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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d'avui. En

primer lloc, els deman si hi ha substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Joan Marí i Tur.

EL SR. PRESIDENT:

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

consisteix en les preguntes RGE núm. 416, 417, 418, 419 i 420.

Assisteix a la comissió l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura,

Sr. Francesc Fiol i Amengual.

I.1) Pregunta RGE núm. 416/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a jornades de participació del

professorat.

Per formula la primera pregunta, RGE núm. 416/04, relativa

a jornades de participació del professorat, té la paraula el Sr.

Eduard Riudavets i Florit, autor d'aquesta.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

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

Sr. Conseller. La participació del professorat en tots els àmbits

de l'educació és, al nostre parer, una eina fonamental per a la

bona gestió de l'administració educativa. A la vegada, també ho

consideram una exigència gairebé democràtica, ja que el

professorat no és simplement, també al nostre parer, un

funcionari, sinó també i sobretot un agent de la formació

integral de la persona. 

Hem vist amb una certa preocupació que l'actual govern ha

anunciat diverses mesures, sobretot en política lingüística,

sense recaptar l'opinió, simplement l'opinió, dels professionals

que les han de dur a terme. Abans de res, però, vull deixar ben

clar perquè no hi hagi dubtes, que no posam en dubte, de cap

manera, la legitimitat del Govern per prendre les mesures que

cregui oportunes, i també és cert que el Govern no és obligat,

ni molt menys, a consultar el professorat, a no ser mitjançant la

junta de personal i el Consell Escolar a les Illes Balears.

Però ara no parlam de legitimitat ni d'obligatorietat, parlam

de participació, d'un tarannà obert a la participació dels sectors

implicats; així i tot, el que ara assenyal referit al professorat pot

servir igualment si parlam de pares i mares o del mateix

alumnat, de segons quines edats, certament. El món de

l'ensenyament és a les nostres illes altament participatiu, de fet

la participació vocacional dels ensenyants supleix, en molts

casos, les mancances materials i humanes que malauradament

encara hi resten. Consideram que l'administració educativa ha

d'afavorir la participació, no ha de travar-la.

De fet, al nostre parer, l'acció de govern en aquest àmbit

serà més encertada com més conegui la realitat existent, quan

més s'apropi a la problemàtica concreta i la millor manera per

no governar des de la intuïció o des de la política de laboratori

és crear fòrums d'expressió dels professionals els quals, millor

que ningú, coneixen els problemes existents.

Però no tan sols la participació ha de suposar crear espais

d'expressió, sinó que l'administració ha de saber extreure'n les

conclusions i fer la normativa en base al que s'ha exposat.

Legislar, fer normativa o bé simplement governar sense tenir en

compte els professionals de l'educació és com a mínim una

manca absoluta de respecte a aquest colAlectiu i, a més, el camí

més directe al fracàs. 

És per açò, i ja no m'allarg més, que varen celebrar-se a

l'anterior legislatura, diverses jornades de participació, jornades

d'anàlisi d'educació secundària, d'educació primària, d'educació

infantil, jornades conjuntes primària-secundària per a la

transició entre etapes, jornades conjuntes infantil-primària per

a la transició entre les etapes, jornades específiques d'educació

infantil, jornades sobre immigració, jornades de formació

professional, etc.

En definitiva, pensa continuar vostè, Sr. Conseller, en

aquesta línia? Quines jornades pensa celebrar? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

d'Educació Cultura per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores i senyors

diputats. Contest aquesta primera pregunta dient que hi ha una

primera part de la intervenció del Sr. Diputat que després

contestaré, però anant al final de la seva intervenció, que jo

crec que era el sentit originari de la pregunta, evidentment cal

impulsar el debat, la participació i el diàleg generant jornades.

Vull esmentar específicament les jornades de pràctiques

psicomotrius, que ja s'han celebrat, dirigides a professors

d'infantil i primària que treballen a l'àmbit psicomotriu en

centres públics i concertats i escoletes municipals; les jornades
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a professors d'infantil d'Eivissa i Formentera -parl només de

jornades celebrades durant el mandat d'aquest que els parla,

naturalment-; jornades de llengües estrangeres, la XVIIIa

jornada d'ensenyament de llengua anglesa a primària i

secundària, les XVIII jornades per a l'ensenyament del francès

a secundària i les II jornades per a l'ensenyament de l'alemany

a secundària. Les jornades d'educació intercultural, que encara

no està determinat a quin lloc de Mallorca se celebraran, però

serà a Mallorca, dirigides a professorat d'infantil, primària i

secundària, i encara no tenim una data de celebració d'aquestes

jornades.

Naturalment, la Direcció General d'Ordenació i Innovació,

que la directora, recent arribada de Menorca, s'incorpora en

aquest moment a la reunió, precisament ve de visitar i

d'impulsar el camp d'aprenentatge del Cap de Cavalleria,

aquesta direcció general, com deia, ha impulsat les jornades de

presentació d'experiències a Mallorca, Menorca i a Eivissa per

a professorat d'infantil, primària i secundària l'abril del 2003,

les jornades de directors a Mallorca, Menorca i a Eivissa, a

directors de centres, el febrer del 2004, i les jornades de

matemàtiques, dirigides a professors de l'àrea de matemàtiques,

que encara no està determinat ni el lloc ni la data.

Bé, aquesta era una part de la pregunta. Després hi havia

una segona part o una primera part que vostè plantejava relativa

a determinades mesures de política lingüística i si hi havia

hagut la sensibilitat necessària per escoltar els professors.

Respecte d'això vull dir que efectivament s'ha de fer un esforç

de sensibilitat per escoltar els professors i en aquest sentit els

que els parla té concertades diverses entrevistes amb els

professors del sector de llengua catalana, amb l'assemblea de

professors de llengua catalana, amb l'assemblea de professors

corregidors dels exàmens de la JAC, Junta Avaluadora de

Català, i amb diversos colAlectius relacionats amb

l'ensenyament del català. 

I aprofit aquesta ocasió per tornar a dir que mai no ha estat

en l'ànim de la conselleria ni de la política que desenvolupa la

conselleria impedir el coneixement de la llengua catalana, sinó

tot el contrari, i que no ha estat altre ànim, naturalment, per

promoure l'aplicació i el desenvolupament d'una legislació que

en aquests moments està en entredit. Efectivament ens trobam

ara en una situació que, tot i que nosaltres ja havíem planificat

un decret d'horaris on es mantenien les mateixes hores de

llengua catalana, per cert, no es modificava aquest aspecte, ara

està sotmès a la reflexió que implica l'existència d'una nova

majoria a nivell estatal que, naturalment, tendrà la legitimitat

per poder dir quin nivell d'exigència hem d'atorgar a la LOCE

o quin nivell de suspensió. S'ha parlat fins i tot, a determinats

mitjans de comunicació, d'una suspensió cautelar de l'entrada

en vigor de la LOCE, jo no som capaç de dir res de tot això en

aquest moment, però bé, això ja és anar una mica més enfora

del que vostè em deia, en qualsevol cas nosaltres, dins l'àmbit

de competència legislativa intentarem continuar regulant totes

aquestes qüestions escoltant els colAlectius, la qual cosa no vol

dir no aplicant o no impulsant els projectes que creim que

mereixen ser impulsats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Abans de donar el torn de

rèplica al Sr. Diputat, donarem la benvinguda a la Sra. Joana

Rosselló, directora general d'Ordenació I Innovació i a la Sra.

Catalina Enric Mascaró, cap de servei d'Innovació.

Ara, en torn de rèplica, té la paraula el diputat per un temps

màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En relació amb la resposta que m'ha

donat el Sr. Conseller, jo voldria precisar un parell de coses. Hi

ha moltes menes de jornades, no m'he referit en cap moment a

les jornades de què aquí ens ha parlat el Sr. Conseller. Les

jornades didàctiques, en conjunt, estaran molt bé i es van

celebrant, no les he anomenades, les de la passada legislatura,

i estic satisfet que se'n continuïn celebrant. Jo parlava de

jornades respecte del sistema educatiu, jornades on els

professionals poden dir la seva sobre el que es preveu quant a

normativa, on poden recaptar informació directa de

l'administració i on poden aportar els seus coneixements

directes de la realitat que moltes vegades des de l'administració

no es coneixen a peu d'obra, com es diu vulgarment. 

De fet, a les jornades que jo he anomenat abans, es val

extreure conclusions que després es van traduir en normativa,

m'estic referint a la legislatura anterior; d'aquestes jornades en

varen treure unes conclusions que varen ser publicades

íntegrament i sense cap retall a Quaderns d'Educació i que

foren la base sobre la qual posteriorment s'elaborà normativa,

com per exemple els projectes d'intervenció educativa, que més

endavant en parlarem, el Pla d'acolliment lingüístic i cultural,

els programes socioeducatius, de què també parlarem, el pla de

0 a 3 anys.

Crec que no és una bona política fer una normativa,

anunciar una normativa, com és el cas de la política lingüística,

i després consultar, i després intentar concertar entrevistes per

veure si apagam el foc, consideram que el millor és veure quina

realitat hi ha, fer jornades de participació, no de didàctica tan

sols, sinó també de política educativa, on els professionals

puguin dir si hi ha problemes o no, perquè en aquest cas de què

hem parlat, jo crec que els mateixos professional li devien dir

que en política lingüística no hi havia problemes, i no era la

meva intenció parlar de política lingüística, només ho faig a tall

d'exemple.

En definitiva, jo crec que s'ha fet una passa enrera en

aquests plantejaments, des d'unes jornades on els professionals

colAlaboraven amb l'administració aportant idees de normativa

i analitzant el sistema educatiu, les millores necessàries del

sistema educatiu que després es traduïa en l'administració en

ordres i resolucions concretes, a unes jornades simplement

didàctiques i a unes entrevistes posteriors a les decisions preses

pel Govern.

Quant a la darrera part del que vostè ens ha exposat aquí,

quant al que suposarà la nova majoria de govern, jo no hi

entraré, jo li deia que sempre que hem parlat de la LOCE aquí,

que sempre que ha sortit el tema jo he dit que era una llei que

mereixia ser derogada perquè, naturalment, tenim tot el dret a

no compartir els valors que implica, i, per tant, en aquest sentit,
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ja que vostè ha tret el tema, jo faig vots per tal que aquesta llei

no tengui gaire vida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar, en torn de contrarèplica té

5 minuts, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

A mi em sap greu que vostè em vulgui fer passar aquí per

una persona que no dialoga, que no manté debat i que no

organitza jornades. La realitat és una altra i ja li he explicat

algunes coses que es feien i algunes altres que s'han fet. La

jornada sobre LOCE no només va ser una jornada informativa,

com vostè em presenta, sinó que va ser una jornada on hi va

haver diverses intervencions i, sincerament, l'actitud de la

conselleria ha intentat que sigui i m'agradaria que fos així, una

actitud de diàleg i de negociació, com és natural. Evidentment,

altra cosa és que jo pensi que si els grans projectes no

s'anuncien primer, difícilment surten endavant, i si jo tenc la

percepció que determinades qüestions relacionades amb la

política lingüística s'han d'impulsar, és obvi que primer he de

llançar un missatge que volem impulsar aquestes polítiques i

després m'he d'asseure amb la gent per parlar. Però això és una

cosa que és pura mecànica del dia a dia de la política. Ho he fet

així i qualsevol ho hagués fet així.

Està molt bé que vostè m'intenti presentar aquí com una

persona no dialogant, que no vol parlar amb ningú, que no es

reuneix amb ningú i que escolta només la gent quan ja les

decisions estan preses, però sincerament li he de dir que cap

decisió concreta i material sobre política lingüística s'ha pres,

no s'ha aprovat encara cap decret ni ha sortit cap norma. Hi ha

unes decisions, efectivament preses en base a una legitimitat

que és la de les urnes, però no és ver que no es parli, no és ver

que no es negociï. Lament que tengui aquesta imatge de mi,

d'una persona intransigent que no negocia i que no parla, però,

bé, m'estranyaria que aquesta fos una idea molt arrelada i esper

que no sigui així, o almenys esper que al final del mandat que

ens correspon tenir no sigui així, perquè el meu tarannà sempre

que he tengut responsabilitats a l'administració ha estat el de

conversar i el de mantenir un diàleg. Sé que no som una

persona fàcil, el més còmode és el que deia Cervantes, "lo

cómodo es la posada, no es el camino", jo m'estim més estar en

el camí que no a la posada, ho reconec, m'estim més fer coses

que passar el dia a dia sense problemes, comprenc que això no

és còmode per als que no combreguen amb la manera de pensar

meva o del conjunt del govern, però, miri, en fi, jo intentaré

també en el futur, perquè som sensible que hi pugui haver

acusacions de manca de diàleg i de manca de negociació,

intentaré incrementar l'esforç que s'hagi de fer en aquest sentit,

però des de la convicció que no estic fent res mal fet,

sincerament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 417/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a integració de l'alumnat

immigrant.

Per formular la pregunta RGE núm. 417, relativa a

integració de l'alumnat immigrant, té la paraula el Sr. Eduard

Riudavets i Florit, autor d'aquesta.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, em permetrà que abans

de res li digui que no he valorat en l'anterior pregunta, en cap

moment, el seu tarannà personal, ni han sortit de la meva boca

les paraules "intelAligent" o "poc dialogant", Déu me n'alliber!,

simplement he fet una valoració de l'actuació política de la qual

vostè és responsable. És una diferenciació que crec que cal fer.

Referent a la pregunta actual, Sr. Conseller, a la passada

legislatura, com vostè bé sap, es va posar en marxa, ja n'hem

parlat a plenari, el Pla d'acolliment lingüístic i cultural, que

fixava una sèrie de mesures organitzatives per afavorir que els

centres educatius inserissin amb garanties d'èxit els alumnes

immigrants dins la realitat cultural i lingüística de les nostres

illes. Els objectius d'aquest pla, el PALIC, com es va conèixer,

que fixava era proporcionar a aquest alumnat "els elements que

els permetin inserir-se adequadament tant en el sistema ordinari

per curar estudis de secundària amb aprofitament com a la

societat en general" -ho he llegit textualment.

