegades
són estereotipades i s'han d'adaptar-, però que tenguessin
instruments, no es pot imaginar la quantitat de coses que ha fet
la Direcció General d'Educació. Estic disposat a facilitar tota la
informació feta, però real, concreta, -no m'agrada la paraula-,
però quasi de proselitisme, sobretot en els centres privats, és
cert, però no per deixar els centres públics sinó perquè era una
acció molt més forta, i perquè el Ministeri d'Educació i Ciència
actuava, en aquest cas, molt més en els centres públics. Per tant,
es compensava; moltes coses, però no escrits, no
recomanacions, sinó accions concretes i directes. Jo he anat a
clausurar, amb la Inspecció d'Educació, molts cursos i
seminaris que podem concretar un per un, per tant, s'ha fet una
feina forta, tal volta insuficient, però molt concreta, és a dir, no
hem deixat als centres l'ordre i s'ha acabat. Per ventura amb
insuficiència pressupostària, per ventura amb manca d'ajudes
econòmiques als centres que hem de posar en marxa, perquè fa
falta, però el que és cert és que s'ha fet tot un pla d'acció molt
fort, molt fort, Sr. Crespí, de veres. Com que hi ha el director
general d'Educació, és el responsable, ha fet això, li vull donar
l'honor de dir-li que s'ha fet molta feina.

Gràcies, perquè vostè ha dit que l'ordre..., efectivament, va
crear suspicàcies i va tenir oposició sobre certs estaments,
estaments importants, va despertar la consciència dels centres.
Moltes gràcies. Ja és una qüestió, va evitar que fos Madrid qui
donàs les autoritzacions i ha creat un projecte de centre. Quant
a la legislació, li dic que el punt 4 ja no fa falta, no és necessari
saber..., o hem sabut que no hi ha cap centre legalment
autoritzat per fer-ho tot en castellà, perquè hi podria haver
problemes de dificultat d'educació especial, -vostè ho sap-, etc.
No n'hi ha cap.

Ha citat una sèrie d'aspectes qualitatius. Miri, que la
Inspecció digui que els principis o els criteris pedagògics
estan absents per fer aquest projecte lingüístic, vol dir que
no estan...,-així ho entenc-, que no s'han manifestat, no estan
suficientment expressos, o expresos, o no sé què, però no
vol dir que els centres no tenguin criteris pedagògics i no
tenguin principis pedagògics. Això jo ho pos una mica en
dubte, no ho trobi patètic. El que és cert és que quant a
aquest projecte lingüístic, per ventura, no s'han expressat
així com tocava, d'una manera patent, el que havia de ser
criteris pedagògics, però d'això a dir (...) que aquests centres
no tenen criteris pedagògics..., no, no, no estic d'acord,
perquè això requeriria, entre altres coses, una avaluació de
centres, no una avaluació del projecte lingüístic. L'avaluació
de centres no sé si l'ha feta el Ministeri d'Educació i
Ciència. Si l'ha feta, no sé si ha donat els resultats d'aquesta
avaluació, nosaltres sí que les hem donat, a la premsa i a
vostès.

