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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Maria Binimelis substitueix Joan Marí.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en les preguntes RGE núm. 224, 271, 385, 414 i

415/04. Assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura Sr.

Francesc Fiol i Amengual. 

I.1) Pregunta RGE núm. 224/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a construcció de l'Escoleta d'Educació Infantil a

Petra.

I.2) Pregunta RGE núm. 271/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures d'elecció de llengua.

I en primer lloc els diria que les preguntes RGE núm.

224/04 i 271/04 han estat retirades per la Sra. Aina Calvo i

Sastre, autora de les mateixes, mitjançant escrit RGE núm.

1268/04.

I.3) Pregunta RGE núm. 385/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a ensenyament infantil 0-3

anys.

Per formular la pregunta RGE núm. 385/04, relativa a

ensenyament infantil de 0-3 anys té la paraula el Sr. Eduard

Riudavets i Florit, autor de la mateixa.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, en primer lloc vull dir que aquesta pregunta va ser

registrada abans del debat de la interpelAlació sobre el pla

autonòmic de guarderies i la conseqüent moció que es debatrà

en el pròxim plenari. La veritat és que en aquest debat que es

va produir fa una setmana, o dues setmanes, no es va parlar

gairebé d’educació, es va parlar des d’un altre punt de vista i

per tant, hem cregut oportú mantenir aquesta pregunta.

Bé, la Conselleria d’Educació i Cultura té com a obligació

garantir la qualitat educativa dels centres que acollen els infants

de 0-3 anys. L’ordenació d’aquest cicle, o de l’educació

preescolar com l’anomena la LOCE, hauria de ser una prioritat

per a l’administració educativa i en aquest sentit s’ha de

garantir que la normativa existent es compleixi i en tot cas

elaborar la normativa pròpia al respecte. L’anterior

administració educativa de l’anterior Govern va aprovar, com

vostè sap ben bé, el Pla d’ordenació del centres de primer cicle

d’educació infantil, conegut com el Pla 0-3 anys, amb 2

objectius fonamentals que es fixen en aquest pla. L’educació i

l’atenció integral dels infants de 0-3 anys i la conciliació de la

vida familiar i laboral. A l’esmentat pla es deia textualment:

“els principis de coordinació institucional i de descentralització

han de ser la base del Pla 0-3, a fi d’optimitzar els resultats de

les accions que es puguin dur a terme. La participació

institucional en l’educació dels infants en el primer cicle és un

imperatiu legal i alhora un element de cohesió social de primer

ordre”. A l’esmentat pla es detectaven necessitats, es

planejaven mesures, així com es fixaven els àmbits d’actuació

de les distintes administracions. 

A resultes d’aquest pla es publica el 22 de juny del 2002

l’ordre d’ajudes a entitats locals per crear o mantenir una xarxa

pública d’escoletes infantils. Aquesta ordre donava suport clar

als ajuntaments a fi i efecte de mantenir, adequar i incrementar

l’oferta municipal d’educació infantil 0-3 anys, o educació

preescolar actualment. Però malgrat la feina feta, tots estarem

d’acord que en queda molta per fer i allò que aquí venim a

demanar és Sr. Conseller, quines accions pensa dur a terme la

seva conselleria en l’ordenació d’aquesta etapa educativa?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, efectivament aquesta pregunta jo crec que s’ha de

contextualitzar dins un debat més ample que en aquests

moments està viu dins el Parlament, a través d’una

interpelAlació, crec que és el seu grup o el Grup Socialista va

presentar i que ha donat lloc a una subsegüent moció que es

substanciarà en el pròxim plenari.
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Naturalment que la LOCE estableix una sèrie de criteris, jo

crec que són un poc l’eix d’allò que s’ha de fer. Per un costat

no és veritat que l’educació preescolar només tengui com a

finalitat la qüestió educativa, la formació educativa. També la

LOCE ens parla de la qüestió assistencial, convé no perdre-ho

de vista a això. Després és veritat que estableix que les

comunitats autònomes tenen unes competències clares, jo crec

que això és un fet positiu dins el fet de l’autogovern el poder

anar delimitant aquestes condicions. I la LOCE també exigeix

una qualificació professional, el caràcter voluntari dels pares

per acudir a aquest recurs públic i l’objectiu també atendrà el

desenvolupament del moviment, el control corporal, les

primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge i les

pautes elementals de convivència, relacions socials,

socialització en definitiva i el descobriment de l’entorn

immediat. Això és allò que la LOCE ens determina que s’ha de

dur a terme.

Naturalment quan nosaltres el juliol vàrem arribar, dia 2 de

juliol en concret, a la Conselleria d’Educació és veritat que

algunes coses s’havien fet ja i s’havien posat en marxa

determinats projectes que tenien per objecte la potenciació

d’aquest tipus d’ensenyament i també s’havia impulsat amb

l’anterior Govern el finançament a les entitats locals, el suport

a les entitats locals, crec recordar que amb un pressupost d’un

milió d’euros per distribuir entre els diversos municipis de les

Illes Balears per potenciar la millora i la reordenació. En aquest

sentit vull dir que en els pressuposts d’enguany continua

aquesta ordre en vigor i no sé si..., no puc dir en aquests

moments si s’ha publicada, però figura dins els pressuposts,

segur, el manteniment d’aquesta ordre d’ajut als ajuntaments,

als municipis de les Illes Balears per adequar tot allò que són

les escoletes municipals que tenen una certa tradició i una certa

força i que naturalment és una quantitat, coincidim, insuficient

o que hi ha molt més per fer, segur que sí.

En aquest sentit es va crear una comissió interdepartamental

que té per objecte elevar una sèrie de conclusions en el Consell

de Govern que li permetin desenvolupar amb caràcter normatiu

diversos aspectes. Jo crec que aquí s’ha d’assenyalar el Reial

Decret 828 que ha estat citat aquests darrers dies en el debat del

Parlament i que ja determina alguns aspectes que hauran de ser

regulats específicament i naturalment això exigeix un

desenvolupament normatiu que la Conselleria d’Educació no

pot ser aliena i al contrari, ha de tenir un protagonisme

important, independentment que allò que s’ha fet fins ara hagi

estat potenciar determinats tipus de subvencions a través de la

Conselleria de Presidència per impulsar projectes concrets, en

alguns casos perquè no es perdessin uns recursos que existien

de caràcter estatal i que era necessari poder fer nostres. Per

tant, jo crec que és positiu que s’hagi fet així. 

I per altra part esperant un poquet el fruit d’aquesta

comissió que esperem que ben aviat pugui llançar les seves

conclusions, perquè efectivament s’ha de produir una ordenació

normativa per part de la Conselleria d’Educació respecte a les

condicions, les dimensions, el personal, el tipus d’alimentació,

a moltes coses que jo crec que formen part d’allò que la LOCE

ens demana que facem i també el propi decret 828 ens ho

demana. Evidentment aquest és un procés que és més llarg

d’allò que seria desitjable i efectivament és important perquè

en aquest moment ens trobam en una situació allà on el sector

privat conviu amb el sector públic i allà on en el moment en

què tenguem una normativa serà exigible a moltes escoletes

perquè compleixin determinada normativa i que passin per

determinada normativa i això al final pot suposar un esforç

econòmic o un esforç de gestió que hem de d’obligar a fer

naturalment perquè la responsabilitat al final serà nostra.

Jo crec que estam en un moment en el qual..., aquesta

comissió interdepartamental ha de llançar ja unes conclusions,

jo esper que sigui aviat i jo esper que d’aquestes conclusions

emanin les produccions normatives a nivell de decrets i a nivell

d’ordres que permetin clarificar, potenciar i no limitar-nos a

una mera subvenció a particulars, o a entitats públiques que

realment ha tengut certa virtualitat aquests darrers anys i la poc

tenir, fins i tot, enguany a l’actual pressupost, però realment no

és l’objectiu, o no ha de ser l’objectiu darrer, crec jo. Jo crec

que primer de tot hi ha d’haver una solució d’ordenament de

tota aquesta qüestió i després veurem fins a quin punt el nivell

de subvenció pot ser viu o no ser-ho. Però més enllà d’altres

qüestions com el bono o altres coses les quals no són

competència d’Educació exactament perquè tenen un fons

també d’ajut social, això és innegable i ho diu la pròpia LOCE

també. 

Aquest és un tema mixt clarament i encara que algú l’altre

dia clamava que el protagonisme de la Conselleria d’Educació

hauria de ser major, segurament la Conselleria d’Educació en

el moment normatiu tendrà un major protagonisme que no ara,

però jo crec que a nivell interdepartamental s’està fent una

feina, jo crec que responsable fins allà on jo sé i de les persones

que integren aquesta comissió i allà on estan representades la

Conselleria de Presidència, la Conselleria d’Educació, la

Conselleria de Treball, la Conselleria de Sanitat. Hi ha un pull

de gent, gent molt responsable, que està fent una bona feina i

esper que aviat hi hagi un document que ens serveixi de base

per desenvolupar tots aquests aspectes que la LOCE i el Decret

828 ens demanen, sense deixar de veure que aquest tema podria

ser un tema que formés part d’un pacte més global i que

naturalment només es pot plantejar passades les eleccions

generals perquè en aquest moments el renou ambiental és

excessiu com per plantejar-nos cap tipus d’acord sobre aquesta

qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.