Malgrat l'esforç organitzatiu que aquestes mesures varen

suposar i també l'esforç amb dotació de personal, és evident

que la inserció social de l'alumnat immigrant, com estic segur

que tots sabem, un alumnat de cada vegada més nombrós, més

heterogeni, també, amb més grans diferències socials, no es pot

reduir a l'àmbit escolar. La colAlaboració entre els distints

àmbits del Govern és cabdal per enfrontar aquesta

problemàtica, així com la colAlaboració entre les distintes

administracions. Així, en el dia a dia dels centres escolars, es

fa palès que es produeixen situacions que dificulten l'assoliment

de l'aprenentatge i dificulten la integració escolar dels infants

i dels joves. A més a més, i atès el caràcter interinstitucional

d'aquesta problemàtica, a més del fet que supera l'àmbit

purament educatiu, com ja he dit, són necessàries mesures

concretes en què s'impliquin les distintes administracions.

Conscients d'aquesta necessitat, l'anterior govern va

publicar, en data 28 de desembre del 2002, una ordre del

conseller de Presidència, a proposta del conseller d'Educació i

Cultura i de la consellera de Benestar Social, mitjançant la quan

es convocaven subvencions per a ajuntaments i/o

mancomunitats per dur a terme actuacions socials i educatives

en el curs 2003-2004. L'ordre esmentada assenyalava una sèrie

d'aportacions econòmiques dels ajuntaments que s'hi acollissin,

els ajuntaments susceptibles de rebre aquestes subvencions eren

els ajuntaments oi/o mancomunitats a les quals el centre

educatiu del seu territori acollís un nombre significatiu

d'alumnat que pertany a famílies immigrants extracomunitàries,

o ajuntaments i mancomunitats que tenen al seu territori

alumnat de secundària obligatòria que es troba en situació

social o cultura desfavorida. En aquest sentit, aquests ajuts
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sufragaven en un 50% la contractació de mediadors culturals

i/o assistents socials per atendre aquesta problemàtica.

Aquest projecte va ser rebut satisfactòriament pels

ajuntaments i s'hi acolliren poblacions com Muro, Pollença, sa

Pobla, Inca, Manacor, Ciutadella, Maó, Felanitx,

Mancomunitat del Raiguer, Mancomunitat del Pla i Eivissa

Vila, si no tenc mal entès, si no me'n deix cap. La valoració

d'aquesta experiència, que certament he conegut jo

personalment, la consider força positiva, es va aconseguir que

moltes famílies immigrants coneguessin i participessin en la

dinàmica dels centres i d'aquesta manera no es trobessin aïllats

en un món que inicialment els podria semblar estrany i fins i tot

en alguns casos hostil. S'organitzaren tallers, es feren serveis

d'intèrprets, programes de lleure, etc. Açò des del punt de vista

que la integració social i escolar dels immigrants ha de ser una

prioritat per a totes les administracions.

Per tot açò, Sr. Conseller, li deman si pensa mantenir

aquesta línia, si pensa mantenir aquests ajuts, aquestes

actuacions socioeducatives.

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):

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, des de

la Conselleria d'Educació i Cultura es donen diferents ajudes en

base a l'ordre d'ajudes de subvencions de 30 de maig del 2002,

per dur a terme actuacions educatives i socials a diferents

modalitat, dues essencialment. 

Ajudes per a l'atenció social, educativa i cultural a

ajuntaments i mancomunitats, com vostè ha dit molt bé, quan

els centres (...) acullen un nombre significatiu d'alumnat que

pertany a famílies immigrants extracomunitàries. Aquestes

ajudes es destinen a contractació, així s'ha fet fins ara i així es

pretén fer també a partir d'ara, d'un mediador intercultural i es

posa en marxa una comissió de seguiment per dur a terme

dotacions coordinades de les diferents administracions amb

referència a població immigrada.

A un segon nivell, es fan ajudes per a la colAlaboració en

matèria d'activitats socials i educatives destinades a l'alumnat

d'educació secundària obligatòria que es troba en una situació

social o cultural desfavorida o de risc social i en perill

d'abandonament del sistema educatiu. Aquests tipus d'ajudes

fan que part dels treballadors socials d'ajuntaments es dediquin

a intervenir dins els centres educatius de secundària.

Per tant, hi ha una continuïtat de les línies obertes dins la

dificultat que aquesta qüestió planteja que el Sr. Diputat coneix

molt bé i que és un tema que mereix un seguiment i potser en

el futur un increment de recursos, perquè aquest és un problema

creixent a les Illes Balears. I no vull deixar de dir que mancat

de finançament i de recursos que esper que en el futur puguem

assolir, però que es fan del tot imprescindibles per realment

poder donar resposta a una situació d'immigració creixent i de

penetració d'aquesta immigració a una part del sistema educatiu

que, naturalment, mereix una atenció especialitzada perquè, si

no, suposa una vàlvula d'escapament cap a altres situacions, en

ocasions d'abandonament, senzillament, en ocasions per acudir

als sectors professionals o a la mà d'obra fins i tot, defraudant

la legislació i, en determinats casos, simplement a la

delinqüència o a la predelinqüència. Per això, naturalment, tots

els esforços que es facin en aquesta qüestió són importants i

rellevants.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula el diputat per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, amb la seva exposició

i amb la meva, es veu clarament que estam d'acord, fins i tot

estem tan d'acord estem que hem llegit els mateixos articles de

la normativa, tant vostè com jo. Estic satisfet del manteniment

d'aquesta mesura que va posar en marxa l'anterior govern i

interpret de les seves paraules un compromís de continuïtat.

Estic totalment d'acord que seria necessari un increment de

recursos, i vostè sap que amb l'exigència de més recursos per

a educació ens trobarem sempre en el mateix camí.

De la seva resposta, li pregaria que si ho sap i és possible,

em fes cinc cèntims, ja sé que és afegir a la pregunta, no en té

cap obligació, dels pobles que en aquests moments hi estan

acollits.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica, per contestar 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):

Jo no sé els pobles acollits, per ventura els meus

colAlaboradors ho saben i ho poden dir. Enguany encara no està

establerta la convocatòria, però sí que puc dir que feim tres

actuacions. Una primera d'aproximadament 300 professors

d'atenció a la diversitat que actuen en català i en castellà i amb

grups de 15 a 20 alumnes, i en temes de matemàtiques; un

finançament per a ajuntaments de mediadors culturals de

68.000 euros que posa la Conselleria d'Educació més 68.000

euros que posa l'IBAS, més el que costi fins al final del cost

total que posen els ajuntaments respectius que acudeixen a la

subvenció. I, en tercer lloc, el programa "Vivim plegats", molt

conegut i que algú havia anunciat, precipitadament, la seva

desaparició, que és un programa (...) adreçat als centres, i hi

estan acollits 54 centres, les seves activitats es relacionen amb

les ONG, altres entitats, Fons Pitiús, Fons Menorquí,

Mallorquí, ...

Això és el que li puc dir, i bé, quan surti la subvenció

d'enguany podrem dir quins centres són els que al final

s'acullen a la subvenció. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 418/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a absentisme escolar.

Per formular la pregunta RGE núm. 418/04, relativa a

absentisme escolar, té la paraula el Sr. Eduard Riudavets i

Florit, per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, també a la passada

legislatura es posà en marxa un seguit de mesures, com les que

anteriorment hem esmentat, que vostès han dit que seguirien.

Ara estem en la mateixa situació, amb una mesura que també és

de l'anterior govern que es va fer per frenar la problemàtica

greu a les nostres illes, el problema de l'absentisme escolar. En

aquest sentit, es varen dictar instruccions que es fonamentaren

en els següents motius: l'absentisme és un problema

socioeducatiu que es presenta amb més o menys intensitat a

l'escola durant les etapes de l'educació infantil, educació

primària i, fonamentalment, i hi ha estadístiques fetes, educació

secundària obligatòria; i aquest fenomen s'ha de prevenir,

detectar i abordar com a una manifestació d'un problema, en

molts de casos un problema familiar, socioeconòmic o

sociocultural. També com un indicador d'un risc social i

d'inadaptació escolar i com a causa, una causa molt clara, de

fracàs escolar, i amb un perill de generació de conductes

antisocials i de marginació.

Aquestes instruccions eren d'obligatòria aplicació als

centres públics i privats concertats de les Illes Balears i fixaven

una sèrie d'actuacions de prevenció, detecció, intervenció i

derivació, si n'és el cas, dels casos d'absentisme. Es creaven,

així mateix, una sèrie de mecanismes d'actuació, per garantir

agilitat i coherència en el tractament dels casos detectats,

paralAlelament també es crearen comissions municipals de

valoració, amb una àmplia participació de tots els estaments

afectats:  inspecció educativa, orientació psicopedagògica,

serveis socials municipals, serveis de protecció del menor, etc.

Aquestes instruccions han estat prorrogades per l'actual govern,

de la qual cosa, ja ho dic per endavant, n'estam satisfets. Però

ara no li deman, com era abans, si ho pensa mantenir, sinó que

li deman, Sr. Conseller, quina política pensa dur a terme a

partir d'ara, pensa simplement mantenir les instruccions de

l'anterior govern o pensa fer alguna cosa nova? Per tant, quina

política és la seva respecte d'aquest problema de l'absentisme

escolar?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l'Hble. Sr. 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. Sr. Diputat, efectivament cal

reconèixer que l'absentisme escolar és un problema creixent i

rellevant del nostre sistema educatiu i, per tant, s'ha de

combatre. Vostè ha assenyalat una sèrie de mesures que eren

d'obligat compliment en els centres, jo vull dir que ho

continuen sent. És a dir, per al curs 2003-2004 s'han establert

les mateixes mesures que s'havien establert per al curs anterior,

2001-2002 va ser quan va començar aquesta política de

detectar i de combatre l'absentisme. Per tant s'han prolongat

aquestes mesures expressament i sense cap tipus de dubte.

Això fa que existeixin diverses comissions que es reuneixen

i treballen, com vostè sap molt bé, seguint les directrius

d'aquestes instruccions de la direcció general corresponent. La

implicació dels ajuntaments, el poder municipal com a poder

pròxim a la problemàtica social que es desenvolupa a un

municipi, implica, per tant, el compromís dels ajuntaments on

hi ha aquest problema d'absentisme, perquè hi ha ajuntaments

on, gràcies a Déu, aquest problema és més limitat o menor,

però n'hi ha d'altres on, efectivament, és important.

La participació dels serveis socials municipals o estructurals

de la comunitat també dins aquesta àrea d'influència de l'institut

corresponent, les funcions d'aquestes comissions són des de la

coordinació dels diversos serveis socioeducatius d'una

determina zona municipal, d'un municipi, fins a poder

determinar, en cada cas concret, quines són les actuacions que

s'han de dur a terme, fer una avaluació d'aquestes actuacions,

en el cas que no s'hagin pogut resoldre per tal d'aconseguir la

superació d'aquesta situació d'absentisme d'un determinat

alumne que es mostra reincident i perseverant en l'absentisme,

i en els casos que es cronificàs i es presentàs una situació de

risc social, pot passar ja al tema de les aules externes.

Jo no vull deixar de dir que aquest és un tema que preocupa

al Govern de les Illes Balears, com va preocupa a l'anterior

govern, i el fet que hi hagi una prolongació de les mesures, per

tant una continuïtat política de la línia que existia, parla ben a

les clares de quina és la percepció que es té. També val la pena

dir que estam sempre oberts al suggeriment de noves

possibilitats o de nous esforços que valguin la pena fer per

limitar aquest absentisme, que és una tara, un problema

rellevant a determinades zones i que perjudica notablement el

conjunt del sistema educatiu. Per tant, en aquest sentit, no

només continuam els esforços que s'han vengut fent, sinó que

estam disposats a escoltar opinions i suggeriments que permetin

millorar aquests esforços i que permetin plantejar idees noves,

que permetin millorar no només el que es fa sinó els resultats

del que es fa, que no sempre són, sincerament -no tenc avui

estadístiques concretes, però les hi puc fer arribar-, tot el

desitjables que serien.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula el Sr. Diputat per un temps màxim de 5 minuts. No vol

fer ús de la paraula? Així, passam a la pregunta següent.

I.4) Pregunta RGE núm. 419/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a programes d'intervenció

socioeducativa.
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Per formular la Pregunta RGE núm. 419/04, relativa a

programes d'intervenció socioeducativa, té la paraula el Sr.

Eduard Riudavets i Florit, per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, a la resolució signada

per l'anterior conseller d'Educació i Cultura, per la qual

s'aprovaven les instruccions per a l'organització i el

funcionament dels centres docents públics d'educació

secundària per al curs 2003-2004, podem llegir, en el punt

4.1.2.2, la referència ex`pressa als programes d'intervenció

socioeducativa coneguts com aules externes, que ja vostè ha

esmentat quan parlàvem de l'absentisme. Deia textualment:

"amb caràcter excepcionals, alguns alumnes d'educació

secundària obligatòria, menors de setze anys, amb dificultats de

readaptació a l'entorn escolar derivades de condicions especials

de caràcter social, personal o familiar, podran participar, com

a mesura extraordinària, en determinats programes

d'intervenció socioeducativa, un cop esgotades totes les

mesures d'atenció personalitzada dissenyades al projecte

d'intervenció educativa". 

Llegit així, és difícil per un no coneixedor de la temàtica,

que no és el cas, saber a què es refereix el paràgraf, si bé, com

he dit, aquests programes es coneixen normalment com aules

externes. Aquestes aules neixen a Menorca, precisament, a

partir de la constatació de l'existència d'una sèrie d'alumnes,

molt pocs, en realitat, mai més de dos o tres per centre que, per

motius extern en el mateix procés educatiu -desestructuració

familiar, marginació social, abandonament- tenien greus

problemes per adequar-se la dinàmica escolar convencional. A

causa d'això, aquests alumnes presentaven problemàtiques de

conflictivitat, en ocasions seriosa, dins els centres, alterant

seriosament el normal desenvolupament de la funció educativa.

És així que es posaren en marxa una sèrie d'aules externes,

externes al propi centre, allà on l’alumne d’aquestes

característiques hi era una part de l’horari escolar, sempre sota

la tutela del seu tutor i de l’orientador escolar del centre. Cal

dir que els requisits per incloure un alumne dins aquest

programa eren força severs i havien de ser molt justificats,

només s’acceptava la seva inclusió quan el centre havia

exhaurit totes les mesures d’atenció compensatòries dins el

mateix centre. Cal també assenyalar que l’objectiu final

d’aquestes aules externes, que tenien una activitat més aviat

manual i com he dit sols en part de l’horari, era la recuperació

dels alumnes per al procés educatiu normalitzat. S’ha de dir que

l’èxit d’aquesta mesura va ser clar i molt de l’alumnat que

passà per aquestes aules va reincorporar-se posteriorment en

alguna de les possibilitats formatives existents dins el propi

centre d’origen. Una altra conseqüència d’aquesta mesura fou

reduir moltíssim la conflictivitat existent en alguns centres i de

resultes, una millora de la qualitat educativa de tot l’alumnat.