Jo crec que l'autonomia requereix de centres, uns
instruments. Crec que estam molt enfora d'aconseguir-ho,
necessitam molt més material, moltes més accions
educatives, però, torn repetir, pensi que s'ha fet molt en un
any quant a seminaris, cursos, orientacions dins el mateix
centre, in situ, etc. Res més. Em sembla que..., no sé si m'he
deixat alguna cosa, però per la brevetat, em pareix que li he
contestat d'una manera succinta aquelles preguntes que
m'havia fet. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Crespí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Me sobraran, Sra. Presidenta. Quan jo he parlat del
voluntarisme, no he volgut dir que fora voluntari fer el
projecte lingüístic. No, ja sé que això no era voluntari.
S'havia de fer. El que ha estat voluntarisme ha estat fer-lo
precisament perquè els hi mancaven els instruments
orientatius, fins i tot preceptius, per fer-ho. Això crec que és
una de les coses que, sobretot els tècnics, els que s'han fixat
més en els aspectes tècnics i no en els aspectes polítics...,
em preocuparia molt poc, ho dic sincerament, que un centre
hagués demanat fer-ho tot en castellà. No ho trobaria..., un
centre en  tota la Comunitat Autònoma no passa res. El que
em preocupa és que la resta, és a dir, el 99'9% que sí ho fan,
no ho facin bé. Això és el que vull dir. I crec que els centres
no tenen motius per fer aquest voluntarisme que jo dic, és a
dir, dins els salaris dels professors no hi entra tanta feina, els
hem donat massa feina. No, vostè sap molt bé que els
professors no cobren gaire, no cobren gaire, és un problema
còsmic, però els professors per fer la seva feina, que és
ensenyar als alumnes, a vegades les administracions
educatives, no només la conselleria, els donen massa feina.
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Jo crec que aquí, a aquesta disposició que vostè ha fet,
només l'hem avaluada aquí, és cert que s'han avaluat els
centres, i els resultats dels centres avaluats s'han fet públics,
com que és una avaluació específica s'han fet públics a la
comunitat escolar de centres, pares, professors, etc, al propi
centre, però en aquesta concreta, un tema tan específic..., crec
que la lectura és la següent: donem suport als centres, donar
instruments, orientar-los, perquè no podem dir que si s'ha fet
malament és per culpa d'aquest centre. Aquell centre no ha
tengut, per ventura, recursos, és cert que s'han fet moltes coses
en aquest temps, segurament per tota la moguda que va dur
l'ordre, a vegades, és preferible que es parli de les coses, tant de
les positives com de les negatives. El parlar-ne ens fa fer camí,
amb això torn a reconèixer el seu èxit. Si ara caminam crec que
serà positiu. Tots ens hem de posar a fer feina, col•laborant. Per
això, abans he sortit una mica, no ara, del que he dit, feia la
lectura de quines podien ser les correccions possibles i els
camins possibles. Crec que això és bo, perquè és una feina...,
crec que si el Parlament s'involucra, té el suport del Parlament,
llavors la societat ho assumeix com una cosa de tipus col•lectiu
sense connotacions polítiques.

Per altra banda, per acabar, vull agrair al conseller que
vulgui que els nostres nins, al finalitzar el sistema educatiu,
coneguin la llengua catalana oral i escrita. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula el Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. Presidenta. Només un moment perquè voldria
que el Sr. Director General d'Educació faci alguna observació,
alguna precisió, si és que (...).

Però, abans, si em permet, jo agraesc molt..., vostè que ha
estat molts d'anys com a gestor, coneix perfectament la
burocràcia, la veritat és que als centres ens hem trobat que
havíem de fer no només un projecte lingüístic sinó deu coses,
hi ha hagut dificultats. No obstant això, han fet el possible. Li
vull repetir que, segons el meu parer, voler clarificar les coses
no és voluntarisme, és acabar amb el voluntarisme. I no és
voluntarisme avaluar aquestes coses. Sí, és veritat que malgrat
tot el que hem fet, ho he citat, fins i tot amb models concrets
que hem enviat als centres, hi ha mancances, mancances
d'ajudes, d'instruments concrets als centres. Però, en tot cas,
repetesc, Sr. Crespí, que una avaluació de qualitat dels centres
no vendrà donada per una avaluació dels projectes lingüístics,
sinó per una avaluació de qualitat. A mi m'agradaria que això
es plantejàs fortament, que, fins i tot, s'hagués plantejat abans,
i que ara es plantegi. Sempre serà difícil, perquè descobrir les
coses..., la veritat sempre fa mal. Res més. Moltes gràcies pel
seu to i per les seves observacions. El Sr. Director General, Sra.
Presidenta, si vol fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula l'Il•lm. Sr. Director General d'Educació.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'EDUCACIÓ (Jaume
Casasnovas i Casasnovas):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Jo he
sentit repetides vegades al Sr. Diputat, insistir en que els
centres no tenien cap orientació, que senzillament hi havia
una ordre que deia que es fes un projecte lingüístic (...). A
part de tot el que ha dit el Sr. Conseller, les coses que s'han
fet, és a dir, s'han fet cursos específics de projecte lingüístic
a centres privats i pels centres públics, a tots (...) de les Illes
Balears, a part d'això, existeix una guia publicada. És a dir,
la conselleria va publicar una guia de com es pot fer un
projecte lingüístic. El que passa és que l'ordre no deia quin
projecte lingüístic s'havia de fer. No, perdoni, és que és així.
La conselleria no podia editar quin projecte lingüístic
havien de fer els centres El que podia fer és posar alguns
models de centres que complissin l'objectiu de la Llei de
normalització lingüística. Es varen oferir tres models
possibles que complien això, a distintes velocitats, que és en
definitiva el que permet l'ordre, que hi hagi distintes
velocitats per complir la Llei de normalització lingüística.
Aquesta guia està publicada i lliurada a tots els centres i a
la Inspecció, un programa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casasnovas. El Grup Parlamentari
Mixt, vol fer ús de la paraula? Gràcies, passam, per tant, al
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Té
la paraula..., perdó (...). Passam al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, la Sra. Diputada Catalina Bover, té la
paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Conseller. En primer lloc, vull agrair la seva
presència i la informació que ens ha donat. Intentaré no
repetir el que ha comentat abans el diputat que ha demanat
aquesta compareixença.