Riudavets per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sens dubte seré breu

i també he estat breu en la primera intervenció perquè

certament hi ha un debat obert. Però també és cert que es va

referir per part del Govern en aquell debat a la qüestió més

assistencial que no a la qüestió educativa. Jo en cap moment he

dit que no tengués una vessant assistencial, de fet ho reflecteix

la LOCE, però també és una cosa òbvia perquè sempre ha estat

així.
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Quant a l’ordre m’alegra saber que es mantendrà i que es

publicarà perquè certament els ajuntaments l’estan esperant

quan abans millor.

Quant a la comissió interdepartamental, en principi no tenc

res a dir en contra de què es creï aquesta comissió. Allò que sí

em preocupa un poc i açò li ho faig avinent, és que la

Conselleria d’Educació té l’obligació de vigilar la qualitat

educativa d’aquest tipus de serveis, o d’aquests centres escolars

assistencials- educatius i no només s’ha de fer una política

d’oferir més serveis, és necessari incrementar-los, però s’han

d’incrementar en qualitat. Per tant, la feina normativa jo crec

que des de la Conselleria d’Educació ha de ser en aquest sentit,

esperarem les conclusions i ja opinarem al respecte.

També li he de dir que no només és l’aspecte normatiu

d’espais de titulacions, etcètera, sinó l’aspecte curricular que

també competeix la Conselleria d’Educació i que vostè no n’ha

parlat. En aquest sentit jo veig que està tot per fer, tot obert, a

part d’allò que havia fet l’anterior Govern. Jo crec que el Pla 0-

3 és un bon punt de partida i li recoman que s’ho ben miri en

aquest sentit. I només dir-li açò, vull dir que crec que la part

curricular ja s’hi poden posar que és estrictament cosa seva. I

en tot cas que una comissió interdepartamental ha de liderar

aquesta comissió i la Conselleria d’Educació ha de fer valer la

importància de la qualitat educativa i esper que així ho faci.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la

paraula el conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

No esgotaré el temps, Sr. President, perquè coincidesc en

quasi tot allò que ha dit el Sr. Diputat. Evidentment Educació

té alguna cosa a dir en els temes curriculars, en els temes que

no són curriculars, en la vigilància de la de la situació i del

compliment de la normativa dins un escenari allà on hi ha certa

debilitat normativa en aquest moment i allà on és precís

desenvolupar determinades normes perquè tenim l’obligació de

fer-ho, perquè ens ve delegada per la LOCE. Però també hem

cregut més operatiu fer una comissió allà on tothom pugui

participar, fer uns esborranys, o llancés unes idees que ens

permetin més clarament llançar la producció normativa.

Per tant, jo en aquest sentit tenc posades moltes esperances

a la comissió interdepartamental, estic segur que ja du varis

mesos reunida elaborant les seves discussions i els seus debats

i estic segur que en un termini relativament breu tendrem

conclusions que jo elevaré en aquesta cambra perquè es

coneguin per part de les senyores i senyors diputats i pugui ser

motiu de reflexió i també de producció normativa perquè

efectivament estam en una situació que a mi no m’agrada,

d’una certa vigència de normes que d’alguna manera estan

derogades per un costat respecte la qualificació, a la

construcció i al funcionament i naturalment generen una

situació d’una certa precarietat. Si hi hagués alguna situació de

dificultat en aquest moment... Una situació que no m’agrada,

però que esper que sigui corregida en els pròxims mesos, jo

confiï abans de l’estiu i abans d’acabar aquest període de

sessions pugem tenir conclusions d’aquesta comissió i les

puguem debatre més tranquilAlament en aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 414/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a suport als alumnes sords de

l'illa de Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 414/04, relativa a

suport als alumnes sords de l’illa de Menorca, té la paraula el

Sr. Riudavets i Florit, autor de la mateixa, per un temps màxim

de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, aquesta pregunta neix arran d’una necessitat força

real i també bastant complexa, és cert, existent a l’illa de

Menorca i també, certament amb característiques distintes,

passa a la resta d’illes.

Un cert nombre d’alumnes menorquins pateixen problemes

auditius seriosos. És cert que en els centres escolars compten

amb professorat de pedagogia terapèutica i professorat

d’audició i llenguatge que atenen l’alumnat amb necessitats

educatives especials. Però també és cert desgraciadament que

aquest professorat, en general, no té una preparació específica

per a l’atenció d’alumnes amb deficiències auditives greus. La

necessitat que es planteja té distintes respostes o solucions que

des de les famílies es trien. No és el mateix optar per a la

implantació d’una pròtesi (...), que optar per fer front a la

problemàtica, assegurant la comunicació de l’infant mitjançant

el llenguatge de signes.

Molts dels alumnes sords de Menorca es comuniquen a

través del llenguatge de signes. Per açò els darrers anys el

centre de professors i des d’altres àmbits s’han organitzat

cursets de formació en aquest llenguatge, però encara no es

compta amb suficient professorat que domini bé aquest

llenguatge. Vista la situació és obvi que aquesta problemàtica

necessita una solució, ja que l’única via que té l’alumnat sord

per comunicar-se és precisament el llenguatge de signes. En la

majoria de casos aquests alumnes si no compten amb el suport

específic es veuen totalment aïllats dins les aules i no poden

establir comunicació, ni amb el professorat, ni amb els seus

companys. 

Està clar que la solució definitiva passaria, sense cap dubte,

perquè el professorat dominés suficientment el llenguatge de

signes. Però no és aquesta de moment la situació, ni

previsiblement ho serà en un futur proper. Per tant, calen altres

mesures, malgrat siguin transitòries. 

És per açò, Sr. Conseller, que li deman quines mesures

pensa prendre la conselleria per solucionar aquest problema?
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, la Conselleria d’Educació és sensible a aquesta

situació i en aquest moment compta amb una sèrie de recursos

propis que són 12 mestres, em referesc a Menorca com és

natural, 12 mestres especialistes en audició i llenguatge i un

intèrpret de signes. Naturalment això no arriba a tots els

alumnes, desgraciadament i jo ho lament molt. Els alumnes que

no disposen de mestres especialistes en audició i llenguatge en

els seus centres es concedeixen unes beques per reeducació

logopèdica, allà on no es pot arribar.

  I vull afegir a més, que per al curs present 2003-2004 s’ha

signat un conveni amb l’Associació de Sords i Amics dels

Sords de Menorca ASORME amb un dotació de 12.500 euros,

2 milions i busques de pessetes destinats a subvencionar un

intèrpret de llenguatge de signes. És a dir, un recurs més que no

existia el curs passat i existeix a partir d’aquest curs per

potenciar naturalment la solució d’aquesta problemàtica.

Existeixen a més subvencions per a material específic per a

alumnes amb discapacitats auditives. Segurament tot això no és

suficient per abordar la problemàtica dels nins sords que

efectivament tenen una especificitat i una dificultat afegida

molt gran i naturalment la vocació de la conselleria i del sector

públic ha de ser progressivament en els anys d’incrementar els

recursos destinats a aquesta problemàtica.

Vull subratllar de totes formes, Sr. Diputat, que allò que li

he explicat ja suposa un increment respecte als recursos que

existien el curs anterior. Tal vegada són insuficients, donades

les necessitats i donada la situació, però en qualsevol cas sí que

hi ha una línia creixent any rera any de millorar els recursos, de

millorar l’atenció als alumnes sords de l’illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Diputat per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, els recursos que vostè

ha esmentat d’audició i llenguatge certament existeixen, ja

existien, però són uns recursos que desgraciadament no fan

front a la problemàtica que es genera en l’alumnat sord perquè

la formació, malgrat els darrers anys s’hagin fet molts de cursos

de formació, encara ni molt manco estam en situació, ja ho ha

dit abans, de poder afrontar aquest repte.

L’intèrpret de signes fa anys que existeix, està a l’Escola

Dr. Comas d’Alaior i el comparteix amb l’Institut Joan Miquel

Guàrdia i certament no cobreix ni tan sols les necessitats del

centre allà on està. Les beques de reeducació logopèdica no

estan bàsicament adreçades, ni molt manco, a allò que suposa

el llenguatge de signes, és un altre tipus de patologia.

S’empren, però no són adreçades en aquest sentit.

Però estic content que hagin firmat el conveni amb

ASORME, és un conveni que no és nou. No ha existit en aquest

curs que estam ara, és un conveni que durant tres anys va estar

funcionat i per a aquest conveni es posaven professors a vàries

escoles de Menorca i instituts, concretament Josep Maria

Quadrado, el ColAlegi de Sant Francesc d’Asís de Ferreries i un

altre centre, crec que és el ColAlegi Protector Torrent, no ho

record bé d’aquest de Ciutadella. 

Sens dubte açò era una de les solucions transitòries, que jo

ja esmentava abans, però crec que en un futur i s’hauria de

plantejar des de la conselleria l’única solució és donar més

formació al professorat, vostè no ho ha dit, però esper que es

mantenguin els cursos de formació per a professorat de

llenguatge de signes, o la contractació com a personal laboral

de més intèrprets de signes que puguin ja d’una vegada per

totes mantenir aquesta comunicació amb l’alumnat i no

dependre d’un conveni que sempre es fa difícil el manteniment

any rera any. Però esper que les persones, que és allò que va

passar el darrer any, disposades a fer d’intèrprets tenien altres

ofertes que li eren més interessants. 