Per açò Sr. Conseller i vista la situació actual, allà on

precisament a Menorca s’han reduït les aules externes existents,

quina política pensa dur a terme la conselleria en aquest

aspecte?

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. Sr. Diputat, efectivament els

programes d’intervenció socieducativa s’impulsen des de

Menorca i neixen com a resposta a problemes lligats a

l’abandonament, a la desestructuració o les dificultats del medi.

Efectivament d’una forma notable ha suposat a través de les

activitats manuals i l’esforç pedagògic que s’ha fet per a la

reincorporació en el sistema educatiu de determinades

persones. I en aquest sentit vull dir que s’han renovat els

convenis que hi havia amb els ajuntaments de Mallorca i els

consells insulars de Menorca i Eivissa i que es referien, com

molt bé ha dit vostè, a les aules externes per a la intervenció

socieducativa per a alumnes amb risc d’exclusió, famílies

desestructurades, etcètera.

S’han prorrogat les instruccions pedagògiques del curs

anterior, es varen prorrogar a començament de curs si no vaig

equivocat. Les instruccions de l’any 2002-2003 (...) 2003-2004

i existeix un procés global, diguem a nivell teòric, teòric en el

bon sentit de la paraula, un nivell d’avaluació, de revisió

d’aquestes aules per si es poden millorar i si es poden impulsar.

Fins i tot dic, perquè sàpiga el detall, que en aquests moments

hi ha el programes següents: a Mallorca: Son Canals; Consorci

Mirall Palma; Benestar Social Es Pinaret; Fundació Diagrama;

Ajuntament d’Artà; l’Ajuntament d’Inca, que està pendent de

signatura; Ajuntament de Santanyí; Ajuntament de Son Servera;

Parròquia de Sant Joan d’Àvila, en el Polígon de Llevant si no

m’equivoc, Grec. A Menorca directament amb el Consell

Insular de Menorca. I a Eivissa amb el Consell Insular

d’Eivissa i Formentera, la consellera és aquí i ho pot

corroborar. 

Aquest és l’estat de les coses i com que naturalment aquest

és un projecte que ha demostrat la seva validesa convé

impulsar, tot i que insistesc, hi ha un procés global de

reavaluació. Crec que és bo que es faci, crec que és bo que

estigui sotmès a una certa reconsideració per millorar-lo.

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:

Crec que coincidesc amb vostè, que aquesta va ser una bona

mesura que es va posar en marxa i que es va estendre durant la

legislatura. Allò que em preocupa, no tenia coneixement

certament, més o manco, algun em podia fallar, de què

estiguessin a punt de signar amb ajuntaments. Allò que sí és

cert és que Menorca, l’anterior any, no parlam ja de legislatura,

funcionaven 4 aules externes, 2 a Ciutadella i 2 a Maó i en

aquest moment només està funcionant 1 aula externa, que jo

sàpiga, a Maó.

Açò ha suposat que els centres patissin una estretor quant a

les possibilitats perquè hem de tenir clar que aquestes aules
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externes només poden acollir màxim 4, 5, 6 alumnes i

naturalment açò no pot cobrir les demandes d’1, 2 o 3 alumnes

que hi sol haver per cada un dels centres, hem de tenir també

els centres concertats que entren dins aquest projecte, com

naturalment no pot ser d’altra manera.

Tenint açò, que també va aparèixer per premsa i així m’han

confirmat a una reunió a l’hora de signar aquest conveni,

precisament amb el consell insular i amb l’Ajuntament de Maó,

Ajuntament d’Es Castell i Ajuntament de Sant Lluís, es va fre

una petició a la Conselleria d’Educació d’augmentar la dotació

econòmica ja que veien possible ampliar l’oferta que hi havia

en aquells moments i des de la Direcció General d’Ordenació

i Innovació se’ls va respondre que açò era impossible i que no

hi estaven disposats. Açò és almanco allò que va aparèixer per

premsa, no s’ha desmentit i m’ho han confirmat els

responsables d’aquestes administracions.

Per tant, jo consider que si el conveni anterior amb Cáritas

que ha desistit, no s’ha renovat..., sí sé que Cáritas no hi estava

tampoc massa interessat, però sí que hi ha altres entitats que hi

podrien estar interessades o podien estar interessades en

ampliar les administracions signants del conveni. Jo crec que

s’hauria de fer un esforç més gran des de la Conselleria

d’Educació per no deixar morir (...) una proposta que vostè

mateix ha considerat que era oportuna, adequada i que tenia

èxit. Per tant, un esforç més de la Conselleria d’Educació seria

agraït a Menorca pels professionals i el propi alumnat. Allò que

no pot ser és que tots considerem que és una bona experiència

i que es vagi reduint, almanco a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar i tancar el tema 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. Sr. Diputat, si jo m’hagués de

dedicar a desmentir totes les coses que llegesc i que no són

veritat, podria dedicar la meitat de la jornada a aclarir qüestions

i telefonar als mitjans de comunicació i a fer soflames. No tenc

per costum dedicar ni un minut del meu temps a desmentir les

coses que llegesc i que no em semblen veritat, em limit a

lamentar-ho, però no em dedic mai a desmentir cap mitjà de

comunicació i en 20 anys d’estar en política activa no he

dedicat ni un sol minut del meu temps a desmentir cap mitjà de

comunicació. 

Jo no record en absolut que es digués el dia que es va signar

el conveni que no volíem dedicar més recursos a aquesta

qüestió, però bé jo no tenc una memòria que no falla, per

desgràcia, ja m’agradaria tenir-la com per recordar-me’n de tot.

I si ha estat així òbviament donaré ordres perquè es rectifiqui,

però em passen una nota que diu que a Menorca es segueixin

mantenint 2 recursos, un a Ciutadella i un a Maó, amb 8 i 9

alumnes respectivament i finançats com és natural a través

d’aquest pla. Jo no sé si això obeeix en un 100% a la realitat,

si no és així mirarem que ho sigui. 

I en tot cas jo no crec haver dit que no estigui disposat a

dedicar més recursos, altra cosa és que l’endemà s’hagi publicat

en els diaris. Això ja és una altra qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 420/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a projectes d'intervenció

educativa.

Per formular la pregunta RGE núm. 420/04, relativa a

projecte d’intervenció educativa té la paraula el Sr. Eduard

Riudavets i Florit per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, també es varen posar

en marxa a l’anterior legislatura els anomenats projectes

d’intervenció educativa, projectes que no eren obligatoris en els

centres de secundària als quals anaven adreçats, sinó que es

posaven en marxa en els centres de forma absolutament

voluntària. Aquests projectes que responen a una concepció

d’absolut respecte i potenciació de l’autonomia dels centres

pretén que cada centre tengui capacitat per autoorganitzar els

seus recursos i prendre mesures pròpies per atendre la realitat

educativa diferent a cada un dels instituts.

El motiu pel qual neixen aquests projectes és afavorir que

els propis instituts tenguin mecanismes per fer front a les

problemàtiques pròpies, des de l’anàlisi dels qui més coneixen

la realitat, com són els professionals de l’ensenyament. Els

objectius que es fixen al respecte, com vostè deu ben conèixer,

són els següents: organització d’activitats d’acolliment

dirigides a l’alumnat que s’incorpora per primera vegada a

l’institut, mesures per alumnes d’incorporació tardana, mesures

amb les famílies de l’alumnat d’incorporació tardana i millora

de les relacions amb les famílies en general a partir del foment

de les reunions periòdiques amb pares i mares, afavoriment de

l’organització del professorat per equips docents en relació als

processos de globalització de les matèries, amb la

interdisciplina i l’acció tutorial. Organització singularitzada del

primer cicle d’ESO, tendent a treball per objectius, disminució

del nombre de docents que imparteixen docència a cada grup,

manteniment del mateix grup al llarg del cicle, regularització

del currículum de determinades matèries, priorització

d’actuacions tendents a domini de les (...) baixes, podria seguir

però no em vull allargar més, etcètera. 

En definitiva és una llarga sèrie de possibilitats concretes

que tenen com a principal virtualitat que no són instruccions o

ordres tancades de l’administració, sinó propostes

d’autoorganització dels centres. A més cal dir que açò suposa

un augment amb la dotació de personal docent dels centres que

s’hi varen acollir gairebé tots els instituts de les Illes. També és

important assenyalar que el disseny d’aquests projectes no va

ser fet de dalt a baix, sinó fruit de la participació del professorat
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en jornades específiques, com abans he dit, posteriors a debats

de claustres i per tant, responen a les necessitats reals dels

centres i no a mesures de laboratori llunyanes a la realitat.

L’èxit d’aquest projecte és patent, avaluable i la satisfacció dels

centres educatius va ser palesa i ha estat expressada sovint. 

Així com la preocupació, per açò faig aquesta pregunta,

actual que tenen en els instituts pel futur d’aquesta iniciativa.

Aquí sí vull dir que aquesta pregunta està redactada quan la

LOCE no perillava en cap moment i per tant, la preocupació

era si a partir de la LOCE i l’aplicació que se’n fes des del

Govern podrien fer perillar els projectes d’intervenció

educativa. Era una preocupació que m’han fet arribar molts

d’ensenyants i jo voldria traslladar-la aquí perquè consider que

és una mesura que malgrat sigui quin sigui el disseny del

sistema global té virtualitat i potencialitat. Naturalment ara

vostè sap, ja ho ha dit abans a les altres intervencions, que la

LOCE està en capella o almanco qüestionada.

Per tant, em contesti com vulgui, però la pregunta està

redactada abans d’aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Conseller per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament jo només

puc dir que s’han renovat els convenis corresponents i que la

percepció que hi ha entre els responsables de la conselleria és

que la virtualitat d’aquest projecte és positiva, eficaç i que ha

donat un bon servei i per tant, ha de tenir continuïtat. La seva

implantació dins allò que era l’aplicació de la LOCE no em

sembla a mi que patís, altra cosa és que en aquests moments sí

que estam en una situació de transició com sempre succeeix

quan hi ha un canvi de govern i quan hi ha hagut una legislació

que ha estat qüestionada i que obrirà un debat i una reflexió. 

Jo no vull pensar ni tenc perquè pensar que fruit del debat

que es generi al voltant de la vigència més o menys de la LOCE

hagin de desaparèixer aquests projectes d’intervenció

educativa. La meva percepció és que tenen virtualitat, que

funcionaran, que seguiran vigents més enllà de què la LOCE

quedi en suspens o s’apliqui només en part, serà una qüestió

que es desvetllarà d’aquí un mes o un mes i mig, m’imagín,

quan hi hagi un nou govern i ens diguin un poc quina impressió

és la que tenen.

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:

Seré molt breu per ja acabar. Dir que de 5 preguntes que

havia fet sobre 5 projectes que havia engegat l’anterior govern

són 5 projectes que aquí públicament, s’ha dit clarament el

compromís o la voluntat del conseller de la seva continuïtat,

cosa que em satisfà i esper que si hi ha un canvi de govern

d’aquí tres anys, el pròxim govern pugui dir que hi ha 5

projectes seus, propis que també han tengut una virtualitat en

aquest sentit i que seria satisfactori per a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica i per

tancar la qüestió 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. Jo no sé què passarà d’aquí tres anys,

però per experiència pròpia aconsell que no es faci ilAlusions,

les coses no són sempre com un espera. Escolti, jo li vull dir

molt clarament i agraint també el to de les seves intervencions

i preguntes que estic segur que estam tots compromesos amb un

esforç de millorar i potenciar els aspectes més positius del

nostre sistema educatiu. I en aquest sentit jo estaré sempre a

disposició d’aquest Parlament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

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

consisteix en la compareixença de l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura, solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm.

758/04 pels diputats membres de la Comissió de Cultura,

Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per

tal d’informar sobre les actuacions que ha realitzat i quines

pensa a dur a terme la Conselleria d’Educació i Cultura davant

l’expedient informatiu incoat contra el ColAlegi Públic Maria

Antònia Salvà de Son Sardina.

Té la paraula l’Hble. Conseller.... Sí, Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Sr. President, demanaria de la seva benevolència una

suspensió de dos o tres minuts d’aquesta sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que no hi ha cap problema. Se suspèn si li sembla

per dos minuts aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem aquesta comissió, si guardam una mica de silenci

començarem altre cop aquesta comissió.

II) Compareixença RGE núm. 758/04, solAlicitada pel

Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura, sobre les actuacions que ha realitzat
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i les que pensa dur a terme la Conselleria d'Educació i

Cultura davant l'expedient informatiu incoat contra el

colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina.

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

consisteix, ara sí, en la compareixença de l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura, solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm.

758/04 pels diputats membres de la Comissió de Cultura,

Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per

tal d’informar sobre les actuacions que ha realitzat i quines

pensa a dur a terme la Conselleria d’Educació i Cultura davant

l’expedient informatiu incoat contra el ColAlegi Públic Maria

Antònia Salvà de Son Sardina.

Té la paraula l’Hble. Conseller per tal de fer l’exposició

oral sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Els fets que ens reuneixen avui són

ben coneguts i jo faré un comentari basat en les actuacions que

ha fet la conselleria, no en altres coses que puguin haver passat,

o es puguin haver escrit. M’agradaria cenyir-me estrictament a

allò que sap la conselleria i que és la meva responsabilitat i que

és la responsabilitat de qui els parla avui i és la que ha

d’afrontar i no altres qüestions que hi pugui haver hagut.