Entenem que l'elaboració del projecte lingüístic als
centres escolars, als centres educatius, ja siguin públics o
privats, és molt positiva. És un fet molt positiu, jo com a
docent i com a ciutadana pens que la llengua catalana hauria
de ser prioritària dins l'àmbit de la seva conselleria. El debat
sobre la llengua catalana, des del moment que ja es
comença a debatre dins els centres escolars, passa de ser un
debat polític a un debat pedagògic, o millor dit, un debat
psicopedagògic. Al nostre grup, el PSM, estam convençuts
i convençudes que és un dels puntals bàsics perquè es doni
la categoria que cal a la nostra llengua catalana. Gràcies a
les mobilitzacions cíviques, crec que compta amb una base
molt forta dels mestres, homes i dones. Els docents que hi
ha a les illes han anat treballant des d'una consciència i un
respecte cap a la nostra llengua. La Llei de normalització
lingüística va néixer i després es va concretar en l'ordre que
obligava a l'elaboració del projecte lingüístic en els centres
educatius de les Illes Balears.
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Una cosa em preocupa, per ventura són matisos diferents,
vostè i jo podem arribar a un consens. Jo discrep de la definició
que ha fet tot d'una del projecte lingüístic, no sé si s'ha donat
compte. Vostè l'ha definit com a un document. Amb aquesta
definició crec que s'espanya l'esperit de la gran feinada de
mestres, homes i dones, que han anat fent feina als centres
educatius. Jo crec que han fet feina perquè fos un debat per
tenir, no un document sinó un instrument per definir el marc
pedagògic dels centres escolars. Crec que el projecte lingüístic
als centres escolars és una manera de poder legalitzar el que ja
feien els mestres, homes i dones, que creien que la nostra
llengua és un instrument per canalitzar sentiments,
coneixements, respecte cap a la nostra cultural i cap a totes les
altres. Per tant, el projecte lingüístic no és un document. És
necessari, bàsic, que sigui un instrument si volem que realment
sigui un punt de partida, un punt bàsic d'aquest debat
psicopedagògic als centres escolars. Si el definim com a
document, els docents només participaran en l'elaboració del
projecte lingüístic, com ha passat amb el projecte educatiu, com
ha passat al (...), als centres escolars, i prou. No farem res més,
a no ser que siguin, com ha comentat abans el diputat que ha
parlat del Grup Socialista, uns voluntaris, uns professionals (...)
que està a l'educació. Si, pel contrari, des de les
administracions, -per això feim aquesta reflexió que vull
aportar-, en aquest cas , Conselleria de Cultura i el Ministeri,
s'intenta transmetre la idea als docents que el projecte lingüístic
és un instrument, ens veurem obligats, nosaltres com a mestres
ens veurem obligats a que sigui una eina de feina, no només...,
una eina de feina que ens donarà un continu debat
psicopedagògic, no polític. Pens que dins els centres escolars,
el debat de la llengua catalana no ha de ser un debat polític,
com fins ara, per sort crec que aquest procés..., confii que arribi
a una finalització, crec que ha de ser un debat psicopedagògic
si volem que sigui fructífera la feina que hem feta fins ara a
nivell polític. Això farà, si donam la informació que és un
instrument i no un document, que el projecte lingüístic no es
tanquin dins un calaix, per treure-lo o llevar-li la pols només
quan vengui la Inspecció. Crec que aquesta ha estat una de les
queixes que ha fet abans el diputat del Grup Socialista.