Per tant, açò és una problemàtica que crec que s’ha de

resoldre, jo crec que l’anterior Govern mitjançant aquest

conveni va fer unes primeres passes per tirar-ho cap endavant,

en 3 anys va estar funcionant. Esper que la pròxima passa sigui,

per açò li dic que haurien de començar a mirar la possibilitat de

contractació de més intèrprets de signes per part del Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la

paraula el conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo m’he limitat a

subratllar els recursos existents i l’increment d’aquest conveni

que em sembla rellevant dir-ho que s’ha signat, jo no sé si en

termes de suficiència o no, segurament no. És a dir, segurament

s’ha de fer un aprofundiment tan en les dues línies que vostè

suggereix, a mi em semblen raonables, el que passa és que

aquesta és una administració de recursos escassos i de

dificultats financeres molt evidents. Jo estic d’acord en què

donem major formació als professors en el llenguatge de signes

per un costat, això precisa un cost i contractar més personal

laboral dirigit a la interpretació del llenguatge de signes. 

Bé aquest és un desideratum  que jo recull i faig meu, però

que també s’ha de posar dins el context de les dificultats

financeres del departament i que són les que són. Jo no els

vendré aquí a contar mentides perquè no tenc perquè explicar

coses que no són veritat. S’ha pogut fer això enguany, jo esper
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que cada vegada tenguem més recursos per a les necessitats

d’educació especial, molt especialment per a les persones

sordes que és un problema molt evident i molt palpable. Jo crec

que el plantejament que vostè fa és correcte, ho assumesc i el

faig meu i no hi tenc res a dir. Simplement que intentarem

captar els recursos necessaris per poder-ho dur a terme. En

aquests moments jo no vull deixar de dir que el sistema

educatiu és deficitari d’una forma molt òbvia i això és una cosa

sabuda, no és cap novetat en aquesta cambra dir-ho. Per tant,

crec que és una necessitat certa i és una necessitat que hem

d’atendre i a la que segurament hem de dedicar-hi més

esforços.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 415/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a atenció primerenca a

Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 415/04, relativa a

atenció primerenca a Menorca té la paraula el Sr. Eduard

Riudavets i Florit, autor de la mateixa.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el motiu de formular

aquesta pregunta no és altre que simplement conèixer quina

planificació respecte l’atenció primerenca té aquesta

administració educativa. És necessari saber el rerafons

d’aquesta pregunta, estar al corrent de la situació actual per

adonar-nos de l’abast de la pregunta.

Actualment i des de fa molts d’anys a Menorca hi treballen

dos equips d’atenció primerenca encarregats, com ben segur

que sap, de l’atenció psicopedagògica a les escoletes infantils,

l’equip d’atenció primerenca de Ciutadella que atén la zona de

ponent i part de la zona centre de l’illa i l’equip de Magon que

atén la resta d’escoletes infantils. L’equip de Ciutadella està

format per personal funcionari o interí, depenent directament de

la Conselleria d’Educació i Cultura, mentre que l’equip Magon

funciona mitjançant un conveni amb el consell insular, que a la

vegada té signat un altre conveni de colAlaboració amb

l’associació ASIMPROS, que és qui contracta els professionals

de l’esmentat equip.

Aquesta certament és una situació, vist ara fredament, una

situació una mica estranya, però que en el seu moment va tenir

les seves motivacions i la seva funcionalitat. Inicialment quan

l’administració educativa depenent de Madrid en aquell

moment no cobria aquest servei va ser ASIMPROS que el va

crear i mantenir durant uns quants anys. Després l’aportació

econòmica del consell insular va fer possible que es mantingués

aquest equip, que en realitat allò que fa és complementar la

tasca de l’equip de Ciutadella perquè si no fos així no donaria

abast.

El motiu de la pregunta és saber clarament què pensa fer la

conselleria, mantenir l’actual situació, assumir plenament el

servei, o bé una altra opció que hagin pensat. Quines actuacions

pensa dur al respecte?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, bé la Conselleria d’Educació i Cultura, vostè ha descrit

quina és la relació que manté, essencialment amb l ‘existència

d’un conveni a través del Consell Insular de Menorca,

d’assessorament psicopedagògic i atenció primerenca,

integració de centres d’educació infantil i infants amb

necessitats educatives especials. Aquest és un conveni que (...)

de l’any 2000 em diuen aquí per escrit i que renova d’una

forma automàtica si no es denuncia expressament. 

En aquests moments els recursos són mixtes, efectivament

una aportació del Consell Insular de Menorca de 3

professionals, si no m’equivoc i després també un equip de 7

professionals de la pròpia conselleria, 3 psicopedagogs, un

mestre d’audició i llenguatge logopeda, 2 mestres de pedagogia

terapèutica, 2 PT i un auxiliar tècnic educatiu. Bé respecte a

això què s’ha fet enguany? En el present curs escolar hi hagut

un increment amb un mestre més de pedagogia terapèutica, és

a dir, s’ha incrementat en un PT els recursos existents fins al

moment. I en el desembre es va reunir la comissió de seguiment

en el Consell de Menorca, vostè segurament té notícies d’això,

es va aprovar un pla d’actuació dels dos equips i que vostè ha

esmentat abans. 

Efectivament tal vegada són insuficients, segurament ho són

i segurament necessiten una reordenació i un replantejament

estructural de com es financen i com funciona tot això. Jo recull

el seu suggeriment, em sembla molt correcte, de què la

conselleria tal vegada hagi de reordenar i replantejar aquest

recurs i a veure com funciona. En qualsevol cas aquesta és la

informació de la qual jo dispòs respecte l’atenció primerenca

a Menorca, que em sembla que és pareguda a allò que vostè ha

explicat, encara que vostè hi ha afegit una qüestió de

replantejament i de re-avaluació, si no he entès malament, que

ho recull com a un suggeriment. Jo no estic en condicions de

donar més informació sobre això, però que ho puc recollir com

a suggeriment per plantejar a la direcció general corresponent

i perquè avaluïn la possibilitat d’aclarir i veure com s’ha de

finançar i com s’ha d’organitzar correctament aquestes

actuacions. Insistesc, sí han tengut un creixement com a mínim

d’un PT més respecte l’any passat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Diputat per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Molt breument. Certament l’equip d’atenció primerenca de

Ciutadella, però que abasta molt més, ha anat creixent els
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darrers anys, aquest curs ha crescut un PT, l’altra any també va

créixer amb un altre PT, va créixer l’AT que no teníem, o amb

un altre professor de logopèdia. És un centre que en pocs anys

ha crescut aquests curs i els anteriors amb varis professionals.

Certament el meu suggeriment i ho puc expressar clarament,

jo li ho dic aquí, crec que ja és hora de la solució de la

funcionalitat que el servei reclama i estic segur que si vostè,

com deu haver fet, ha mirat el pla d’actuació les valoracions

que en fan, reclama que ja d’una vegada el servei sigui assumit

íntegrament per la Conselleria d’Educació, entre altres coses

perquè creim que seria una manera de coordinació i coherència

amb les tasques i que seria molt millor que l’actual

funcionament. Naturalment vostè té la responsabilitat de

decisió, però com que estam parlant de suggeriments, jo crec

que amb el creixement de l’equip de Ciutadella i la resta que

queda ja pot ser assumit perfectament per la conselleria, encara

que suposi una despesa afegida en un moment que no hi ha

doblers, però milloraria el servei i crec que en el futur, si no és

aquest curs, els propers hauran d’afrontar aquesta necessitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la

paraula el Sr. Conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Ja he dit abans que recollia el

suggeriment del diputat que ara l’ha ampliada i detallada i crec

que és un bon plantejament. Per tant, ell mateix ha dit que la

manca de recursos públics, però també de la coherència que

significa que els recursos públics estiguin exercitats des del

sector públic d’una forma orgànica i d’un esquema

absolutament lògic i coherent amb el propi sistema educatiu.

Per tant, jo recull el seu plantejament i ho traslladaré a la

direcció general corresponent per veure si és possible que per

al curs vinent això sigui una realitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Passaríem ara al segon punt de l’ordre del dia que

consisteix en les proposicions no de llei RGE núm. 4650/03,

relativa a unitat de la llengua catalana i l’altra, RGE núm.

566/04, relativa a hores lectives en les àrees de música i

plàstica, presentades totes dues pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4650/03,

presentada pel Grup Parlamentari PSM -Entesa

Nacionalista, relativa a la unitat de la llengua catalana.

En primer lloc, i per defensar la proposició no de llei RGE

núm. 4650/03, intervé el Sr. Riudavets, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

el passat mes de desembre es va recollir en premsa que la

Comissió d’Ordenació Acadèmica del Ministeri d’Educació i

Cultura havia pres l’acord de proposar un reial decret que

reconegués el títol de valencià com a títol diferent i diferenciat

del de català. Se suposa que les escoles oficials d’idiomes

impartiran, llavors, estudis de valencià diferenciats dels de

català. Açò suposa també, i clarament, un greu atemptat contra

la unitat de la nostra llengua, la llengua catalana, i açò és una

apreciació que certament fa el PSM, però no només el PSM,

també fan la consideració d’atemptat contra la unitat de la

llengua l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, la

Universitat d’Alacant, la Universitat d’Andorra, la Universitat

Autònoma de Barcelona, la Universitat de les Illes Balears, la

Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I, i

això fins a onze universitats de totes les terres de parla catalana,

a més de moltes altres institucions de reconegut prestigi

internacional.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista ha presentat aquesta proposició no de llei a fi i

efecte que el Parlament de les Illes Balears i el Govern, si

s’aprova, es posicionin clarament i sense dubtes a favor de

l’amenaçada unitat de la nostra llengua. 