Efectivament, varen publicar unes notícies relatives a

l’organització de la rueta a Son Sardina i immediatament la

Inspecció, que és d’allò que jo he de donar compte aquí i de la

que jo m’he d’emparar, es va dirigir dia 11 de febrer a l’Escola

de Son Sardina, seguint les instruccions del Director General

d’Administració i Inspecció Educativa del mateix dia 11 de

febrer, es va dirigir a l’Escola Pública Maria Antònia Salvà de

Son Sardina i en aquesta mateixa visita va tenir una entrevista

amb la directora Sr. Dolores Martínez Bellaubí, la secretària

Sra. Anna Maria Barón Roldán i la coordinadora d’educació

infantil Sra. Lluïsa Hurtasflorí Barberena. Hi va haver una

segona visita dia 12 de febrer, allà on es va tornar a entrevistar

amb la directora, el cap d’estudis Sr. Manel Barrera Llull i el

president de l’AMPA Sr. Onofre Sanz. A més d’aquestes

entrevistes s’ha recollit una sèrie de documentació, el PGA,

programes didàctics, les actes del Consell Escolar, les actes

dels equips docents i justificants diversos, permisos solAlicitats

a l’ajuntament, autoritzacions per dur a terme reunions en el

centre que havien solAlicitat algunes associacions, Amics i

Amigues de Son Sardina, tercera edat, etcètera.

I dia 13 de febrer hi ha les primeres conclusions, basades en

una sèrie de fonaments de dret i que jo no llegiré per no avorrir

la concurrència, però que naturalment els puc fer arribar en el

moment que els interessi de forma documental. Ho han

demanat? Idò si ho han demanat ho tendran immediatament.

Bàsicament una norma que entra en vigor és la Llei Orgànica

1/96 de protecció jurídica del menor i com no pot ser d’altra

manera, sobretot respecte el drets del menor, cercar, rebre i

utilitzar la informació adequada per al seu desenvolupament. I

l’article 5.2 dels seus (...) perquè aquesta informació sigui

veraç, plural i respectuosa amb els principis constitucionals.

Després hi ha una sèrie d’articles i també la Llei 10/2002 de 23

de desembre de qualitat de l’educació i el Decret 119/2002 pel

qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles d’infantil dels

colAlegis d’Educació Primària. I la resolució del conseller

d’Educació, de l’antecessor, de 3 d’abril de 2003 per la qual

s’aproven les instruccions per l’organització i funcionament de

les escoles públiques d’Educació Infantil dels colAlegis públics

d’Educació Primària. 

Aquesta és la normativa que l’inspector, el Sr. Ramon

Mestre, també ho vull dir, és una persona molt especialitzada

en el món educatiu i no és cap persona sospitosa de ser un

recent arribat en el món de l’educació i en el món de la

inspecció educativa, sinó que és una persona amb una gran

experiència dins el món de l’educació i dins el món de la

inspecció, ha elaborat aquest dictamen. Fa una sèrie de

consideracions de caràcter general prèvies que a mi em

semblen rellevants, però innecessàries en aquest debat. I els

antecedents de fet que d’alguna manera són prou coneguts, com

a nucli originari d’aquesta polèmica, a través del diari El

Mundo d’una notícia, concretament la publicació “los niños del

Colegio de Son Sardina obligados a disfrazarse de víctimas del

segundo cinturón”, “los dirigentes del Maria Antònia Salvà

han optado por un carnaval reivindicativo, se disfrazarán de

animales y árboles en la representación...” Això és una cosa

sabuda i per ventura és reiteratiu i innecessari tornar-ho a

contar, però convé subratllar que la primera notícia és

l’aparició dia 10 de febrer del 2004, per tant, només un dia

abans de la instrucció de la inspecció, només 1 dia abans, ho

vull subratllar per demostrar la celeritat del procés inspector de

la Conselleria d’Educació, només un dia abans de què es

publica aquesta notícia tremenda “los niños del colegio

obligados a disfrazarse...”

Després seguidament la direcció del centre va accedir a

rebre a dos periodistes del diari El Mundo per rectificar la

notícia que havia aparegut i que consideraven que no reflectia

la realitat. Bé aquesta notícia va generar un nou article de

premsa el següent dia, dia 11 de febrer ja, i diu: “el Defensor

del Menor expedienta al Colegio de Son Sardina por obligar

a sus alumnos a disfrazarse de antiautovía. Habla la directora,

la iniciativa ha sido de los niños”. Ometré la lectura de tota

aquesta pàgina perquè és prou coneguda i ha generat ja

suficient polèmica i figura com annex tot l’informe que fa la

inspecció. També s’ha de subratllar que anteriorment a aquesta

data i d’acord amb la directora del centre segons el que

manifesta, cap pare ni mare va manifestar a la direcció del

centre el seu rebuig a la temàtica de la rua. Ningú va dir que li

semblés malament que la rua fos disfressar-se de antiautovia.

La rua figura dins la programació general del centre,

concretament a l’apartat festes i celebracions, juntament amb

altres manifestacions com Les Verges, Sant Antoni, Nadal,

etcètera... Per tant, la rua forma part del currículum de

festivitats i celebracions que els nins d’aquesta escola celebren

anualment, d’acord amb les directrius que sorgeixin de l’escola.

La rua figura també en la programació general del centre amb

un horari específic per facilitar la seva realització i no obstant

això, tradicionalment l’organització ha estat a càrrec de

l’Associació de Pares i Mares que és qui la finança, demana els

permisos a l’ajuntament i s’encarrega dels aspectes festius,

berenar, música, etcètera. I el centre colAlabora canalitzant la

informació dels organitzadors participants a través dels tutors

i en altres aspectes menys rellevants. La participació dels
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alumnes i professors és voluntària, no és obligatori. Hi participa

la majoria d’alumnes i pares del centre i no es restringeix

només a la gent del centre, hi participen gent que treballa en el

centre, gent de fora del centre i és freqüent veure pares i gent

major de la barriada a la rua i després tots plegats participen en

un berenar de germanor, en les dependències externes del pati.

Després l’aportació econòmica també és voluntària i té

altres finalitats a més de la rua i enguany amb 25 euros es

subvencionada la participació d’alumnes en un projecte

acadèmic relacionat amb el Museu Joan March i l’elaboració

d’un cd musical, entre altres activitats. El tema al qual s’ha de

dedicar la rua es decideix entre un grup de pares i professors,

al marge de la programació curricular, malgrat que s’ha de dir

que el projecte educatiu del centre contempla que l’escola està

arrelada en el seu entorn i el coneixement respecte el medi

figura en el currículum. La temàtica d’aquest any no té

vinculació acadèmica oficial amb el contingut curricular del

centre, no figura en els programes didàctics i no consta a cap

reunió dels òrgans de govern o de coordinació docent. 

El claustre davant els fets que han esdevingut en sessió de

dia 12 de febrer va decidir que es retirava de l’organització

d’aquesta activitat i per tant, demanaria permís a la conselleria

per modificar la PGA a l’apartat esmentat de festes i

celebracions, declinant tota responsabilitat sobre aquesta

manifestació tradicional. I a l’acta del Consell Escolar

extraordinari de dia 11 figura literalment el següent: “la

directora comenta que ella és una representant de

l’administració, una persona consensuadora, respectuosa i sense

cap intenció de polititzar, manipular, ni tan sols ha anat a cap

manifestació contra el segon cinturó perquè no es pogués mal

interpretar la seva persona i el seu càrrec i demà anirà a la

conselleria i a l’Oficina del Menor perquè confia en ells i els

vol demanar consell”. Bé fins aquí els fets i després el propi

inspector arriba a una sèrie de conclusions que els comentaré.

“La barriada de Son Sardina actualment està sotmesa a una

problemàtica coneguda per tothom, la construcció del segon

cinturó. Aquesta situació de tensió social resulta evident a

qualsevol persona que passegi pels carrers que constitueixen

l’entorn més pròxim a l’escola. L’escola és una institució

sempre permeable al seu entorn, aquesta inspecció en els

diferents registres d’entrada de documents, o les actes del

consell escolar no ha observat cap documentació, ni cap

manifestació palesa que acrediti una posició contrària, o queixa

sobre la temàtica d’aquest informe. El centre no s’ha fet

responsable d’organitzar, ni de triar el tema de la rua

d’enguany, fins i tot últimament el claustre de professors s’ha

deslligat de tot aspecte organitzatiu d’aquesta manifestació.

Aquesta inspecció no ha pogut detectar que s’incompleixi el

projecte curricular del centre, ni que la informació que es

tramet als menors no sigui adient al seu desenvolupament

psíquic, físic i moral en els termes que es deriven de la

denúncia de l’Oficina de Defensa de Drets del Menor. En

conseqüència sobre aquest tema no observa responsabilitats

disciplinàries per part dels representants del centre, amb qui

s’ha entrevistat.”

Bé, m’he botat algunes ratlles per fer-ho més curt, però cap

d’elles substancial a l’informe de la Inspecció i adjunta una

sèrie d’annexos que són els retalls de premsa, més l’anunci del

tauló d’anuncis del centre, més l’acta corresponent, que també

li remetran si l’ha demanada. I aquesta és l’opinió que jo faig

meva de l’inspector Ramon Mestre.

Bé fins aquí el que és la informació que tenim d’aquesta

qüestió. Jo vull destacar alguns aspectes que em semblen

rellevants. En primer lloc la celeritat en què ha actuat la

conselleria, moguda per una denúncia de l’Oficina de Defensa

dels Drets del Menor. A mi em sembla que aquesta celeritat, no

es tracta de què parli bé del conseller, això seria absurd que ho

fes jo mateix, però parla bé del conjunt de l’administració

educativa que té cura d’actuar immediatament quan existeix

una denúncia. Bé vull dir també que l’actitud del Defensor del

Menor sorgeix d’unes publicacions que tal vegada no

s’adeqüen exactament a la realitat comprovada posteriorment.

És a dir, sembla ser que els nins no són obligats a disfressar-se

de víctimes del segon cinturó. Després naturalment hi ha un

tema, això ho afegesc jo de la meva pròpia collita, que afecta

el dret civil mateix i és que efectivament els pares tenen la

custòdia i la pàtria potestat dels seus fills si són menors d’edat

i per tant, tenen la responsabilitat dels seus fills i l’educació

dels seus fills, d’alguna manera estan plenament legitimats si

volen involucrar els seus fills dins una batalla política perquè

consideren que això significa una major conscienciació dels

seus fills envers una situació de la construcció d’un segon

cinturó, que passa prop de l’escola. Aquest és un àmbit en el

qual el Govern no hi ha d’entrar, ni pot entrar i que forma part

dels pares. 

Recentment a una escola d’Eivissa els pares varen decidir

que els fills anessin a escola amb casc de motorista tots perquè

tenien por que s’esbuqués l’escola, tot i que hi havia un informe

de la conselleria que deia que aquella escola no s’esbucaria, un

informe no fet pel conseller naturalment, fet per un arquitecte

de la conselleria. Però tot i això, els pares varen decidir que els

fills anessin amb un casc de motorista a escola i arribaren tots

els nins amb el casc de motorista. Jo vull afegir que si tengués

fills i pensés que el meu fill pot anar a una escola que pot caure

no l’enviaria amb casc de motorista, naturalment. Però bé, això

ens desvia un poc de la qüestió principal, la qüestió principal

és l’assumpte de Son Sardina allà on els pares decideixen que

la rua... sí quin problema? No és així?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Jo cont les coses com les veig i naturalment la veritat és

polièdrica i sempre ho ha estat. Per tant, cadascú conta les

coses segons les veu.

En el cas de Son Sardina els pares estaven perfectament

legitimats a decidir que els seus fills es disfressessin d’ovella

atropellada pels vehicles, o de ciment, o de pista..., una autovia

que passa per damunt l’escola i que això fos percebut com una

agressió i una cosa dolenta. Jo respecte això no tenc res

absolutament a dir, forma part de la responsabilitat dels pares
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envers l’educació dels seus fills. Per tant, la conselleria no té

res a dir. I de l’informe que va fer l’inspector Mestre no

s’observa cap responsabilitat. 

Vull afegir també perquè s’han escrit algunes mentides molt

grosses respecte això, no deixa de ser freqüent, que la

conselleria el mateix dia es va posar en contacte amb la

directora del centre. Fins i tot qui els parla va intentar

organitzar una reunió amb la directora que llavors, per motius

que no vénen al cas, no es va poder celebrar, però es va ajornar

fins que fos possible; que avui matí mateix qui els parla ha

tengut una reunió, hem pres un cafè a les vuit del matí, amb la

directora del centre per aclarir qualsevol conflicte que hi

hagués, i jo li he explicat que jo creia que la conselleria havia

actuat correctament i amb plena eficàcia.

Això s’ha volgut presentar, com tantes altres coses aquests

darrers dies, com una manipulació del Partit Popular i com una

actitud del Govern d’aquesta comunitat de pervertir la realitat

de les coses. A mi m’agradaria que no fos interpretat així

perquè crec que no és així. Naturalment la veritat és polièdrica,

les coses són com són i els pares tenen, naturalment, tot el dret

del món a disfressar els nins del que vulguin quan es produeix

la rua, i naturalment el Govern autonòmic i el govern que sigui

ha de saber i sap que la rua o el carnaval ha estat històricament

un motiu de manifestació crítica contra el poder i crítica contra

els que manen, i això és molt bo que sigui així. Jo crec que

democràticament és molt higiènic que sigui així. Per tant en

aquest sentit jo no crec que el Govern autonòmic hagi de dir

res; al contrari, ha d’acceptar amb bon tarannà i amb simpatia

les crítiques que se li facin més enllà del fet que cregui en la

bondat de determinats projectes, que naturalment formen part

de les seves obligacions polítiques.

Per tant en aquest sentit jo crec que, bé, hi va haver una

actuació del Defensor del Menor, de l’Oficina del Defensor

dels Drets del Menor, que va ser posada en coneixement de la

conselleria. La conselleria ha tengut una actitud -vull subratllar

aquí- molt professional per part de tots els que han intervengut.

L’inspector que va anar a fer aquesta inspecció efectivament no

és l’inspector que correspon al centre; ho reconec, com s’ha

escrit i s’ha dit, però és molt enfora de ser sospitós de ser un

comissari polític del Govern balear, com s’ha escrit i s’ha

denunciat per part d’alguns, no record qui. Tot al contrari, el

Sr. Mestre és un magnífic professional, extraordinari inspector

d’indissimulades conviccions polítiques que jo respect però que

no compartesc, i a més crec que ha fet una feina

extraordinàriament professional i que ha elaborat un dictamen

que jo corrobor al cent per cent i que em pareix molt ajustat a

la realitat.

Conclusió. Conclusió, naturalment, particular d’aquest tema

i sotmès a l’opinió que vostès vulguin dir i a les interpelAlacions

que vostès vulguin fer. Jo crec que s’ha produït una resposta

immediata de l’Oficina del Defensor del Menor davant una

situació denunciada davant els mitjans de comunicació.