L'elaboració del projecte lingüístic crec que és molt
positiva, com he dit abans. Crec que ha estat un repte que ha
duit la Conselleria d'Educació i el Ministeri, ja que la reacció
generalitzada en contra de l'ordre va estimular a la conselleria
perquè prengués seriosament aquest tema i (...) als nostres
centres escolars.

Quant a l'avaluació del projecte lingüístic, crec que no ha
estat gens fàcil, o bé per la pròpia temàtica, la llengua
catalana, i perquè l'ordre que obliga als centres a
l'elaboració dels projectes lingüístics pareix que no estableix
uns mínims a elaborar. Per això, jo em deman que si no
estableix uns mínims com podem avaluar nosaltres, o quin
tipus d'avaluació podem fer nosaltres, o la Inspecció en
aquell cas, d'un instrument que en principi ha estat
consensuat, ja sigui per (...), per equip de centre, (...), per
incorporació de l'APA o dels elements..., perquè pens que
els pares tenen molt que veure a aquesta temàtica. Per tant,
crec que cada centre ha fet el que ha volgut o ha pogut. Uns
centres només hauran fet la retolació o senyalització dels
centres, altres hauran decidit fer lectura i escriptura en
català, voldria que fos tenint en compte sempre el punt de
vista de la psicolingüística i no la política lingüística, però
bé, crec que la queixa més generalitzada dels docents és
aquesta, -no hi havia més dels docents que sempre han
lluitat sempre perquè la llengua catalana fos reconeguda
dins les escoles-, la queixa és que no es plasmaven
definitivament quins elements mínims havien de tenir. Ja no
dic si s'han d'elaborar els objectius contextualitzats en
relació al projecte lingüístic, al projecte educatiu. No em
referesc només a punts concrets de l'elaboració, sinó que no
hi havia un compromís posterior executiu del que
s'elaborava al projecte lingüístic.

Una altra cosa, creim que és molt positiu el fet que s'hagi
intentat una coordinació entre el Ministeri d'Educació i la
Conselleria d'Educació. És cert que la conselleria no té
competències d'Educació, per tant, era necessari i bàsic que
el servi d'Inspecció també entràs dins l'avaluació d'aquest
projecte lingüístic, cosa que crec que tots els docents ho
agraïm, ja que, en ocasions, rebem informacions diferents
als centres educatius. De totes maneres, crec que un tema
tan cabdal com és l'elaboració del projecte lingüístic no
hauria d'haver estat només una avaluació final, així com
pareix que ha estat, sinó que hauria d'haver estat una
avaluació inicial, una avaluació del procés d'elaboració de
tots els centres docents, i també una avaluació final, perquè
amb una avaluació final únicament veim el que ha quedat
escrit. Crec que és un document, com vostè ha definit, les
paraules que quedin escrites no són res si no mires la feina
que hi ha darrera dels homes i les dones.

Una altra cosa, per acabar. També voldria demanar si
s'ha fet una avaluació diferenciada per illes quant a
l'elaboració del projecte lingüístic i quina valoració feria
vostè, si s'ha fet. Ja sé que la valoració i l'avaluació sempre
es basen en un punt de partida, per tant, crec que als centres
escolars que estan a baix mínims quant a temàtica de la
llengua catalana, s'ha aconseguit que almanco hi hagués un
debat, crec que això és positiu. Ara, crec que no pot acabar
així. Crec que el projecte lingüístic s'ha de passar d'un
document a un instrument. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bover. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Bover. Bé, realment, jo he de dir que estic d'acord. Em sap greu
perquè pareixerà que estam identificats i jo no som del PSM,
som del Partit Popular. Vostè ha parlat des del punt de vista
psicopedagògic. La veritat és que, amb la majoria de coses que
ha dit, jo he d'estat d'acord, a més d'agrait, perquè malgrat totes
les qüestions negatives, també n'ha dites de positives quant a
l'aplicació de l'ordre. Per tant, jo m'he de sentir..., perquè es va
personalitzar molt, bé, un també va sofrir una mica
personalment. Vull dir que estic satisfet que hi hagi coses
positives, i que es vegin.