Aquest acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica no té

cap fonament científic o acadèmic, i les justificacions de la

ministra del Castillo tot dient que aquest reial decret és perquè

l’Estatut de la comunitat valenciana recull el valencià com a

llengua oficial és un absurd total i absolut, per mor que la

diferència de la manera d’anomenar una llengua no implica ni

ha implicat mai que siguin dues llengües diferents. En aquest

sentit l’holandès, o neerlandès, perdó, és anomenat flamenc a

Bèlgica, per posar un exemple, però ningú no dubta que sigui

la mateixa llengua, fins i tot hi ha signat un acord entre els

estats dels Països Baixos i Bèlgica per no deixar cap dubte

sobre el tema. Podria posar més exemples al respecte. El que és

lamentable és que tota una ministra de Cultura desconegui o

vulgui desconèixer punts tan elementals de la lingüística.

La diversitat onomàstica, és a dir, les dues formes

d’anomenar una mateixa llengua, respon a tradicions

històriques perfectament respectables i no pot servir d’excusa

per a la secessió lingüística. El terme català es va generalitzar

per denominar el conjunt de la llengua a partir del treball de

grans romanistes europeus del segle XIX, moment en què les

diverses parles catalanes varen ser objecte d’importants estudis.

Aquesta denominació genèrica no exclou altres denominacions,

entre les quals valencià n’és una més.

Actualment els continguts de qualsevol títol oficial, es digui

català o valencià, es refereixen exactament al mateix, incloent

informació sobre les variants dels distints territoris lingüístics

de la llengua catalana que per res coincideixen, per altra part,

amb les divisions administratives. El que es parla a Tortosa és

més semblant al que es parla a Castelló que no al que es parla

a Girona. Una cosa semblant es fa per exemple en les classes de

castellà impartides a les universitats dels Estats Units, on

s’ensenyen les diferències existents entre el castellà de la

península ibèrica i el d’Amèrica que, per cert, allà denominen

diferent, el denominen espanyol i aquí castellà.
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En definitiva, és un fet que la comunitat científica

internacional reconeix la unitat de la llengua dels

catalanoparlants, rebi el nom que rebi. Les actuacions que

intenten presentar el valencià com a llengua diferenciada del

català atempten contra el respecte a l’autoritat científica, a la

història i a la cultura.

Però és que açò no és tot. Una mesura com la que des de la

Comissió d’Ordenació Acadèmica es proposa entra en oberta

contradicció amb les titulacions acadèmiques reconegudes pel

mateix estat. Només hi ha una llicenciatura de filologia

catalana, malgrat al País Valencià rebi el nom de filologia

valenciana. Els continguts i objectius són els mateixos, les

titulacions equivalents, i amb les mateixes expectatives

professionals. Si aquesta iniciativa s’arriba a dur a la pràctica

resultarà llavors encara més deplorable, per mor que des de la

màxima institució pública de l’Estat espanyol s’atacaran

frontalment els criteris científics i es legislarà en contra de la

racionalitat científica. En qüestions de ciència els poders

públics no poden canviar la realitat; ara bé, sí poden actuar per

enterbolir-la i crear conflictes inexistents.

És per tot açò que amb aquesta proposició no de llei

pretenem que el Parlament de les Illes Balears i el Govern de

les Illes Balears, si s’aprova, prenguin una postura clara a favor

de la unitat de la nostra llengua i en contra de qualsevol

actuació que per interessos partidistes la posi en perill. Amb

aquesta proposició no de llei pretenem que per coherència amb

els criteris històrics i filològics el Govern de l’Estat assumeixi

com un fet normal i propi la unitat de la llengua catalana i

l’equivalència de les dues denominacions oficialment existents:

català en els estatuts de Catalunya i de les Illes Balears, i

valencià a l’Estatut de la comunitat valenciana. Pretenem també

que d’una vegada per totes s’acabi el recurrent debat lingüístic

sobre la denominació de la llengua per dedicar els esforços a

allò que és obligació de totes les administracions: promocionar

i defensar el seu ús.

Així, la nostra proposta consta de tres punts. En primer lloc,

la reafirmació clara i sense embuts de la unitat de la nostra

llengua. En segon lloc, el rebuig clar i contundent de l’acord de

la Comissió d’Ordenació Acadèmica, que posa en perill

l’esmentada unitat de la llengua. I el tercer punt, instar el

Govern de les Illes Balears a adreçar-se al Ministeri

d’Educació, Cultura i Esports per solAlicitar la retirada de

l’esmentat acord. En definitiva són tres punts raonables per

intentar reconduir un tema que mai no hauria d’haver-se

discutit. La llengua no hauria de ser mai objecte de debat

polític, sinó punt de trobada i de consens i, la veritat, posar en

perill la unitat de llengua creant dues titulacions equivalents

amb noms diferents dins un mateix centre és totalment absurd

i crec que no és digne d’un ministeri que es diu de Cultura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions

té la paraula, per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra.

Rosselló. 

Perdoni, perdoni, el Grup Mixt no hi és. Sí, perdó, per part

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la

paraula la Sra. Rosselló. La veritat és que hi ha una miqueta de

diferència, perdoni l’equivocació.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

la fixació del nostre grup és clara. Donam suport a la

proposició no de llei que ha presentat el PSM-Entesa

Nacionalista perquè entenem que està dins la lògica que ja es

va plantejar en el seu moment en el debat o debats que hi ha

hagut en el plenari del Parlament, en els quals clarament, i en

primer lloc, la llengua no hauria de ser una eina perquè es creàs

crispació social i es creàs un problema que al nostre entendre

no només no existeix, sinó que es vol fer cada vegada més

profund. 

Nosaltres creim, per tant, que aquesta proposició no de llei

està en la línia que nosaltres consideram, que és precisament

que el Parlament de les Illes Balears rebutgi aquest acord de la

Comissió d’Ordenació Acadèmica del Ministeri d’Educació del

Govern de l’Estat i, per altra banda, que clarament es reafirmi

aquest parlament en la unitat de la llengua catalana i anar per

feina, que és precisament el que hem de fer, que l’aprenentatge

i l’ús de la nostra llengua siguin els aspectes fonamentals, els

punts d’unió que hi pugui haver entre totes les institucions i tots

els grups parlamentaris.

Però a més també voldríem dir que a part d’estar d’acord i

donar-hi suport, també creim que hi ha una sèrie d’aspectes que

voldríem esmentar de la manera més breu possible. En primer

lloc creim que generar el debat a partir d’aquest acord no ajuda

gens, sinó que precisament crea més conflicte i sobretot

augmenta el desconeixement i el desconcert a nivell social i

lingüístic. Creim que precisament per al bé de la cultura, i per

al bé de la societat i per al bé propi de l’element científic de la

llengua el que s’ha de fer és que la llengua catalana, igual que

la llengua castellana, es pugui ensenyar i aprendre de manera

correcta, i en aquest sentit, per tant, no crear aquesta distorsió,

aquest desconcert, que l’únic que fa és generar una

problemàtica no només de caire social sinó també de caire

lingüístic.

Per altra banda creim que la unitat de la llengua és un fet -ja

s’ha dit- indiscutible, és una qüestió científica, i per tant la

llengua catalana en aquest moment té una gramàtica que té en

compte totes les variants, no faltaria més, i precisament el que

dóna aquesta unitat de la llengua és una facilitat tant per a

l’aprenentatge, que és el que a nosaltres ens ha de preocupar,

que precisament totes les persones des de petites, des que

arriben a aquesta terra o de la manera que sigui puguin

aprendre aquesta llengua, i també per a la seva utilització. Per

tant creim que no es pot entrar en variants d’aquest tipus perquè

el que genera, com dic, és un desconeixement i un desconcert

que no ajuda gens a millorar l’aprenentatge i l’ús de la nostra

llengua. 

Creim que s’han donat exemples, jo crec que ningú no

entendria que de cop i volta diguéssim que s’ha d’ensenyar o hi

ha d’haver per una part el castellà de Madrid i el castellà

d’Andalusia, no s’entendria precisament en aquests termes, sinó
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que hi ha una gramàtica castellana, de la llengua castellana, que

evidentment ha de contemplar distintes variants però que el que

s’ha de fer és ensenyar-la de manera correcta i utilitzar-la,

també, de manera correcta.

En segon lloc creim també que el fet d’aquest acord crea

una confusió a nivell social que genera una..., jo diria que una

diferència entre una societat que parla una llengua amb una

modalitat o amb una altra. Nosaltres creim que això en el segle

XXI no té cap sentit ni un, quan precisament vivim a un món en

què el que pretenem és que es puguin conèixer de manera

correcta el màxim de llengües possibles, i en aquest sentit per

tant entenem que tot aquest acord que s’ha generat a través de

la Comissió d’Ordenació Acadèmica del Ministeri d’Educació

del Govern de l’Estat, no l’entenem, si no és només per una

qüestió absolutament partidista i amb ganes de voler crear,

diríem, un debat que al nostre entendre bàsicament genera

crispació social. Per tant creim que pel bé de tots, pel bé de la

cultura, pel bé, sobretot, de la intelAligència i pel bé d’entendre

que una gramàtica i donar la possibilitat de poder aprendre una

llengua ben apresa i utilitzar-la de manera correcta, creim que

sobretot s’ha de defensar la unitat de la llengua catalana i per

tant s’ha de posar en entredit, o almanco s’ha de demanar que

aquest acord, que no entenem com així el va poder prendre un

ministeri d’aquesta alçada com és el d’Educació, idò

evidentment rebutjar-lo.