L’Oficina del Defensor dels Drets del Menor ha posat en

coneixement de la conselleria aquest estat de coses; la

conselleria immediatament ha enviat la Inspecció; la Inspecció,

amb un to extraordinàriament respectuós, colAlaborador i de

diàleg, com reconeix la mateixa directora del centre en algun

comentari de premsa, ha elaborat una avaluació de quins són

els fets i les conclusions de la Inspecció són que no hi ha cas,

que no s’ha produït cap vulneració de cap dret del menor, que

no s’ha produït dins el sistema educatiu cap vulneració, cap

perversió de la normativa educativa i que per tant no procedeix

ni tan sols l’obertura de cap tipus d’expedient, que simplement

s’ha fet la informació corresponent i s’ha procedit a l’arxiu, a

l’acabament d’aquest expedient.

Aquesta és la versió, no voldria deixar-me res per no ser

acusat d’ocultar informació, però això és el que jo sé d’aquest

assumpte i aquesta és la informació que jo tenc a disposició de

tots vostès i que els puc donar còpia, perquè al final els diputats

tenen dret a conèixer aquest expedient i el tendran, i si ja l’han

demanat amb més motiu el tendran, però no conté res més enllà

del que jo els he explicat. Per ventura explica les coses amb

més detall, hi ha l’acta del consell escolar, però bé, jo no els he

llegit tot això per no avorrir-los i per no fer-ho més llarg del

que sigui necessari, però com ja vaig anunciar als mitjans de

comunicació de dia 25 de febrer, es pot llegir que “Fiol desvela

que la Inspección no vio nada irregular en la rua de Son

Sardina. El informe de Educación concluye que no hay

responsabilidad alguna del centro”.

Per tant, sincerament crec que és un tema des del meu punt

de vista que està resolt, que és un tema que està acabat i que és

un tema que ha demostrat, com vaig contestar a una pregunta

oral fa alguns plenaris en aquest parlament, que el sistema de

defensa dels drets del menor està engreixat i funciona, i que

quan es produeix una denúncia a un mitjà de comunicació o

d’un particular els mecanismes funcionen, i ningú no s’ha de

sentir incòmode ni tensat perquè funcionin aquests mecanismes.

Jo crec que és molt rellevant que els mecanismes de defensa

dels drets del menor funcionin. 

Aquí no s’ha criminalitzat ningú, ni s’ha condemnat ningú,

ni s’ha (...) ningú, i si qualcú creu que algun mitjà de

comunicació ha comès alguna irregularitat en aquest sentit allà

la seva responsabilitat, però que no recaigui damunt el Govern.

El Govern respon de les seves actituds i de les seves activitats,

no del que es publiqui en un moment determinat que pot ser

més o menys vera. Ho he dit abans i ho torn repetir ara: si jo

hagués de dedicar una part del meu temps a desmentir totes les

coses que sent o llegesc que em pareixen que no són vera

dedicaria la meitat dels meus esforços a això.

En fi, jo crec que aquesta és la situació, jo avui he tengut

una llarga conversa, ja ho he dit, amb la directora del centre, li

he explicat el meu parer, ella m’ha donat el seu punt de vista,

hem quedat que jo aniré pròximament un dia a visitar el centre

i a tenir una reunió amb els professors... Jo no tenc, en aquest

sentit, res més a dir, i crec que don complida satisfacció a la

demanda d’informació i qued a l’espera de les consideracions

que els senyors i les senyores diputats vulguin fer per intentar

respondre-les.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de

la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen

una suspensió de la sessió o si podem continuar.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 8 / 18 de març del 2004 133

 

Entenem que podem continuar? Passam a la intervenció

dels grups parlamentaris per tal que puguin formular preguntes

o observacions. El Sr. Conseller podrà contestar globalment a

les preguntes formulades o bé contestar individualment, i en

primer lloc intervé el Grup Parlamentari Socialista. Intervé la

Sra. Diputada Aina Calvo per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

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

en primer lloc vull agrair la compareixença del conseller en

comissió. 

La motivació que ens va conduir, al Grup Parlamentari

Socialista, a fer aquesta solAlicitud era, d’una banda, i s’hi ha

donat compliment, conèixer més enllà del que deien els mitjans

de comunicació, la seqüència dels fets respecte del tema de

l’escola de Son Sardina. Ens interessava en segon lloc conèixer

el dictamen, les conclusions dels informes de la Inspecció;

sabíem que teníem la possibilitat de solAlicitar aquesta

documentació, però també sabem que els terminis són molt més

dilatats en el temps, i per la urgència de les circumstàncies ens

interessava també tenir una informació, malgrat que no fos

escrita però de primera mà, sobre aquestes conclusions. I en

tercer lloc crèiem oportú que es generàs..., oportú i necessari

generar un debat sobre un fet que tots sabem que ha despertat,

que ha provocat, que ha generat un estat d’opinió pública al

voltant d’una activitat molt concreta en una escola pública.

No volem debatre, o des del Grup Parlamentari Socialista

entenem, com ha plantejat el conseller, no volem debatre o que

no és pertinent debatre l’objecte de l’expedient en si mateix. De

fet era una iniciativa que no partia de la Conselleria d’Educació

i Cultura i per tant entenem que el conseller no n’és

responsable, però sí que sabem, i així ho vàrem manifestar en

el seu moment, que és un expedient com a mínim qüestionable.

Però sí que volíem fer un parell d’observacions i després

plantejar algunes preguntes o més que res puntualitzacions.

Des del Grup Parlamentari Socialista creim que, malgrat ens

alegra saber avui que hi ha hagut reunions amb la directora del

centre i que se’n produiran d’altres, per tant si tot això ha servit

com a mínim per a això ja ens va bé, però entenem que el

silenci públic, em referesc a la manca d’un posicionament clar

des de la conclusió i des dels dictàmens que s’havien produït

des de la Inspecció de la Conselleria d’Educació i Cultura

públicament, entenem que hi ha hagut una manca de suport per

part de la direcció d’aquest centre, que de la mateixa manera

que el conseller s’hi va posar en contacte nosaltres també ho

vàrem fer quan vàrem veure el to que s’havia agafat en l’opinió

pública respecte d’aquesta situació. Entenem que aquesta

manca de defensa pública en un sentit més enllà de quan es va

demanar l’opinió al conseller -em referesc a una intervenció

amb anterioritat a la pregunta que vàrem formular precisament

també des del Grup Parlamentari Socialista i d’altres de

l’oposició i que es va produir una intervenció en el plenari on

va quedar molt clar i amb molta contundència que efectivament

no s’havia produït cap irregularitat en aquest centre-; abans

d’això, per ventura m’equivoc o ens equivocam gran part del

sector que estàvem implicats en aquesta situació, vàrem

manifestar el nostre desacord o el nostre malestar pel silenci o

una manca de contundència respecte de la Conselleria

d’Educació, donat que s’estava produint tota una sèrie

d’acusacions al nostre parer greus i sense fonament.

Deia que deixaríem, si és el cas i s’escau, i hi ha

compareixença, finalment, potser, del Defensor del Menor, el

debat sobre la pertinença de l’expedient; consta, com ha

explicat el conseller, en el dictamen dels inspectors, i nosaltres

així ho vàrem manifestar, que el conjunt de les activitats que

envoltaven la rueta formen part o es poden contemplar dins el

conjunt dels continguts curriculars del currículum vigent i que,

per tant, nosaltres enteníem que era aquesta la motivació que

conduïa a la realització de l’activitat i no l’atribució de

causalitat que s’havia fet sobretot des de determinats mitjans de

comunicació, fonamentats en l’obertura d’un expedient

informatiu. A nosaltres també ens sembla molt bé que hi hagi

un defensor del menor que estigui a l’aguait de situacions que

es puguin produir que puguin semblar irregulars, però

situacions, denúncies als diaris, als mitjans, al carrer, n’hi ha

moltes, centenars cada dia, i desgraciadament segurament no hi

podíem arribar. Per tant, quan n’hi ha una tan puntual en un

moment polític de màxima intensitat en aquesta zona també és

lògic, comprensible i jo crec que acceptable que es desperti una

certa polèmica i, al nostre parer, hi vull insistir, entenem que el

paper que ha jugat la Conselleria d’Educació i Cultura, sense

qüestionar en absolut la professionalitat ni molt manco la

seqüència dels fets, però sí que entenem que la defensa pública

ha estat més bé minsa. Aquesta és la nostra valoració.

M’agradaria fer un parell de puntualitzacions. Si em permet

l’expressió, estic contenta que l’inspector no sigui sospitós, o

gens sospitós, com ha dit el conseller, però m’agradaria tenir la

tranquilAlitat que en el cos d’inspectors ningú no ho ha de ser i

que la professionalitat va per un “daixò”; era només una

puntualització.

Respecte de la seva reunió amb la directora que ha dit que

ha mantingut, ens agradaria conèixer -no ho sé, vostè és lliure

de respondre, si vol, per suposat- quina ha estat l’opinió de la

directora. Vostè ha manifestat què li havia comentat, no sé si ve

al cas ara que ens comenti si ha dit quin ha estat el seu parer

respecte de l’actuació. 

I, bé, m’agradaria finalitzar argumentant que creim que la

defensa des de l’argumentació clarament educativa per part de

la Conselleria d’Educació i Cultura d’aquest conjunt de

professionals era en gran part la salvaguarda d’un cert honor

professional que s’ha vist danyat i que jo crec que ha estat

dolgut i que ha estat també un mal que ha afectat el conjunt de

la comunitat educativa. Crec que era prescindible; en cap cas

no vull atribuir, i crec que ha quedat palès, cap tipus de

causalitat ni de responsabilitat al conseller d’Educació, però sí

que entenc que l’actuació es podria haver reconduït d’una altra

manera. Esperem que aquests fets o que l’experiència d’aquests

fets ens ajudi a no perdre de vista mai aquests principis bàsics

del sentit comú i de la llibertat d’expressió que vàrem

anomenar en el seu moment, però sobretot també del respecte

a la diferència, a la discrepància i al diàleg per solucionar o per

fer front a situacions amb les quals a vegades no estam d’acord.

Això és tot, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Contestarà el conseller d’un

en un? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en fi, jo el que no vull

és tenir la responsabilitat del que publiquen els mitjans de

comunicació, cap. Escolti, jo no tenc un periòdic, ni una ràdio.

Jo, del que s’escriu en els diaris, no em consider en absolut

responsable, i li afegesc que crec que la reacció de l’Oficina de

Defensa dels Drets del Menor davant el que es va publicar és

correcta, i la reacció de la Conselleria d’Educació davant la

comunicació que rep de l’Oficina del Defensor del Dret del

Menor és correcta. Altra cosa és que llavors aquests continguts

s’adeqüin més o menys a la realitat.

Vostè em diu que lamenta un silenci públic de la

conselleria. En fi, jo li puc dir que alguns segurament hauran

dedicat part dels seus esforços a explicar que el conseller és un

individu insensible, que passa olímpicament del que pensen els

professors. Segur. No, no, a mi em pareix bé, no tenc res a dir.

Jo el que li puc dir, i no em faci entrar en detalls perquè no hi

vull entrar, és que jo el mateix dia vaig cridar la directora i la

directora no va voler venir l’endemà, l’endemà, el mateix dia

12. Jo vaig fer el que vaig poder perquè hi hagués una reunió

amb la directora aclaridora, i dit això motius de caràcter mèdic

impediren que fos possible aquesta reunió, que crec que hem de

respectar i crec que no n’hem parlar més, i aquesta reunió des

de dia 12 no ha estat possible fins avui, fins avui, i avui s’ha

produït aquesta reunió perquè avui és el primer dia que aquesta

directora ha estat d’alta una altra vegada, i facem aquest

parèntesi i no parlem més d’aquest assumpte perquè entram

dins la situació de les persones, que a mi em pareix que aquest

parlament almenys no hi ha d’entrar a fons. Però cregui’m a mi,

perquè això ho pot anar a demanar a la director. El mateix dia

que es varen produir aquests incidents jo vaig telefonar, o gent

de la conselleria va telefonar per preparar una reunió amb la

directora per a l’endemà que no es va poder produir per causes

no imputables a la conselleria, per dir-ho d’una manera..., i

deman que quedi així en acta i no com he dit abans, per favor.

Corregesc les meves paraules i deman que quedi en acta que he

dit que la reunió no es va produir per causes no imputables a la

conselleria, i res més. Deixem-ho així.

Bé, idò si queda enregistrat i és possible jo deman una

rectificació de les meves pròpies paraules. Deixem estar els

motius. Simplement la reunió no es va poder produir

subsegüentment al dia dels fets per motius no imputables a la

conselleria. Punt final. I s’ha produït avui que és quan ha estat

possible produir aquesta reunió. I punt seguit, i continuam

parlant.

Jo vaig dir, és a dir, vostè m’acusa de dir que hi hagut

silenci respecte d’aquesta qüestió. No estic d’acord. He

contestat una pregunta jo crec que del seu grup, i no sé si de

qualque altre grup, i els mitjans de comunicació han recollit:

“Fiol desvela que la Inspección no vio nada irregular en rua

de Son Sardina”. Nosaltres no hem ocultat les conclusions. En

seu parlamentària venim ara perquè els retards dins el

Parlament, dins la dinàmica del Parlament, ja sabem quins són,

però nosaltres no hem ocultat les conclusions ni hem ocultat dir

com eren les coses respecte a aquesta qüestió. Per tant...

Vostè té un discurs de fons que és el de dir que la defensa

dels professors no ha format part del discurs de la conselleria

i ha faltat més força i més discurs en aquest sentit. Això és

opinable. Es podrien haver fet altres coses i haver dit altres

coses, segurament, sempre és així, sempre es poden dir altres

coses i fer altres coses, però a mi em pareix que hem estat

absolutament escrupolosos i que la conselleria en cap moment

ha deixat de banda els professors de Son Sardina.

Altres veus hauran volgut interpretar i manipular aquest

tema. A mi m’és igual. Jo tenc la consciència ben tranquilAla i

li he dit fins on li podia dir el que he fet i el que he intentat fer.