En concret, estic d'acord, em pareix que s'ha de llevar la
discussió política dels centres. No crec que sigui el debat, que
s'hagi de fer en els centres. Les coses s'han d'enfocar des del
punt de vista psicopedagògic. Estic absolutament d'acord.
Després hi ha coses d'organització, de gestió, etc., que ja no són
tan...

Per favor, projecte lingüístic..., un document, no, existeix un
document. Jo em referia a que queda reflectit com a document,
un document escrit i, per tant, revisable i avaluable, però res
més. És a dir, la categoria de document, per mi, és simplement
que físicament existeix. Ara bé, per amor de Déu, un projecte
educatiu, perquè el projecte lingüístic està dins el projecte
educatiu de centre, ha de ser un projecte viu, ha de ser un
projecte que expressi referents, que expressi objectius, que
expressi criteris, -com deia molt bé el Sr. Crespí-, i molts d'ells
no ho duien segons l'avaluació... Ha de ser una cosa viva. Miri,
com a inspector, perdoni'm, en el temps de la programació,
alguna cosa vaig escriure sobre la programació, efectivament,
els centres varen arribar a fer programacions però el que feien
alguns d'ells és fer la programació perquè era obligatòria, com
a document, no com a projecte de vida, com a compromís,
posar-lo dins un calaix, i ara podem començar a donar classe,
podem començar la vertadera activitat. Això no serveix
absolutament per res. Això és, simplement, el compliment d'una
obligació legal, burocràtica, que no serveix per res. Si no
aconseguim que aquest projecte, a més de ser un document
quant a que està escrit, existeix, sigui un projecte de vida, un
projecte fort, un projecte compromès, no just dels professors
sinó de tots els estaments educatius. No oblidi que han
participat, havien de participar, els altres estaments educatius,
els pares, els professors, els òrgans col•legiats. Per tant, ha de
ser un compromís del centre, amb la qual cosa ja no hi ha
voluntarisme, hi ha planificació, projecte de vida. Si està
polsós, francament, haurem de prendre mesures. Per tant, estic
absolutament d'acord amb vostè, perdoni, que no m'hagi
expressat bé quan he dit un document.

Efectivament, hi ha una cosa certa, no la puc negar, per
ventura és la crítica més forta que es pot fer a l'ordre: no hi
ha mínims. Evidentment, no hi havia mínims. Ara, sí n'hi ha
als projectes lingüístics. És a dir, nosaltres a l'ordre..., no era
una ordre de mínims, i això va ser objecte de crítica.
Efectivament ho assumesc, perquè és veritat. En aquell
moment, pensavem que era bo fer-ho d'aquesta manera. Jo
crec, personalment, no ho dic, per tant, com a declaració
política, que s'ha de fer un pas més, tal volta, aquests
mínims hauran d'existir. Ho dic personalment, per tant, es
treballarà en aquesta direcció. No hi havia mínims, però el
que es deia clarament és que havia d'estar d'acord amb el
(...). En segon lloc, es lliuraven als centres tres models,
editats, donant exemples de com es podia fer això. Però,
després, cada centre ho havia d'adaptar a la seva realitat,
perquè aquest era el sentit, d'acord amb la Llei de
normalització lingüística, no de qualsevol manera. Aquests
projectes, els dels centres, han de tenir mínims. Encara que
nosaltres no varen dictar uns mínims iguals per tothom, però
els que ho fan sí que les han de tenir. Haurem de fer un pas
endavant, ho torn repetir. Crec, sincerament, que hem
d'avançar, i hem d'avançar tots plegats. És bo que hi hagi
diferències, perquè els centres són diferents, però, quant al
compliment s'ha d'arribar al mateix nivell, si pot ser de
qualitat.

La coordinació, vostè ha citat la coordinació.
Efectivament, crec que ha estat una de les coses més
positives, perquè no tenir competències, francament, suposa
una certa dificultat per planificar les accions i, sobretot, per
dur-les a terme. El fet que es presentàs el resultat de
l'avaluació, pel director provincial per un costat, l'inspector
en cap, a més del director general d'Educació, a l'altre, crec
que, fins i tot físicament, era un escenari positiu. Celebr que
vostè ho entengués així.