Per tant nosaltres, com dic, donarem suport a aquesta

proposició no de llei i esperam que s’acabi d’una vegada per

totes aquesta polèmica que al nostre entendre, com dic, no

ajuda gens a allò que per a nosaltres és l’important:

l’aprenentatge d’una llengua i el seu ús de manera correcta i

adequada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Andreu Bosch per un

temps màxim de deu minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

és ben ver que mai no podem donar les coses com a definitives

i que sempre hem d’estar a l’aguait de nous intents de fer

recular els avanços aconseguits en normalitzar i aclarir la

situació de la nostra llengua.

Aquest acord impulsat per l’encara ministra d’Educació

Pilar del Castillo, que dividiria en dos ensenyaments i en dues

titulacions de català i de valencià l’actual ensenyament de la

llengua catalana a les escoles oficials d’idiomes, posa en primer

terme novament els intents secessionistes de la nostra llengua,

un nou intent de separar, de dividir, de debilitar el català. Sense

cap dubte aquest decret qüestiona la unitat de la llengua, i

aquesta proposta és una aberració lingüística. La unitat de la

llengua no ha de ser ni tan sols objecte de discussió. És un

absurd pensar que la ciència, la filologia, la lingüística han de

ser objecte de debat polític, tan absurd com qüestionar el

principi d’Arquímedes o la llei de la gravetat. I és curiós com

aquest decret fins i tot contradiu la Real Academia Española,

que en el seu diccionari diu: “El catalán es la lengua romance

que se habla en Cataluña y en otros dominios de la Corona de

Aragón, y el valenciano es una variedad de la lengua catalana

que se habla en la mayor parte del antiguo Reino de

Valencia”. Tan absurd és aquest acord de la Comissió

d’Ordenació Acadèmica del ministeri com que a les escoles

d’idiomes es donassin dos títols diferents, com per exemple de

llengua castellana i de llengua andalusa. 

El que s’ha de denunciar és la instrumentalització política

que es fa des del Govern del Partit Popular de la llengua

catalana amb la seva utilització per debilitar una comunitat. La

llengua és un element fonamental de la nostra consciència

colAlectiva, dels lligams entre Catalunya, el País Valencià, les

Illes Balears i altres territoris amb els quals compartim la nostra

parla. És un element de reafirmació de la nostra realitat

historicocultural. No podem pensar, si no, que aquest atemptat

a la unitat de la llengua catalana, que la debilitat, no és més que

un element més d’una política uniformitzadora, d’una manera

única de pensar, de no acceptar les diferències, la diversitat i la

pluralitat. En el fons és un element més cap a una major

centralització que debilitat l’Espanya plural, la diversitat de les

autonomies, una Espanya en què es facin necessaris els pactes,

els acords, les renúncies, atracar el poder al ciutadà i compartir-

lo. La diversitat és molt més difícil de governar i de manipular

que la uniformitat. Fragmentar la llengua és llevar-li poder,

minvar la seva presència, fer-la innecessària o simplement fer-

la el reducte d’una curiositat cultural. Contràriament, esdevenir

una llengua forta, una llengua unida per uns estàndards comuns,

és un element d’integració, d’arrelament dels nouvinguts que

els permet exigir ser ciutadans de ple dret i evitar que es

prescindeixi d’ells quan ja no necessitem del seu treball.

El Partit Popular, al Govern, dirà que no posa en qüestió la

unitat de la llengua catalana. Ho ha dit, efectivament, però ho

ha dit de paraula, paraules que al parer del Grup Socialista no

es corresponen amb els fets, i vull creure que hi ha sectors de

la dreta que hi creuen, en aquesta unitat, i la defensen, però els

fets demostren que no és el sector majoritari, que s’imposen a

la pràctica les polítiques més conservadores, disgregadores de

la nostra llengua i que la duran a un estancament dels avanços

aconseguits, si no a un progressiu debilitament.

És el que està passant al País Valencià. S’ha parlat de

valencianització i algú ha dit que no sabia què volia dir açò. Idò

hem trobat un exemple clarivident, un paralAlelisme que és com

un mirall per a nosaltres: en un estudi publicat el gener del

2003 titulat “La llengua i els joves. El futur de la llengua

catalana”, hi ha un informe sobre els principals problemes de

la normalització lingüística al sistema educatiu valencià i fa

referència al seu estancament. Diu: “La causa d’aquest

estancament és una determinada estratègia contrària a la

normalització del valencià. Alguns han volgut atribuir aquest

estancament a factors extraescolars o extralingüístics,

eufemisme per parlar de l’ambient de manipulació i crispació

al voltant de la llengua que patim, com si aquests factors no

haguessin estat alimentats des del poder polític.

L’administració valenciana, presonera forçosa o voluntària dels

sectors que defensen el secessionisme respecte del domini

lingüístic català, ha invertit diners públics en entitats que

neguen els postulats científics, alhora que s’ha enfrontat i ha
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volgut deslegitimar les universitats i el professorat”. No es

pensin, senyores diputades i senyors diputats, que es parla de

les Illes, no, es parla de València. Açò és la valencianització

que es practica.

Una altra argumentació que no és de rebut és la que s’ha

sentit en alguna ocasió quan es diu que açò no ens afecta, que

nosaltres ho tenim clar, que açò és una altra autonomia. Idò no.

La unitat de la llengua catalana ens afecta i molt. El valencià

forma part de la nostra llengua com totes les varietats de les

Illes o els dialectes de Catalunya. No ens prendran aquesta

riquesa, no consentirem que ens mutilin la nostra llengua o que

ens la facin a trossos. Que és una decisió del Govern central?,

és clar que sí, però ningú no ens pot impedir de solAlicitar que

es faci enrere aquest acord; és més, pensam que és un deure

moral sortir en defensa de la integritat de la nostra llengua. Són

massa esforços de persones ilAlustres, com Joan Alcover,

Pompeu Fabra, Borja Moll, Sanchis Guarner i tants i tants

d’altres anònims que han treballat per la nostra llengua

catalana, i ara ens pertoca a nosaltres, com a representants dels

pobles de les Illes Balears, sortir a defensar-la.

Per tot açò el Grup Socialista donarà suport íntegre a la

proposició no de llei del Grup PSM-Entesa Nacionalista, alhora

que insta el Grup Popular a donar-li també suport si realment

vol demostrar amb fets i no amb paraules que defensa la unitat

de la llengua catalana. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula la Sra. Carme Feliu per un temps màxim

de deu minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria deixar ben

clar que ni el Grup Popular ni el Govern d’aquestes illes han

qüestionat ni qüestionaran mai la unitat de la llengua catalana,

i ho acaba de dir ara mateix el diputat del Grup Parlamentari

Socialista, que ja ho diríem, ho ha avançat, que ho diríem, però

és que és així. Ja sé que els sap greu que diguem això, però és

el cert i és el camí en el qual estam nosaltres treballant. Mai no

qüestionarem la unitat de la llengua catalana.

En segon lloc voldria dir que el Partit Popular no ha entrat

ni entrarà mai en assumptes propis d’altres comunitats

autònomes. Amb això vull dir que si la Comissió d’Ordenació

Acadèmica del Ministeri d’Educació ha acordat dur a terme

aquesta modificació en l’ensenyament de la llengua catalana a

les escoles oficials d’idiomes valencianes és perquè compta

amb el consentiment dels representants po lítics,

democràticament elegits, de la Generalitat Valenciana. I això

és una dada que jo crec que és important tenir en compte i que

no hem d’oblidar, i per això nosaltres som molt respectuosos

amb el que puguin decidir altres comunitats autònomes.

Ara bé, és una veritat inqüestionable que, a part del nom

general de català, la nostra llengua rep diferents denominacions

segons la comunitat en què es parla. Fins i tot en el cas propi

d’aquesta comunitat nostra, de les Illes Balears, no existeix una

denominació genèrica, ningú no ha dit mai que parla baleàric,

o fins i tot pitiús, sinó una de diferent per a cada illa: eivissenc,

mallorquí, menorquí i fins i tot rallar en pla. Aquestes

denominacions d’àmbit popular -ja ho he dit- tenen molt

d’arrelament a tots els indrets que conformen el domini

lingüístic de parla catalana.

Pel que fa a la denominació de valencià té tal vegada una

particularitat que ningú no ha comentat, i és la d’haver assolit

un rang que podríem dir, entre cometes, superior políticament,

i és que a diferència d’altres comunitats autònomes, com en

aquest cas la nostra, l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat

Valenciana estableix que el valencià és l’idioma oficial,

juntament amb el castellà; en cap cas no parla del català, diu

que són el valencià i el castellà les dues llengües oficials, i això

ho reconeix l’Estatut d’Autonomia de València, la qual cosa tal

vegada s’ha obviat intencionadament, però crec que és un fet a

tenir en compte molt important quant al tema que ens ocupa.

Per tant la meva interpretació, la interpretació que feim des

del Grup Popular, és que la decisió del Ministeri d’Educació no

significa forçosament que en un tema científic es qüestioni la

unitat de la llengua catalana; tal vegada el més fàcil és dir el

que s’ha dit aquí: atemptat contra la unitat de la llengua,

amenaça constantment, es treuen paraules on vostès crispen

l’ambient i vostès fan molt de mal a la llengua. Però en cap cas

nosaltres no interpretam que aquesta decisió del ministeri

signifiqui que en un terreny científic es qüestioni la unitat de la

llengua catalana, simplement es trasllada la denominació

estatutària a altres àmbits. Així de clar i així de senzill. Ells

tenen el seu estatut i ells l’apliquen (...) a altres comunitats. 