A partir d’aquí jo amb qui m’he d’entendre és amb els directors

dels centres, però com vostè comprendrà no aniré a discutir a

una assemblea el que em pareix bé o em pareix malament,

perquè això ja és una qüestió que crec que no em correspon. A

més, és a dir, crec que les relacions de l’Administració han de

ser amb el responsable del centre, que és el representant de

l’Administració en aquell centre, com molt bé ha reconegut la

mateixa directora en diverses declaracions i en la mateixa acta,

de la qual ja en tendran vostès la còpia pròximament, on ella

manifesta clarament que ella té vocació -i, ja que m’ho demana

vostè, avui m’ho ha manifestat una vegada més- de ser la

representant de l’Administració dins el centre de Son Sardina,

i m’ha posat exemples com que ella no ha participat en cap

manifestació mai, ella no ha volgut anar a cap tipus d’activitat

ni mínimament política precisament perquè no es pogués dir

que la directora estava en contra de l’autovia, a favor de

l’autovia, a favor d’una cosa, a favor de l’altra; ha mantengut

una exquisida neutralitat que jo li agraesc, i que tant de bo que

això fos la norma de conducta de tots els centres, tant de bo,

que aquesta fos la norma de conducta de tots els centres de les

Illes Balears..

Per tant, cregui’m que no hi ha hagut voluntat ni de faltar al

suport a la directora en cap cas, per suposat, al conjunt del

centre tampoc, i que crec que aquesta és una qüestió

sincerament al meu mode de veure resolta i que ha revelat

l’eficàcia i l’immediatesa de l’activitat de la Inspecció.

La Inspecció naturalment jo també vull que no sigui

sospitosa de ser d’una banda o de ser de l’altra. No som jo que

ha dit que el conseller va enviar un comissari polític de la

Inspecció al centre, no som jo que ho ha dit, eh?, és qualcú que

ha dit això, no som jo; jo només he volgut subratllar que

justament la persona que hi va anar no és sospitosa de ser un

comissari polític del conseller, és l’únic que he volgut subratllar

perquè quedàs clar dins aquest parlament. Això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula la Sra. Diputada per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. CALVO I SASTRE:
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Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

jo em torn reafirmar en les meves paraules, i per utilitzar

l’expressió que feia servir el conseller ho faig des de la cara del

políedre de la veritat que em correspon, no és vera?, és a dir,

des de la perspectiva, des del moment en què es produeixen els

diferents fets i la intensitat política dels fets pel context, pel

moment i per les circumstàncies, i això és ineludible i si no, no

hauria sorgit, segurament, ni el debat, ni el ressò, ni estaríem

aquí asseguts els grups de l’oposició, ni el grup que dóna

suport, ni vostè, ni cap membre d’aquesta comissió ni de la

mesa.

Insistesc: en la seqüència dels fets nosaltres valoram com

una absència un cert silenci públic entre el desenvolupament

dels fets i el posicionament de la conselleria clar i contundent,

que ho és; jo no he qüestionat en cap moment -i torn insistir en

el fet- l’actuació de la conselleria a nivell intern, si ho volem

dir així, ni pos en qüestió el fet que no s’hagi parlat amb el grup

o amb la directora del centre, per cert, a més a més, desconeixia

que hi hagués hagut, per suposat, la reunió d’avui; en cap

moment. I en cap moment dic, i vostè ho sap molt bé, ni estic

fent una equivalència entre donar veu pública o donar sortida

pública, o donar a conèixer públicament un fet que equivalgui

a tenir una manera de funcionament assembleari o acudir a les

assemblees que realitzen determinats sectors de la població. Jo

no estic parlant d’això, del que estic parlant és d’una cosa tan

lògica com que un responsable polític o un responsable del

Govern, com és el seu cas, té accés als mitjans de comunicació,

com també en tenim en menys mesura, però en tenim, des de

l’oposició, no és vera?, per generar estats d’opinió, i nosaltres

entenem que aquesta accessibilitat als mitjans de comunicació,

amb la contundència que requeria el tema per a la tranquilAlitat

de la població, no s’ha produït, o no s’ha produït en el moment

que crèiem que, en nom de la tranquilAlitat i amb l’objectiu de

calmar les aigües, si ho volem dir així, s’hagués hagut de

produir. M’estic referint a això, no estic referint-me ni a

immolacions públiques, ni..., no, no, m’estic referint a una cosa

tan senzilla com fer ús dels mitjans de comunicació no tant per

rebatre’ls, per suposat, com per complir amb un deure que al

nostre parer era prioritari, i era defensar, donat que hi havia tota

la tasca de recerca feta, l’honorabilitat dels professionals, i en

això vull reafirmar-me novament, i torn dir que des de la cara

del políedre de la veritat que m’empara.

Entenem que en aquest període de latència nosaltres

valoram positivament que hi hagi hagut prudència i que per

suposat s’hagi esperat a tenir una resolució, però entenem que

es podien haver produït aquestes declaracions públicament, i en

el debat polític crec que això era deure obligat per part nostra

deixar-ne constància, i així ho volem fer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. No emprarà el seu torn? Sí,

Sr. Conseller, tots els grups intervenen.

Molt bé, idò pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, intervé la Sra. Diputada Rosselló per un temps màxim

de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS: 

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la

benvinguda al conseller d’Educació i Cultura i precisament, i

pel que vostè ha plantejat aquí, també vull agrair que se’ns doni

aquesta informació i que s’hagi produït la seva compareixença

sobre un tema que nosaltres sí que consideram que és

preocupant, i evidentment amb aquesta preocupació per una

sèrie de qüestions li voldríem, primer, explicar aquesta

preocupació i el perquè, i en segon lloc, evidentment, fer-li una

sèrie de preguntes al respecte.

Nosaltres hem de dir que tenim preocupació pels

esdeveniments. No es tracta, o s’ha dit abans, d’anar al perquè

s’han produït, però jo sí que consider que és important parlar

del perquè s’han produït els fets que s’han produït al voltant

d’un tema que al nostre entendre és molt normal, que és que en

una rua, que és un acte festiu i lúdic, senzillament es faci una

actuació, que una escola es disfressi, en aquest cas d’arbres i

animals, i que se’n simbolitzi la desaparició per l’asfalt d’una

autopista. Nosaltres creim que això és normal, no veim cap

motiu pel qual hi hagi cap qüestió preocupant, i a més vull

recordar al Sr. Conseller, només perquè ho sàpiguen els

membres d’aquesta cambra -no sé si hi ha qualque representant

d’Eivissa o Formentera- que fa una sèrie d’anys es va fer una

rua precisament per a les cabres del Vedrà, la qual se’m va

comunicar i jo vaig estar molt contenta que hi hagués aquesta

activitat tan lúdica i divertida per una actuació que evidentment

feia la Conselleria de Medi Ambient en aquell moment i que jo

vaig trobar que era fins i tot divertida, i així ho vaig compartir

amb algun diputat del Partit Popular en aquell moment, a

l’anterior legislatura.

Per tant crec que el tema en si no és motiu de tot aquest

rebombori, i per això no entenc...

(Intervenció inaudible)

Bé, tothom està d’acord... Bé, si em permet jo faré la meva

“daixona”. Per tant no entenc, i per això ho voldria demanar al

conseller, per què es va produir una denúncia per part en aquest

cas del Defensor del Menor per un fet o per una informació que

es produïa per un mitjà de comunicació, i em preocupa, o

nosaltres almanco li volem manifestar la nostra preocupació,

perquè malgrat que vostè sigui el conseller d’Educació i

Cultura, i per tant l’Oficina dels Drets del Menor no depengui

de la seva conselleria, el Govern és un òrgan colAlegiat, per tant

actua amb coordinació, se suposa...

(Una altra intervenció inaudible)

...i per tant volem demostrar la nostra preocupació pel fet

que perquè surti una notícia a un mitjà de comunicació,

suposam que va ser per això, no sabem si li va arribar una altra

denúncia per una altra via, idò no sabem per què, i creim que

això ho ha de saber el conseller d’Educació, es va produir

aquesta denúncia per un fet que per a nosaltres, com deim, és

absolutament normal, i el que no es pot fer és fer cas del tot el

que surt als mitjans de comunicació, sobretot quan es vol donar

a més una certa idea distorsionada d’un fet, com dic, que vull

qualificar de normal.
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A nosaltres ens agradaria saber per què es va produir el fet

de presentar una denúncia d’un centre educatiu, perquè creim

que això podria ser un precedent per una altra vegada que es

produís un fet similar, i per tant sí que ho volem saber i creim

que el conseller d’Educació, a més, s’hauria de preocupar de

saber-ho precisament per evitar que torni a succeir un fet com

aquest.

En segon lloc també, per tant, ens preocupa com es va

iniciar; també ens preocupa si d’alguna manera quan es va

iniciar aquest fet com així no hi va haver un contacte directe

entre l’Oficina del Dret del Menor i la Conselleria d’Educació.

Vostè em sembla que ha dit que hi havia hagut una..., no ho sé,

hi havia hagut una informació determinada, però m’agradaria

saber quin contacte va ser i en quin sentit, perquè jo crec que

precisament per una qüestió de responsabilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pregaria que guardassin un poquet de silenci. Pot

continuar, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...per una qüestió de responsabilitat política i per evitar

precisament fets de desqualificació d’un centre educatiu,

públic, en aquest cas, a més, que el Govern hi té la

competència, idò prèviament a dur endavant una actuació com

aquesta jo crec que s’ha d’actuar d’una manera responsable i hi

ha d’haver prèviament, evidentment, una valoració de si s’ha de

dur endavant una actuació tan forta com és una denúncia. Jo no

sé si hi va ser o no hi va ser, si hi va haver una reunió entre

vostès o alguns membres de la Conselleria d’Educació i la

Conselleria de Presidència, l’Oficina del Menor, per tal de

veure de quina manera es tractava aquest tema, perquè crec que

la prudència és un element fonamental i sobretot la

responsabilitat, i per tant això li voldríem demanar.

Per altra banda també ens preocupa el procediment que es

va dur a terme i l’actuació de l’Administració. I per què ens

preocupa?, perquè si el fet és per una denúncia o senzillament

per una notícia sortida a un mitjà de comunicació, no en els

mitjans de comunicació, a un mitjà de comunicació molt

concret, resulta que després es permet d’alguna manera una

persecució d’una comunitat educativa, que jo crec que una

comunitat educativa és, per una banda, el professorat del

centre, però també els pares i les mares, i en certa manera

també l’alumnat, perquè al cap i a la fi malgrat alguns se

n’adonin i altres no, però és evident que tot això era un tema

que estava en boca de tothom i que en realitat, per tant, també

afectava en aquest cas els menors.

Jo crec que davant això vostè va fer alguna coordinació de

mesures que s’haguessin de prendre, si es va considerar o es va

posar en contacte amb el centre educatiu més enllà de la

mateixa directora, que em consta -pareix, ho he llegit a un diari;

per tant, com que ja no puc creure els diaris, no sé si és cert o

no-, crec que va tenir una malaltia..., bé, que estava de baixa;

per tant, davant...

(Una altra intervenció inaudible)

Bé, és igual, si estava de baixa es pot posar en contacte amb

altres persones del centre, o amb el claustre; no vostè, sinó un

altre membre o alt càrrec de la Conselleria d’Educació. Voldria

saber si es varen fer aquestes passes, perquè jo crec que, i al

nostre entendre és molt greu, que tota una comunitat educativa

es vegi sotmesa a una pressió mediàtica, per altra banda, però

també que això genera un desqualificació dels professionals i

també, evidentment, dels pares i les mares i, com dic, també de

l’alumnat. Nosaltres consideram això greu i per tant voldríem

saber si hi va haver alguna actuació per part seva,

conjuntament, interpret, amb l’Oficina del Defensor del Menor,

perquè, com dic, el Govern és un òrgan colAlegiat, a veure si hi

va haver alguna actuació.

I, en tercer lloc, també vull dir que la nostra preocupació

per l’inici, pel procediment i també per les conseqüències de

tota aquesta actuació que ha tengut i, també ja s’ha dit, però no

per això vull deixar de dir-ho, per què no hi ha, per part de la

Conselleria d’Educació, que en part vostè ho ha dit, i crec que

se li ha d’agrair, que hi ha hagut una actuació i a més ho ha dit

a algun mitjà de comunicació i ha vengut aquí i ho ha explicat,

crec que això és positiu, però crec que seria necessari fer una

manifestació més clara, com a Conselleria d’Educació,

conjuntament amb l’Oficina del Drets del Menor, perquè

aquestes coses s’han de fer conjuntament, quan s’ha treballat

d’una manera conjunta i ha afectat un sector molt determinat de

la societat, si pensen fer alguna manifestació més clara i

contundent, no només del que ha estat l’informe que vostè ens

ha pogut esmentar i al qual ha fet referència, sinó també

d’intentar deixar palès que en cap moment no hi ha hagut cap

tipus d’intent que aquesta comunitat educatiu pogués quedar

afectada, ni que tampoc això no fos un procedent per un altre

cas possible, que hi pugui haver alguna cosa similar, sigui del

tipus que sigui, ves a saber, es pot produir això no?, qualsevol

cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, sí, vaig acabant. Per tant, m’agradaria que em pogués

contestar això. I, sobretot, i ja acab, si a partir d’ara pensen,

conjuntament la Conselleria d’Educació i la Conselleria de

Presidència, a través de l’Oficina de Defensa dels Drets del

Menor, intentar, a partir d’aquest fet, perquè no tornin a succeir

coses similars, si pensen fer algun tipus de tasca conjunta,

algun tipus de procediments o, senzillament, pensen deixar les

coses tal com estan i torna a actuar en funció de si surt una

situació o la denúncia d’una cosa a un mitjà de comunicació,

sobretot d’aquest tipus, que no és una denúncia a aquest nivell,

si pensen continuar en la mateixa línia del que han fet fins ara.

M’agradaria que se’m pogués explicar, si pot ser, això que jo

li deman.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol continuar ...? Sí. Té la

paraula el Sr. Conseller per un temps màxim de 10 minuts.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyora diputada.