Sobre l'avaluació, vostè m'ha dit que hi hauria d'haver
una avaluació inicial, una avaluació de procés i una
avaluació final, en definitiva, una avaluació continua. Bé, és
un tema molt estimar per la meva part. Però també li record
que hi ha d'haver una avaluació interna i una avaluació
externa. Nosaltres hem fet una avaluació externa. Jo esper
que els centres facin aquesta avaluació interna que vostè ha
descrit tan magníficament.

Quant a les illes, sí, efectivament, es va fer per illes. Vull
dir que hi ha uns resultats que es poden facilitar quan vostès
vulguin. Existeix a l'informe una descripció per illes.

Finalment, li vull dir que no hi ha més que un punt de
partida, això està clar. Però, permeti'm la immodèstia de dir-
li que el que és bo és afrontar la realitat així com és i,
sobretot, pensar que la llengua catalana, l'ensenyament en la
nostra llengua, la nostra cultura no és una qüestió d'una sèrie
de centres voluntaristes, molt conscienciats, hi ha hagut
moviments que sense ells no serien possibles, pens en les
escoles mallorquines, pens en les escoles menorquines que
han estimular a l'administració. No tengui cap dubte que ho
consideram un punt de partida, perquè a partir d'aquí, sabent
on hem d'actuar d'una manera precisa, mitjançant la
Inspecció d'Educació, mitjançant programes, mitjançant tots
els recursos que les competències educatives posen al nostre
abast, i mentre no tenguem les competències educatives,
mitjançant convenis de cooperació, coordinadament, hem
d'anar endavant per caminar aquest camí llarg, dotant amb
més recursos, són molt insuficients, als centres escolars. Per
tant, no dubti que és un punt de partida. Moltes gràcies. Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn...

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Perdó. El Director General d'Educació voldria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí. Té la paraula el Sr. Casasnovas.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'EDUCACIÓ (Jaume
Casasnovas i Casasnovas):

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte al tema de les illes,
efectivament, les dades estan a disposició de la Sra. Diputada,
però he d'avançar que el procés és molt semblant. És a dir, les
dades són extrapolables d'una illa a una altra. El que passa és
que es parteix de situacions distintes, això sí. No és semblant la
situació de Menorca amb la situació d'Eivissa, però el procés
sofert entre el 94-95 i el 95-96 és molt semblant. L'avanç, la
variació que hi ha hagut és molt semblant a les tres illes. La
situació de partida era distinta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Director General. En torn de rèplica, té
la paraula la diputada Sra. Bover, vol fer ús...? No. Moltes
gràcies.  Passam al Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup pensa que l'anàlisi
realitzada pel Sr. Conseller de Cultura ha estat contundent,
sobretot quant a dades estadístiques. Les directrius i
recomanacions fetes són correctes i estan clarament dirigides a
cobrir les necessitats de la nostra comunitat en relació a
l'ensenyança en català als diferents centres educatius. El nostre
grup, com és evident per les meves paraules, li dóna les gràcies
a vostè i al Sr. Director General d'Educació per la seva
compareixença en aquesta comissió. Li reiteram el nostre
suport a la tasca que du a terme i animar-lo a continuar en
aquesta línia. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Gornés. Jo, en aquest cas, he d'agrair d'una manera més intensa
aquest suport, un suport que m'apunt i el (...), del Grup
Parlamentari Popular. Cosa que em congratula molt, té una gran
importància per a mi, no crec que les seves paraules siguin
purament protocolàries. Jo les accept d'una manera
comprensiva, en aquest cas, molt forta i, per tant, agraesc molt
la seva intervenció. Esper que entre tots podem anar endavant
i, sobretot, vull dir el que ha dit la Sra. Bover, d'una manera
molt clara, allunyar el debat polític dels centres i introduir més
el debat psicopedagògic. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença, vull agrair la presència de l'Hble. Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports, Sr. Rotger,
acompanyat de l'Il•lm. Sr. Jaume Casasnovas i Casasnovas,
Director General d'Educació. Senyores i senyors diputats,
s'aixeca la sessió. Bona tarda, moltes gràcies.
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