Tal vegada aniria bé que anassin vostès, tots, a València i

que es manifestin com ho fan aquí, a veure quina és la resposta

que tenen de la gent. M’agradaria conèixer-la i tenir dades

respecte a quina és la resposta que el poble valencià donaria a

manifestacions com les que fan vostès aquí.

Torn a insistir en el fet que nosaltres no qüestionam, i ho

tornaré a dir les vegades que faci falta, perquè realment és ben

cert i és en aquesta línia que treballam, no qüestionam ni

qüestionarem mai la unitat de la llengua catalana. Ara bé, el

nom de la llengua que es parla, tant aquí a Balears com a

València, és un vell debat, és un debat obert, és el de les

sensibilitats lingüístiques subjectives en el qual jo no tenc cap

intenció d’entrar perquè crec que és un tema científic que

pertany a l’àmbit de la lingüística i no pas a l’àmbit de la

política.

Senyores i senyors diputat, jo els demanaria que no crispin,

que no crispin l’ambient, que no entrin en debats que no

pertanyen als polítics sinó més bé als científics. Per tots aquests

arguments exposats nosaltres rebutjarem, com no pot ser d’altra

manera, aquesta proposició no de llei i, per tant, des del Grup

Parlamentari Popular no feim comptes instar ningú, cap govern

a adreçar-se al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports perquè

retiri l’acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per

contradiccions el proposant? Té un temps màxim de cinc

minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vull agrair el

suport del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds i

del Grup Parlamentari Socialista a aquesta proposició no de

llei.

S’ha dit aquí per tres vegades “no discutim la unitat de la

llengua catalana”. Jo també record el Sr. Joan Huguet en el ple

d’investidura també dient el mateix, ho han dit per activa i per

passiva. El mal és que les paraules se’ls endu el vent i les

actuacions és el que queda. Aquí ja ho ha dit el portaveu del

Grup Parlamentari Socialista, les actuacions són el que queda,

i vostès estan actuant en contra de la unitat de la llengua

catalana, i després resulta que la Sra. Feliu ens diu “el nostre

grup no s’ha qüestionat ni es qüestionarà mai la unitat de la

llengua catalana”. Què passa?, que el Partit Popular de Madrid

i el Partit Popular de València no són del mateix color?, són un

altre partit polític? Vostès qüestionen la unitat de la llengua

catalana, allà i aquí.

Després ens ha continuat amb un llistat d’excuses de mal

pagador, enfilall de llocs comuns, inexactituds i falsedats. Açò

afecta la nostra comunitat autònoma, l’afecta directament, no

tan sols perquè aquí parlam català, sinó perquè la Comissió

d’Ordenació Acadèmica és d’àmbit estatal, i dins la Comissió

d’Ordenació Acadèmica hi ha representació de les conselleries

d’Educació de totes les comunitats autònomes, inclosa la

nostra, i açò afectarà, pot afectar totes les escoles oficials

d’idiomes de l’Estat espanyol, i per tant no ens digui que no ens

afecta perquè, o no ho vol saber, o ha fet de no saber-ho.

Quant a allò de la denominació ningú no ha discutit la

denominació, no té res a veure la denominació de la llengua

quant al fet que s’estudiï com una llengua separada dins les

escoles oficials d’idiomes. Jo no sé si és que vostè no m’ha

escoltat, però ja he deixat ben clar i ho torn repetir que aquest

acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica no té cap

fonament científic o acadèmic, i les justificacions de la ministra

del Castillo tot dient, com ha dit vostè, que aquest reial decret

és perquè l’Estatut de la comunitat valenciana recull el valencià

com a llengua oficial és un absurd que mereixia estar a un llibre

de rècords, per mor que la diferència en la manera d’anomenar

una llengua no implica ni han implicat mai que siguin dues

llengües diferents. En aquest sentit l’holandès és anomenat

flamenc, i açò no vol dir que sigui una altra llengua quan es

parla a Bèlgica.

Què passa?, que ara podrem tenir a les escoles oficials

d’idiomes de tot Espanya que un alumne pugui triar entre català

i valencià com si fossin dues llengües diferents; si açò no és un

atemptat contra la llengua catalana, la unitat de la llengua, no

sé quina cosa serà.

Després s’ha atrevit a dir que ens anem a manifestar a

València. Miri, Sra. Feliu, jo a València no tenc cap feina, a

manifestar-m’hi, però sí s’han manifestat totes les universitats

valencianes en contra d’això, totes les universitats valencianes.

Si no li mereixen respecte crec que són el màxim òrgan

científic, perquè després ens diu que deixem de posar-nos en

criteris científics, Sra. Feliu; és vostès que empren la política en

contra del que diuen les màximes institucions científiques que

són les universitats.

Ens afecta, ens fa mal i vostès en són responsables, el Partit

Popular és responsable d’un atemptat clar, sense cap fonament

científic, contra la unitat de la llengua catalana, i açò és el que

aquí intentàvem rebutjar. No ens tornarem creure mai més que

no estiguin en contra de la unitat de la llengua catalana. Vostès

actuen en contra. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passarem, doncs, a la votació

de la proposició no de llei 4650/03.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda en conseqüència rebutjada... Perdoni.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència queda rebutjada la

proposició no de llei 4650/03.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 566/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a hores lectives en les àrees de música i plàstica.

Passam a la proposició no de llei RGE núm. 5566/04, i per

defensar intervé el Sr. Riudavets, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

el motiu d’aquesta proposició no de llei és dur aquí, en seu

parlamentària, una problemàtica que s’ha demostrat que

preocupava els centres educatius de les nostres illes, una

problemàtica que la propera aplicació de la LOCE, la mal

anomenada, al nostre entendre, Llei Orgànica de qualitat de

l’educació, ha generat. 

De bones a primeres vull dir que és bo, que és convenient

que el Parlament de les Illes Balears debati les temàtiques que

afecten un o altre sector de la nostra societat. Nosaltres ja vam

advertir en el seu moment que aquesta llei, la mal anomenada

Llei Orgànica de qualitat de l’educació, que regula aspectes
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molt puntuals i no es limita a fixar les grans línies de normativa

bàsica que són competència del Govern central, envaïa les

competències autonòmiques, i també vam dir que crearia

innecessàriament greus disfuncions en l’ensenyament de les

nostres illes.

Però entrem ja a la temàtica concreta. L’anunciada aplicació

de la LOCE tindrà una conseqüència directa pel que fa

referència als ensenyaments de música i plàstica als nostres

centres educatius, especialment, però no només, especialment

a secundària; una conseqüència, vagi per dit, que ha estat

denunciada públicament per nombrosos professionals d’aquest

àmbit, per pedagogs, per claustres de professors i per moltes

personalitats de reconegut prestigi dins la nostra societat -

Orquestra Simfònica, Aina Moll, Joan Moll...-, i l’aplicació de

la LOCE suposarà una dràstica reducció de les hores lectives

d’ensenyament obligatori a les àrees de plàstica i música, una

reducció que suposa l’eliminació del 66% de les hores

dedicades a aquests ensenyaments com a hores obligatòries

dins l’horari escolar. De les 420 hores anuals que es dediquen

actualment a una àrea obligatòria i no optativa, es passa a

només 140 hores.

Per fer-nos una idea del que açò suposa a la pràctica només

ens hem de fixar que a educació primària es produeix una

variació significativa en els continguts de l’àrea artística,

desapareixent tot el que corresponia a llenguatge musical. En

educació secundària obligatòria, com he dit, es produeix una

retallada absoluta en hores lectives obligatòries. A primer

d’ESO, de quatre d’hores de dibuix es passa a una hora, i

s’eliminen les dues hores de música existents. A segon d’ESO,

de dues hores de música es passa a només una hora. I a tercer

i quart d’ESO s’eliminen les hores obligatòries de dibuix i de

música, per passar només a ser optatives, vinculades als

itineraris. Per tant, no tots els alumnes tindran una formació

bàsica de música i plàstica.

Per al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista és

discriminador i injust que la música no sigui una matèria

comuna a l’ESO. L’aprenentatge musical bàsic s’ha de garantir

a tothom, una altra cosa és l’especialització. De cap manera la

música pot tornar a ser, com va ser en èpoques passades, un

aprenentatge elitista i car, dependent de les possibilitats

familiars. De cap manera es pot acceptar que el dibuix, que és

una eina bàsica per a molts d’altres aprenentatges, s’arraconi

fins a gairebé la seva desaparició dins l’horari d’obligatorietat

lectiva. Per a nosaltres és inacceptable que es releguin

d’aquesta manera els ensenyaments artístics quan a la vegada

i paralAlelament es torna fer de la religió o de la seva alternativa

una assignatura obligatòria i computable. Per al Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista l’ensenyament

obligatori ha de tenir com a objectiu fonamental la formació

integral de la persona i en aquesta òptica és inadmissible que es

degradin àrees de coneixement de tanta importància com són la

música i la plàstica, o assignatures. Si volem una formació

integral de la persona, també hi entra plàstica i música.