En una societat democràtica s’atribueix als mitjans de

comunicació la intermediació entre la notícia i els fets i l’opinió

pública, per tant, amb independència que jo li digui que puc

dedicar més o menys temps a desmentir coses que llegesc i que

no m’agraden o que no em semblen veritat, això no lleva que

jo no reconegui el paper preponderant dels mitjans de

comunicació quant a contar el que passa al carrer, per dir-ho

d’una forma comprensible i vulgar. I si els mitjans de

comunicació narren una situació que és denunciable, a mi em

sembla absolutament lògic i coherent que l’Oficina de Defensa

dels Drets del Menor ho denunciï a qui correspon, en aquest cas

a la Conselleria d’Educació. Ha passat altres vegades, quan un

mitjà de comunicació explica que hi ha un coma etílic a una

discoteca perquè es ven alcohol a joves, l’Oficina de Defensa

dels Drets de Menor obri un expedient informatiu i m’imagín,

no ho sé, però m’imagín que trasllada a la Conselleria

d’Interior, a la de Sanitat o a la que correspongui la notificació

de l’obertura d’un expedient informatiu perquè s’aclareixi

aquesta situació. 

I això és el que ha passat aquí. Jo crec que ha passat amb

uns mecanismes absolutament nets i clars i amb una reacció

absolutament coherent i lògica en el que ha succeït. Clar, aquí

hi ha un transfons que no se’ns escapa, no se’ns escapa quan

vostè parla de persecució a una comunitat educativa, és que jo

no tenc ni la sensació, ni l’evidència, ni la percepció, ni la

voluntat, ni veig enlloc que s’hagi perseguit una comunitat

educativa. Crec que de vegades hem de saber distingir els fets,

quina és la realitat de com veim les coses. La Conselleria no ha

perseguit la comunitat educativa, vostè pot dir, com ha dit la

Sra. Calvo, que desitja que hi hagués hagut una resposta més

intensa de la conselleria en defensa dels professors, és possible,

ja li he dit abans, és opinable, realitat polièdrica. Jo crec que

entrevistant-me amb la professora, publicant als mitjans de

comunicació que crèiem que aquest expedient no anava enlloc

i que per tant s’havia d’arxivar, donàvem resposta a la

preocupació social que hi hagués pogut haver.

Però clar, vostè puja un escaló més del que se’ns deia fins

ara, i ja parla de persecució a la comunitat educativa. Escolti,

jo, per rebre una acusació d’aquesta magnitud i d’aquestes

característiques, exigesc proves, perquè jo que ho llegeixi als

diaris i no pugui contestar, forma part del que un ha d’acceptar,

però que m’ho digui vostè a la cara, aquí, dins el Parlament,

exigeix que li exigeixi, a vostè, explicacions i que em digui en

base a què i per què diu vostè que s’ha perseguit la comunitat

educativa. Amb què s’ha perseguit la comunitat educativa i amb

què aquesta conselleria no ha estat devora aquesta comunitat

educativa. Podrà haver defensat amb més o menys intensitat,

podrà haver sortit més o menys en els mitjans de comunicació,

però jo no li accept que em digui aquí, avui, que per part del

Govern hi ha hagut una persecució cap a la comunitat

educativa, és que això és absolutament fals i li exigesc que ho

demostri, que ho demostri o que no ho digui. Perquè aquí hem

entrar en un problema tremend i és un problema una mica

nominalista, batejam les coses amb una facilitat tremenda, i li

dic que veim de viure tots, tots, situacions que han estat

doloroses, complicades i difícils, on no han faltat, també,

alguns que s’han dedicat a la persecució d’una forma molt

evident i molt clara.

Per tant, jo, si vostè creu que s’ha produït una persecució de

la comunitat educativa que vostè, amb l’atreviment que la

caracteritza, fa extensiva als alumnes i fins i tot als pares, ha

arribat a dir, jo li exigesc proves, no pot venir a dir això a un

parlament i quedar tan tranquilAla. Aquesta dialèctica s’ha

acabat, almenys pel que a mi respecta, s’ha acabat, jo no accept

de ningú que em digui a la cara, tranquilAlament, que em dedic

a la persecució dels professors, jo perquè vostè em pugui dir

això, li exigesc que m’ho provi. Al contrari, el mateix dia que

es van produir aquests esdeveniments vaig intentar reunir-me

amb la directora i no va ser possible, avui m’hi he reunit perquè

ha estat possible; la inspecció va parlar amb els responsables

del centre, el director general d’Inspecció va parlar amb els

responsables del centre, el to de l’inspector va ser absolutament

de colAlaboració i consta l’agraïment a aquesta colAlaboració a

la mateixa acta del consell escolar. Per tant, vostè no ha de

venir aquí, per favor, amb aquesta alegria que la caracteritza,

a dir que ens dedicam a la persecució política de ningú. Perquè

això, senzillament, no és veritat. Jo, he arribat a un punt que em

dedicaré també a demanar que quan es fan manifestacions com

aquesta, de culpabilitat dels responsables polítics, es faci amb

proves. I vostè està dient aquí una sèrie de coses que, fins on jo

sé i fins on jo puc respondre en aquesta cambra, són falses. Per

tant, li deman que retiri aquesta acusació avui mateix i que

deixi de dir que la conselleria d’ha dedicat a la persecució

política dels professors, dels pares i dels alumnes, perquè això,

senzillament, no li ho accept.

Com es produeix la denúncia? Molt senzillament, a

nosaltres ens arriba la denúncia titulada -és aquí l’expedient,

del qual en tendrà còpia-: “Assumpte RNE 024/04, de l’Oficina

de Defensa dels Drets del Menor”, on ens posa en coneixement

d’aquesta informació, i nosaltres l’únic que feim és obrir una

actuació informativa, i aquí, tan informativa com comença,

informativa acaba. No hi ha res més, administrativament, això

és el que hi ha en aquest expedient. Per tant, faig una crida al

seny, a l’esma, que vostè la té, a més, i l’exerceix quan la vol

exercir, i a la continència, i eviti fer acusacions que,

sincerament, em semblen, i intent recuperar el to cordial que

voldria que hi hagués en aquesta reunió, li dic cordialment que

em semblen desproporcionades i injustes, injustes, que a

determinats ambients, a mi, se’m faci passar, com s’intenta, per

l’enemic i l’assassí de la llengua i l’assassí de no sé quantes

coses, ho puc entendre a determinats ambients i a determinades

dialèctiques, però dins aquesta cambra, on jo em puc defensar

de paraula, no ho acceptaré, ho acceptaré a un article d’opinió

o a un míting, però no li ho acceptaré aquí dins, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula la diputada per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, a mi em sap greu que

s’ho prengui d’aquesta manera, crec que, evidentment, si

haguéssim de fer un repàs de totes les acusacions que hi ha

hagut en aquesta cambra no acabaríem mai, perquè,
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evidentment, aquí s’ha acusat la gent de moltíssimes coses i

molt greus. Jo no l’he acusat de res, senzillament he dit que

nosaltres, el nostre grup entén que en tot el que ha estat el

procés d’aquest tema, des de l’inici fins al procediment, fins,

precisament, l’acabament d’aquesta actuació que ha fet la

Conselleria d’Educació i Cultura, a nosaltres ens preocupa

perquè s’ha donat en un context on, evidentment, s’ha produït

una situació que crec que ha estat realment negativa, s’ha donat

una visió negativa de la comunitat educativa, no per part de la

Conselleria d’Educació i Cultura, però sí per tots els fets que

s’han produït, més la utilització que d’això se n’ha fet.

Jo li vull tornar a repetir, no entenc, de cap manera, i no ho

entenc, Sr, Conseller, si vostè em demana, jo li exigesc que

m’expliqui com és que una Oficina dels Drets del Menor, li dic

que vostè no és el conseller d’aquesta oficina, això és ver i, per

tant, crec que ens hauria de contestar la consellera de

Presidència, no ho sé, però ja li he dit que un govern actua de

manera colAlegiada, interpret jo i, per tant, les actuacions que fa

les fa perquè tot el govern les assumeix i, en aquest sentit, hi ha

d’haver coordinació i colAlaboració entre les dues actuacions,

perquè narrar un mitjà de comunicació, que no és narrar una

acusació clara que es fa sobre un tema, això suposi ja un

expedient informatiu, jo li he de dir, Sr. Conseller, que al nostre

entendre creim que això s’ha de dur, si hi ha un tema com

aquest i preocupa el Govern, sigui l’Oficina dels Drets del

Menor, s’ha de tractar dins un àmbit on realment es vegi la

necessitat d’haver de fer o no un expedient informatiu, amb

totes les conseqüències que això pot desencadenar, que ho

sabien perfectament, perquè evidentment aquesta no és una

qüestió que no se sàpiga, sinó que aquest expedient esdevenia

tota una sèrie d’actuacions. En aquest sentit, a nosaltres ens

preocupa, com dic, com es va iniciar, com s’ha dut al llarg

d’aquest temps, i estam molt satisfets que finalment es pugui

aclarir que no hi ha o que la Conselleria d’Educació, no sabem

a l’Oficina dels Drets del Menor, però que la Conselleria

d’Educació consideri que no hi ha cap tipus d’actuació negativa

per part d’aquesta comunitat educativa i, per tant, creim que ara

és el moment perquè també es faci palès i extensiu a la societat

en general que efectivament no hi ha hagut res de res del que

inicialment, suposadament, podia existir.

Per tant, nosaltres creim que és absolutament necessari que

això s’aclareixi, creim que no s’ha de tornar a produir, creim

que una qüestió d’aquestes no s’ha de tornar a produir, creim

que un govern o, en aquest cas, dic el Govern, perquè a vostè

també li he de dir, no ha de funcionar només perquè hi hagi un

mitjà de comunicació que faci o que doni una acusació per

certa, crec que amb això s’ha de ser molt prudent i, per tant, jo

li demanaria que s’intenti evitar que tornin a succeir fets com

aquest i, per tant, que es faci una més estreta colAlaboració entre

les distintes conselleries del Govern i sobretot s’intentin, com

dic, evitar situacions que no són bones ni per a aquesta

comunitat educativa en concret, i incloc tota la comunitat, tant

professorat com pares i mares i alumnat, ni per a la societat en

general, per la imatge que es genera d’una escola. Per tant,

demanaríem al conseller que intentàs evitar que torni a succeir

un fet tant, jo crec que poc adequat com el que va succeir a Son

Sardina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquest torn, 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):

Sr. President, molt breument. Sra. Diputada, li agraesc molt

més el to que usa ara, de totes formes li vull subratllar una

qüestió amb la qual no estic d’acord. Aquest govern no

funciona perquè hi hagi un mitjà de comunicació que denunciï

una qüestió, encara que ho hagués publicat (...) haguéssim

actuat, si ho haguéssim sabut, naturalment. Nosaltres no

funcionam ..., no introdueixi elements perversos dins aquest

debat, nosaltres no funcionam perquè un determinat mitjà de

comunicació publiqui, funcionam davant les denúncies que

existeixen, sigui quin sigui el mitjà de comunicació que

divulgui una situació que a l’Oficina de Defensa dels Drets del

Menor li sembla susceptible d’iniciar una actuació. En aquest

sentit, jo comprenc que se sorprengui que el Govern actua

colAlegiadament, jo comprenc que això a vostè la sorprengui,

perquè vostè ha format d’un govern que no actuava

colAlegiadament, i això fa que jo comprengui que aquest fet la

sorprengui, però naturalment que actua colAlegiadament, i

naturalment que el Govern és corresponsable de tot el que

passi, i a mi, sincerament li ho dic, em sembla que l’actuació

del Defensor dels Drets del Menor és correcta, en el moment

que veu una denúncia, la trasllada a la conselleria que li sembla

pertinent. I aquesta conselleria, l’únic que ha fet, l’únic que ha

fet, a part d’altres coses que ja he contat, de cridades, de parlar

amb uns i amb altres, és enviar la Inspecció perquè aclareixi la

situació, és que no ha fet res més.

Vostè em diu que queda satisfeta que ara el conseller

desvetlli que no s’ha vist res irregular, li torn mostrar el retall

de premsa de dia 25 de febrer, on ja deixava ben clar “Fiol

desvela que la inspección no vio nada irregular en la rueta de

Son Sardina”. És que plou damunt banyat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, intervé la Sra. Joana Lluïsa Mascaró per

un temps de màxim de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la presència

aquí del conseller per donar explicacions. Reconeixem, com ell,

que és cert que hi ha hagut celeritat en les actuacions per part

de la conselleria i entenem que des de la conselleria, i així ho

volem fer saber, s’ha seguit un procés correcte. Però sí que hem

trobat a faltar una insistència més forta, per part del conseller,

a donar suport al professorat i a la comunitat educativa de Son

Sardina, i ho hem notat fins i tot avui, en el to amb què ens

subratllava el conseller les notícies del diari que havien motivat

l’inici de l’expedient, no era el mateix to que quan ens llegia

una part de l’informe de l’inspector, però cadascú en treurà les

seves conclusions. La veritat és que dels fets sí que es ver que
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es dedueix que des de la conselleria s’ha seguit un procés

correcte, perquè, evidentment, no posarem en dubte la feina

dels tècnics, en aquest cas de l’inspector, perquè els inspectors,

igual que qualsevol altre colAlectiu, tenen les idees, cadascú les

seves, i efectivament n’hi haurà d’un partit i n’hi haurà d’un

altre, però ni dubtarem d’ell ni del cap d’Inspecció. Per tant,

tenen el nostre suport per aquest costat.

Heu dit també que no s’ha criminalitzat ningú, des de la

Conselleria d’Educació per ventura no, però sí que s’ha pogut

donar aquesta imatge des del moment en què el director general

de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor parla abans amb

la premsa o amb els mitjans de comunicació, per explicar-los

que s’ha obert un expedient, que amb el centre i amb els pares.

Això ja crea un cert grau de sospita de per què primer es

comunica als mitjans de comunicació, sobretot quan fa

referència a menors, quan s’inicia un procés, s’obre un

expedient per vulneració de drets del menor, amb els darrers

que se sol parlar sol ser amb els mitjans de comunicació. Per

tant, aquí ja hi ha un primer punt que no ens sembla gens

correcte. La mateixa celeritat que va tenir la Conselleria

d’Educació per actuar, la va tenir l’Oficina del Defensor dels

Drets del Menor per aparèixer als mitjans de comunicació, i -li

subratll jo- amb afirmacions, no només del defensor del Menor,

sinó també de membres, per ventura de més alt grau que no

vós, dins el Govern. Per tant, aquí sí que consideram que és una

imprudència.