Des del desplegament de la LOGSE, des que es va aprovar

la LOGSE i es va desplegar, s’havia fet moltíssim de camí, amb

molts d’esforços, per dignificar aquestes dues àrees, per fer-les

atractives, per fer-les valorar dins la societat; aquesta feina

d’anys per desarrelar, que va costar molt, i encara costava la

vella concepció de la música i la plàstica com a una assignatura

maria, les maries, que deien, açò va costar molt, i açò es farà

malbé, a partir d’ara, amb l’aplicació de la LOCE, ja que a

primer i a segon d’ESO és totalment residual, una hora queda,

i a tercer i quart d’ESO és simplement optatiu, per tant, per a

qui ho vulgui fer i no com a una formació global per a tot

l’alumnat.

També, com a darrera conseqüència, no podem obviar de

cap de les maneres que açò també suposarà una reducció a les

places de professorat d’aquesta especialitat, perquè malgrat

dins el còmput general d’optatives possibles les hores siguin les

mateixes, no vol dir que totes aquestes optatives es facin,

perquè les optatives és açò, optativa pot ser sí, pot ser no.

Segons els estudis realitzats, suposarà una reducció, i l’estudi

està fet per l’Associació de Professors de Música, d’un 75% del

professorat; és a dir, més d’un centenar de professors de música

i dibuix veuen perillar en aquest moment el seu lloc de treball.

El mateix estudi també està fet per (...) l’Associació de

Professors de Música de Catalunya i per (...) l’Associació de

Professors de Música del País Valencià. Des del nostre grup

açò pensam que és un greu retrocés, un nou retrocés que no es

pot comportar i instam el Govern de les Illes Balears que actuï

al respecte; però, segons m’ha dit la Sra. Diputada del Partit

Popular, està actuant ja al respecte i ho agraesc, esperam que

ho solucioni.

En aquest sentit, la nostra proposta té dos vessants: en

primer lloc, consideram que el Govern de les Illes Balears ha

d’adreçar-se al Govern de l’Estat i, en concret, al Ministeri

d’Educació, Cultura i Esports, per fer-los saber, almanco fer-los

saber, del malestar, preocupació, indignació que entre els

ensenyants de les illes ha provocat l’aplicació de la LOCE en

aquest aspecte. L’educació és una competència que des de l’any

98 ostenta el Govern de les Illes Balears i per tant el Govern de

les Illes Balears no es pot limitar a acceptar obedientment les

instruccions que es dicten des de Madrid, sinó que ha de fer

sentir la seva veu per defensar el nostre model d’ensenyament.

Així, demanam que el Parlament de les Illes Balears insti el

Govern de les Illes Balears a adreçar-se al Govern central per

fer-li saber la problemàtica generada, tot i solAlicitar una

solució al respecte.

Però açò no basta, cal que el Govern de les Illes Balears

actuï, des de les seves competències, que ho pot fer, i posi en

marxa mesures que ajudin també a solucionar el problema

exposat; i per a açò, per actuar el Govern de les Illes Balears

sense demanar permís a Madrid, té dues vies: en virtut de les

competències pròpies, la Conselleria d’Educació i Cultura pot

establir increments horaris, establir les terceres assignatures que

defineixen els itineraris que sorgeixen a quart d’ESO; i pot, així

mateix, incloure continguts musicals, dins el tant per cent de

currículum propi, que és competència seva fixar. Solucions en

pot trobar, certament difícils, però en pot trobar; però, per altra

part, el mateix Reial Decret 831/2003, de 7 de juny, pel qual

s’estableix l’ordenació general, dins els ensenyaments comuns

d’ESO, estableixen a l’article 9.5, el següent: “El Gobierno,

previo informe de las comunidades autónomas, podrá

establecer nuevos itinerarios y modificar los establecidos en

este real decreto”. Creim que el Govern de les Illes Balears

hauria d’utilitzar també aquesta via, a fi i efecte de cercar
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solucions a la degradació que els ensenyaments artístics patiran

amb la LOCE.

En definitiva, el Govern de les Illes ha d’actuar per fer

saber a Madrid la problemàtica aquí generada i per palAliar-la

en la mesura de les seves possibilitats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula la Sra. Rosselló, per

un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

Per part del nostre grup evidentment donarem suport a la

proposició no de llei que ha presentat el PSM-Entesa

Nacionalista, perquè compartim totalment els plantejaments

que s’han fet respecte de la situació que en aquest moment

tenen aquestes àrees de música i plàstica a la secundària, com

també a les propostes que es fan a la proposició no de llei.

Dir que és evident que en el segle XXI, quan som a una

societat on realment l’aprenentatge ha de ser entès, ja s’ha dit,

com a una formació integral on no només s’ha de parlar de

determinats coneixements, sinó, sobretot, també per a un

desenvolupament de tota una sèrie de possibilitats i de

capacitats que puguin tenir els infants, nosaltres no entenem de

cap manera que es faci un retrocés important en àrees com la

música i la plàstica. I precisament ens preocupa molt aquesta

tornada enrera perquè ens pareix, i precisament gent que són de

generacions diríem ja de fa més estona, de tornar una vegada

més que aspectes com dibuixar, com la música, idò siguin, ja

s’ha dit, matèries, maries les quals únicament i exclusivament

es tracten com a temes secundaris i on només aquells infants o

les famílies dels infants que tenen possibilitats econòmiques idò

poden realment donar una formació en aquests àmbits, que

nosaltres entenem que són fonamentals.

No entenem tampoc, i també s’ha dit, com la religió es posa

com a obligatòria i precisament es minva tota la formació en

àmbits que jo, vull tornar repetir, són absolutament necessaris

per al desenvolupament de les persones. I crec que, a més,

donar suport a aquests plantejaments d’eliminació d’aquestes

àrees, crec que és no tenir clar el que significa l’educació i el

que significa el desenvolupament integral d’un infant o d’una

nina.

I per tant, nosaltres entenem que si un govern està

preocupat per l’educació, i a més, està tant preocupat, com ha

dit el govern i anteriorment el conseller, i és un tema clau de

cara a les polítiques que vol dur endavant, idò precisament crec

que s’ha de fer ressò d’intentar, no només evidentment de part

del Grup del Partit Popular donar suport a aquesta proposició

no de llei, sinó sobretot que el Govern pugui aplicar la

normativa o pugui fer normativa pròpia per a no permetre

aquesta situació, que jo crec que, i vull tornar repetir, torna

enrera i a més qüestiona totes les teories sobre educació que

existeixen i que gent com jo hem estudiat a les universitats. I

crec que això realment diu molt poc de qui, a més, les fa, que,

en aquest cas, és el Ministeri d’Educació.

En segon lloc, també voldríem fer esment que, també s’ha

dit però nosaltres creim que hi hem d’insistir, té unes

conseqüències claríssimes de cara al professorat, que afectarà

d’una manera molt clara una gran quantitat de professorat que

no sabem molt bé com es resoldrà aquesta situació, i per tant al

Govern no li queda més remei que cercar una solució. I per

tant, entenem que amb una normativa pròpia tot això es podria

intentar, com dic, no només donar una solució, sinó sobretot

apostar perquè l’educació sigui el que ha de ser. I el que

precisament tots els pares de la teoria educativa de la LOGSE

varen dir: l’educació no és només aprendre llengua castellana,

catalana o matemàtiques, l’educació és precisament que una

persona sigui una persona en tots els seus vessants a la vida que

li toca viure; i l’educació plàstica i l’educació musical són

elements fonamentals precisament perquè una persona es pugui

demostrar més enllà, no només de saber coses, sinó també de

poder-se expressar amb diferents llenguatges que, en aquest

cas, són també el dibuix i la música.

Per tant, creim que per coherència i sobretot per rigor toca

d’admetre que s’ha treballat molt en educació, això no es pot

permetre i sobretot, per tant, que el Govern de les Illes Balears,

si vol demostrar que està a favor d’aquesta educació integral,

idò ha de fer una normativa pròpia i creim que amb aquesta

proposició no de llei podria ser un avanç molt important.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Aina Calvo, per un

temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres, breus, volem anunciar

el nostre suport a aquesta proposició no de llei i sobretot a la

segona part de les dues propostes que es fan, perquè la valoram

especialment interès; és a dir, ja sabem que això és una situació

que no afecta exclusivament la nostra comunitat autònoma sinó

tot l’Estat, i volem pensar, no sé si ingènuament, però sí que

volem pensar que el Govern central està assabentat de la gran

transcendència que ha tengut a l’entorn acadèmic, especialment

pel que fa a la branca de l’educació plàstica i musical, les seves

mesures i el seu desplegament normatiu amb la nova llei

d’educació.

Entenem que efectivament sempre es fa difícil fer opcions

curriculars quan un té una limitació horària i ha de prendre

decisions, però en cap cas consideram que la renúncia a la

formació musical i plàstica hagi de quedar d’aquesta manera,

sense instar el Govern que faci un esforç en aquest sentit, per

això valoram molt positivament i em sembla especialment

interessant que, per una banda, aquesta proposició no de llei

recordi al Govern central la necessitat de prestar atenció a

aquesta realitat problemàtica que té al davant i al mateix temps
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insti el Govern autonòmic que posi a l’abast del nostre sistema

educatiu aquí un conjunt de mesures que es puguin estudiar, per

tant dóna una possibilitat creativa, mai millor dit, donat el

contingut d’aquesta proposició no de llei, al Govern d’aquí per

intentar compensar aquest desplegament normatiu que tenim a

nivell estatal.

Ja s’ha dit i per tant no vull ser reiterativa respecte dels

arguments que s’han posat damunt la taula, i sobretot pel que

fa a la formació integral de les persones, però jo crec que se

n’ha d’afegir un altre, sobretot en el temps que vivim i amb la

situació que tenen les nostres aules, i és que si hi ha dos

continguts curriculars, de caràcter universal, i per als quals es

poden treballar tota una línia d’integració de les persones

nouvingudes a les nostres aules, en aquesta comunitat

autònoma ho sabem i ho reiteram contínuament, tenim gairebé

el 10% dels alumnes provinents d’altres països, doncs, si hi ha

dos continguts curriculars que són de caràcter universal i que

no tenen en cap cas cap entrebanc pel que fa al gran debat

lingüístic, una és el musical i l’altre és l’educació plàstica.

Entenem que fer un esforç en aquesta línia per reforçar aquests

continguts també és una manera de reforçar la convivència i la

capacitat de diàleg a les aules. I creim que això en cap cas ha

de suposar una renúncia per al Govern de les Illes Balears, per

això, torn insistir, donarem suport a aquesta proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular la Sra. Maria Anna López, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Primer ja li havia demanat anteriorment al Sr. Diputat si volien

retirar la proposició, m’ha dit que no la volien retirar; jo li

demanava perquè creiem que no era del tot necessari, però vaja.

Primer, també voldria dir que creim que no està ben ..., un

moment, val, voldria dir que no està ben redactada i llavors, si

de cas, nosaltres li donàssim suport, cosa que no farem, des del

Govern central no sabrien què aprovam. Aquí en cap moment

explica quina és la problemàtica, el que és la proposició, no

explica quina és la problemàtica, creim que s’hauria de redactar

d’una altra manera, però bé, farem l’explicació.

Vostès parlen de reducció d’hores lectives a les àrees de

música i plàstica, he de dir-li que l’esborrany d’horaris que va

presentar la Conselleria d’Educació el passat dia 5 de febrer del

2004, als directors i directores dels centres públics i concertats

de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, no es produeixen

reduccions d’hores lectives de les àrees de plàstica i música. A

educació primària es dóna un considerable increment i es passa

de 15 hores setmanals a educació artística -a l’educació

primària l’àrea es diu artística i inclou els ensenyaments de

plàstica i de música-, passa de 15 hores, com deia, a 17. Per

tant, el que proposa és un augment de dues setmanals que

traduït a hores anuals suposa passar de 525 hores a 595, per

tant, un increment considerable d’hores de plàstica i música.

En relació amb l’educació secundària, ja no podem parlar

d’àrees, segons l’article 6 del Reial Decret 831/2003, són

assignatures el que s’imparteix en aquesta etapa, la Conselleria

d’Educació proposa fer el mateix nombre d’hores que es feien

abans amb la LOGSE, així idò proposen fer 9 hores setmanals

de plàstica i música, les mateixes que abans. Així i tot, la

Conselleria d’Educació estudia la possibilitat que en el proper

curs la música sigui, a primer, una assignatura optativa d’oferta

obligatòria per a tots els centres, i la plàstica ho sigui a segon,

donant així continuïtat tant a la plàstica com a la música a tota

l’educació secundària obligatòria.

També he de dir-los que s’està estudiant la possibilitat de

crear un nou itinerari d’arts, on la plàstica i la música siguin

assignatures específiques, tot açò d’acord amb el que disposa

l’article 9.5 del Reial Decret 831/2003. Per tant, després de tot

el que els he exposat, crec o creim que és del tot innecessari

instar el Govern central per fer-lo avinent d’un problema que

no existeix.

Per altra banda, consider que les mesures que ha pres la

Conselleria d’Educació de cap suposen una reducció d’hores de

plàstica i música, ni a l’educació primària ni a l’educació

secundària, sinó tot el contrari. Crec que la postura ha quedat

clara, ara bé, voldria afegir que quan vostès a l’exposició de

motius diuen que el progressiu, i llegesc literalment: “El

progressiu desplegament de la LOCE ha generat a les nostres

illes i arreu de l’Estat una sèrie de noves problemàtiques que és

obligació de l’administració educativa solucionar en la mesura

de les seves possibilitats”; tenen tota la raó, qualsevol canvi de

normativa pressuposa una problemàtica, ara bé, també

qualsevol problemàtica ha de dur a cercar solucions.

Crec que el que volem tots, nosaltres i vostès també, és la

qualitat de l’ensenyament, tant si diem LOGSE com LOCE,

com el que sigui, en cap moment ni vam creure ni creim que

quan es fan unes lleis són en perjudici de la qualitat dels

ensenyants, el que volem són millores per a tothom. Ara bé, el

Partit Popular, després de quasi vuit anys de governar, va veure

que els resultats no eren prou vàlids, que hi havia molt fracàs,

i va ser després de moltes consultes i acords que va crear

aquesta nova llei, la LOCE. Ara el que demanaríem és un poc

de respecte o que no es desesperin o no facin desesperar a

tothom, i mirar entre tots que realment sigui una gran llei de

qualitat i açò anirà en bé de tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula, per

contradiccions, el grup proposant? Té la paraula per un temps

màxim de cinc minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Grup PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. PRESIDENT.

El grup proposant.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Ah, perdó, havia entès el Grup Popular i no, ..., perdó,

perdó. Gràcies, Sr. President i disculpi. Agrair, en primer lloc,

el suport del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds i

del Grup Parlamentari Socialista.

Al Grup Popular, unes quantes apreciacions, en primer lloc,

Sra. Diputada, quan vulgui feim un debat monogràfic damunt

la LOCE, crec que gaudiríem, per a nosaltres és una llei

regressiva que fa tornar molts anys enrera l’educació i a més

discrimina seriosament l’alumnat i a més no avançarem ni en

qualitat ni en cap aspecte, però bé, no és el debat de la LOCE,

però vostè, com ha fet el panegíric jo en faig la crítica encara

que sigui a pinzellades.

Quant a les meves males redaccions, Sra. Diputada, cert,

m’he equivocat, en tost d’assignatura he posat àrea, he emprat

la terminologia de la LOGSE en lloc d’emprar l’assignatura, li

deman disculpes, però crec que tothom ho ha entès.

(S’escolta una veu de fons)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No he acabat, Sra. Diputada estic parlant jo. Quant a la

problemàtica que, vull dir vostè es refereix que diu que aquí no

explic prou la problemàtica, Sra. Diputada, la funció de les

comissions és explicar les coses, aquí he redactat simplement

l’enunciat que vull que es voti, per açò ens reunim, per

explicar; jo no crec que pretengui vostè que faci tot el redactat

de la meva explicació i l’enviï com a proposició no de llei.

Per deixant aquestes petites cosetes que no tenen més

importància, entrem dins el tema. Sra. Diputada, si vostè inclou

allò que podria ser i ho suma amb allò que és, els comptes no

surten. Si jo he d’agafar els doblers que tenc al banc i dic,

aquests doblers, i a més sum allò que esper que un dia m’arribi,

amb això faig la meva vida, la meva economia familiar, no

arribarà amunt; i vostè suma les hores lectives de formació

obligatòria amb les hores possibles d’optativitat. Naturalment,

sumant així d’optatives en pot posar el Govern de les Illes

Balears les que vulgui, deu, amb la qual cosa en triaran una o

no en triaran cap, sumant les dues coses, doncs les coses no

lliguen, són vuits i nous i cartes que no lliguen. Per tant, anem

a l’assumpte central i no distraguem l’atenció amb altres

possibles coses.

És a dir, què pretenia la LOGSE amb posar estudis musicals

obligatoris i també de plàstica a l’abast de tothom? Pretenia que

aquestes dues àrees, perdó, assignatures ara, fossin a l’abast de

tothom i que tothom tengués una formació bàsica mínima

d’aquestes dues àrees, cosa que ara no serà, la tendrà qui pugui,

qui accedeixi a aquella via, però no tothom, no tota la població.

Açò és el problema i és el problema que debatem.

Per altra part, em fa gràcia que vostès no estiguin d’acord

a votar aquesta proposició no de llei. En el primer punt deman

que facin conèixer al Govern de l’Estat, que estic ben segur que

ja ho saben, que açò crea una problemàtica; i la segona, que

facin el possible per solucionar-la. Quin problema hi ha de

votar, no diu que el conseller d’Educació ja fa el possible per

solucionar-ho? I a Madrid ja ho saben? Per què no ho voten,

perquè ho ha presentat el Grup Parlamentari PSM? Jo crec que

no, esper que no, crec que no hi ha fonaments, crec que en

realitat el que molesta és que es digui clarament que la LOCE

suposa un retall en la formació bàsica, en musica i plàstica, i

açò és la realitat, i quan facin els comptes passarà.

I açò és el que denunciam aquí i per tot i el que jo deman és

que en aquesta comunitat és faci el possible per palAliar açò i

açò és el que deman. I si es fa l’itinerari és una proposta que jo

també duc i si es fa una altra cosa, també és una proposta,

perquè dic que (...) el que puguin dins l’optativitat per treure-

ho.

Sra. Diputada, si vostè hi està d’acord voti a favor i si hi

està en contra, voti en contra, naturalment, però no me digui

que està a favor de cercar mesures per solucionar-ho i després

me voti en contra, perquè les dues coses no tornen lligar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passaríem a la votació de la

Proposició no de llei 566/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor, 7; en contra, 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

566/04.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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