Heu dit que aquest tema s’hauria de tancar aviat, és cert que

s’hauria de tancar aviat, tal vegada no s’hauria d’haver obert,

sobretot públicament, però sí que creim que abans ens fa falta

l’explicació del director general de l’Oficina del Defensor del

Menor i una rectificació de certes declaracions que va fer. És

per això que al següent punt de l’ordre del dia hi va una petició

del nostre grup en aquest sentit. Sí que és cert que vós heu

rectificat, però ens hagués agradat una mica més de celeritat

amb les rectificacions i una mica més de prudència, ja sé que

no sou vós, però sí que formau part d’aquest govern que deis

que treballa colAlegiadament, una mica més de prudència en

certes declaracions de certs membres del Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té el torn el Sr.

Conseller, per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. No esgotaré el temps perquè sé que

hi ha un altre debat, jo me’n podré anar, però les senyores i els

senyors diputats hauran de quedar, per tant no els vull abocar

a una reunió més llarga del que pensaven, que potser ja ho és.

En primer lloc, agrair el to i els conceptes expressats per la

Sra. Mascaró, i agrair que digui que el procés ha estat correcte.

En fi, crec que ha estat dins l’ambient i dins l’ànim d’altres

intervinents que el procés ha estat, i convé dir-ho i subratllar-

ho, correcte, a mi em sembla molt important dir això, perquè és

una cosa, en aquest moment, per a mi, molt important.

Que manca suport del conseller, tornam al tema de la

realitat polièdrica, podria haver fet més, segurament, podria

haver amat a Son Sardina i em podria haver encadenat a la

porta, no ho sé, és exagerar i treure les coses de botador, podria

haver fet més declaracions, més explícites, pot ser, jo, a la

persona a qui havia d’expressar el meu suport, ho he fet, i

l’escola sap perfectament que té el suport de la conselleria des

del primer moment. Això és així i no és d’una altra manera.

Respecte de si el to que he usat ha estat un poquet, que no

li ha semblat adequat o no li ha agradat, més concretament, en

alguns passatges de l’acta, em disculparà, Sra. Mascaró, però

bé no deixa que, en fi, un intenta de vegades veure un to festiu,

al final parlam d’una festa, i al final parlam de la ironia de

riure’s dels que manen, pràctica que ens era vedada fins ara,

però que podrem reprendre, per cert, amb la qual cosa,

cregui’m, amb tota sinceritat, si algú aplaudeix la ironia i la

part festiva de poder-se riure de determinades coses som jo i li

ho dic amb tota sinceritat. Crec que qui no se’n sap riure una

mica d’ell mateix, té dificultats per circular per aquest món, per

tant, si m’he sobrepassat en algun comentari irònic o el to

d’alguns dels passatges era massa festiu, li deman que ho tengui

per no dit, perquè només faltaria que es pensàs que jo pretenc

aquí riure’m de ningú, tot el contrari, a mi aquest tema m’ha

disgustat i m’ha preocupat i crec que ha estat un tema que ha

donat la mesura de moltes tensions de la nostra comunitat, no

només a l’àmbit on govern o a l’Oficina dels Drets del Menor,

li dic sincerament, de moltes sensibilitats que per ventura

estaven efervescents i pot ser, i tant de bo sigui així, que ara

que han passat aquestes eleccions generals que tant ens

preocupaven a tots, puguem recobrar el principal valor de les

Illes Balears que és la convivència, la tolerància, la

comprensió, el bon to, la capacitat d’aguantar-nos els uns als

altres, cosa absolutament imprescindible per a la convivència.

Jo vaig vots perquè això sigui així i estic segur que vostè

també.

Diu una cosa un poquet preocupant o a mi m’ho sembla,

quan diu que no s’ha criminalitzat ningú, efectivament, això és

ver, però tal vegada -em sembla que ha dit, si no és així,

corregeixi’m- no hauria d’haver sortit aquest tema publicat o

aquest tema no s’hauria d’haver conegut o no se n’hauria

d’haver parlat o no hauria d’haver estat objecte d’especulació

informativa; no sé exactament com ho ha dit, però crec que la

idea que manejava era aquesta. Això és molt mal de dir, perquè

moltes vegades surten notícies relatives a qüestions molt

delicades i moltes d’elles referents a menors, que jo també pens

“convendria que això no s’hagués publicat, convendria que

això no es digués”. Però clar, ens debatem sempre en una

dinàmica tremenda, que és que l’alternativa és que les coses no

es puguin dir, que les coses no se sàpiguen, jo llegesc cada dia

coses que són fruit de filtracions, unes interessades, d’altres

desinteressades, bé, on és el límit entre el que s’ha de conèixer

i el que no s’ha de conèixer? És molt difícil, jo no m’atrevesc

a posar-lo, jo no m’atrevesc a dir, sincerament li ho dic, com ha

dit vostè o ha insinuat vostè, millor dit, que aquesta és una

polèmica que hagués estat millor que no hagués sortit als

mitjans de comunicació. Jo no m’atrevesc a dir això, no sé fins

a quin punt no és higiènic que aquestes coses puguin sortir a un

mitjà de comunicació. El que passa és que, clar, el fet és que

quan es publiquen generen un plus d’atenció i de ..., però és

que l’alternativa, sincerament, no la compartesc.



140 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 8 / 18 de març del 2004

 

Bé, em sembla que en termes generals crec que he donat

resposta al que vostè deia. Vull acabar dient de totes maneres

que li agraesc molt el to que ha usat i que sigui capaç de veure

que aquest és un procés correcte, sempre es podrà dir “altres no

haurien d’haver dit, “altres haurien d’haver deixat de dir”, però,

sincerament, de tot el que facin els altres no només no me’n

faig responsable, és que no me’n puc fer responsable, és que ni

tan sols en vull opinar, jo em faig responsable, i em ve just, del

que he dit i del que he fet jo, amb independència que,

naturalment, assumesc l’acció del Govern en el seu conjunt,

com crec que és lògic que sigui així, però no puc donar

explicacions de si el defensor del Menor ha parlat o no, cosa

que no he arribat a aclarir, perquè vostè ha donat per fet que ha

parlat primer amb els mitjans de comunicació, donant per fet

que el Defensor del Menor s’ha dirigit als mitjans de

comunicació, abans que a la conselleria. A mi no em consta que

això sigui així, potser sigui així, no ho sé, no em consta. Per

tant, per jutjar que ha estat així no sé fins a quin punt és ver, a

no ser que vostè tengui informació que ha estat així o hagi

arribat a la conclusió, llegint els mitjans de comunicació, que

ha estat així. Jo no ho sé, sincerament. I si ha estat així, no és

el desitjable, òbviament, el desitjable és que les institucions es

comuniquin entre elles primer que no amb els mitjans de

comunicació. També comprenc aquesta posició i la compartesc.

Cregui’m que, amb tot el que vostè ha dit, agraesc

moltíssim especialment que hagi reconegut que aquest procés,

almenys en termes procedimentals, s’ha manejat correctament,

perquè per a mi és molt rellevant i molt important que aquí

l’oposició, o una part de l’oposició reconegui que el procés que

s’ha seguit és un procés correcte i un procés adequat a la

situació que vivíem,

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula la diputada per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Jo no he opinat sobre quin era el seu

to, jo li he dit que era diferent quan opinava sobre un tema o

sobre l’altre. Sí que no m’ha agradat, i li ho diré, no m’ha

agradat i no ho trob gens correcte el que ha dit sobre que “al

final parlam d’una festa”. En aquest moment, vós sabeu més bé

que jo que no parlam d’una festa, que parlam de tot un

procediment que ha creat un cert clima no gens agradable, i heu

de reconèixer que per a vós tampoc no ho ha estat. Aquesta

frase sí que trob que és desafortunada.

És cert que hem trobat que el procés ha estat correcte, vos

ho dic i vos ho repetesc, el procés ha estat correcte, i fins i tot

la vostra actuació, però l’hem trobada, tal vegada, una mica

fluixa, però reconec que ha estat correcta.

Moltes tensions i moltes sensibilitats, deis vós, que s’han de

recuperar després de les eleccions. La que vos parla considera

que moltes no s’havien d’haver perdut abans de les eleccions,

ni d’aquestes ni de les altres. Per tant, el que demanaria per

damunt de tot, i qui més n’ha de tenir és normalment qui ocupa

un càrrec més alt, és respecte, respecte cap a les persones i cap

a les opinions.

I referent que no havia de sortir el tema als mitjans de

comunicació, no havia de sortir abans que s’avisàs a qui s’obria

un expedient, consideram, jo no entenc com es pot explicar als

mitjans de comunicació un dia sí i un altre també, amb paraules

del defensor del Menor, dient, reconeixent que no havia parlat

ni amb el centre ni amb els pares, i s’investiga, en teoria, la

vulneració d’uns drets a menors, i els pares i les mares

d’aquests menors no ho saben. Simplement és que crec que

això no havia d’haver sortit a la premsa fins que es confirmàs

que fos cert o, almenys, fins que les persones s’haguessin pogut

defensar o, si més no, estar assabentades que s’obria aquest

expedient. Que segurament no és culpa seva, això, segurament

no, i segur que no, que no és culpa seva, però sí que ens hagués

agradat una mica més de celeritat per part seva. I res més. LI ho

repetesc, creim que el procés per part de la conselleria ja estat

correcte i res més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar, té la paraula el

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, només un minut per no allargar això.

No sé si se m’ha mal interpretat, quan dic que al final parlam

d’una festa, no és més que una definició objectiva, al final

parlam de si els pares tenen dret que els fills es disfressin en

contra del Govern, duna autovia que els passa per damunt

vestits d’ovelles i vestits d’arbres, parlam d’això, parlam

d’aquest dret, i al final parlam d’això, de la festa del Carnaval,

de sa Rueta o del que li vulgui dir. Ho dic per intentar

comprimir la situació a la realitat del que parlam i no a altres

coses, però bé, aquest tema potser ens duria massa enfora.

Vostè demana respecte per a les opinions i per a les

persones, no he fet altra cosa en la meva vida que respectar les

opinions dels altres i les persones, per això em deman jo si els

debats han d’estar o no als mitjans de comunicació, i em

responc molt clarament que sí, encara que em puguin perjudicar

la majoria de les vegades, perquè la majoria de les vegades,

aquests debats perjudiquen el Govern. Això és clar.

De les conclusions que treu vostè que el defensor del Menor

ha parlat més amb els mitjans de comunicació, la veritat és que

jo no ho tenc a la memòria, i no ho pos en dubte. Si és així, mal

fet. Crec que l’administració ha de funcionar com a

administració i crec que la resposta de l’administració ha estat

la que havia de ser.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari

Popular, té la paraula la Sra. Diputada per un temps màxim de

10 minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair al Sr.

Conseller la seva compareixença i lamentar, una vegada més,

que avui haguem estat, no sé quin temps duim, una hora, una

hora i mitja, mitja hora, no ho sé, parlant d’un tema que, tal i

com ha manifestat el conseller pareix que està tancat. És un

tema que entenc jo que després de totes les reunions que hi ha

hagut, després de totes les visites que hi ha hagut de l’inspector

al centre, després d’aquesta reunió, avui mateix, de la directora

amb el conseller i després que pareix que la realitat de Son

Sardina torna a la tranquilAlitat ara aquí en el Parlament ho

tornam treure, ho tornam treure i tornam intentar fer sang allà

on no n’hi ha. Això és lamentable, i és lamentable dedicar el

nostre temps a temes tancats quan el podríem dedicar a temes

que crec jo que aquesta conselleria de Cultura fa coses molt

més interessants que seria molt més interessant debatre i

conèixer aquí, tenint l’oportunitat d’aquesta compareixença del

conseller, que no per aquest tema, que ja és absurd.

És una evidència contrastada en els diversos sistemes

educatius que les escoles són diferents unes de les altres a causa

de variables que es generen en el seu entorn, quant als seus

recursos, quant a la seva estructura interna, quant a la diversitat

de l’alumnat i moltíssimes altres. La LOCE contempla

l’autonomia pedagògica, organitzativa i econòmica dels centres

per afavorir la millora de l’educació, i en aquest sentit les

administracions educatives i, en aquest cas, ha deixat ben

clarament, ha fet un bon exemple la Conselleria de Cultura, les

administracions educatives en l’àmbit de les seves

competències han de fomentar aquesta autonomia i han

d’estimular en els centres de treball que puguin treballar amb

l’equip de professionals. 

Està clar que es va generar una alarma social per tots

aquests esdeveniments que es varen produir, i el que està

claríssim, claríssim, és que la conselleria va actuar d’una forma

pulcra, d’una forma immediata, i jo sí que, conseller,

contràriament a allò que s’ha comentat li demanaria que si es

tornassin a produir esdeveniments d’aquest tipus, sí que

tornassin a actuar de la mateixa manera com ho han fet ara,

perquè aquesta conselleria ha donat un exemple d’eficàcia, de

celeritat, d’actitud absolutament pulcra; en resum, realment de

com s’han de fer les coses, perquè ja ho ha comentat el

conseller en la seva exposició, però jo hi vull tornar a insistir,

és a dir, aquest conseller va respondre unes preguntes en el

plenari, crec que el mateix mes de febrer. S’han produït

reunions, s’han produït visites, jo entenc que també segons

quines afirmacions fins no tenir l’informe de l’inspector tampoc

no es podien fer per prudència. A vegades ens deixam dur per

opinions massa personals i jo entenc que ha estat una conducta

correctíssima la que ha tengut aquest conseller de no fer cap

tipus de resposta pública i de respondre en el plenari una

vegada que ja tenia tota la seva informació en les seves mans.

Amb la qual cosa, Sr. Conseller, des del Grup Parlamentari

Popular l’animam a continuar en aquesta línia i l’animam a

continuar amb aquesta actuació de pulcritud que ens demostra

constantment amb les seves actuacions. I torn a insistir que

aquest tema és un tema tancat, ja que l’inspector ha deixat ben

clar que no trobava en cap moment cap tipus de delicte ni

conseqüència irregular per part del centre, ni dels professionals,

ni de ningú, amb la qual cosa jo ja no sé de què parlam en

aquests moments aquí, si no interpret que s’intenta fer renou

allò on no n’hi ha.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el

conseller per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada li agraesc moltíssim la

seva intervenció. La diputada ha de saber, i tot el grup també,

que el conseller que els parla no podria dur endavant la

quantitat de feina que duim endavant tots els dies si no fos

perquè estigués conscienciat i sapigués tots els dies que té el

suport del Grup Parlamentari Popular i que aquest suport

representa no només els diputats que l’integren, sinó una

majoria de ciutadans molt notable d’aquesta comunitat que és

la que ens ha encomanat que ens féssim responsables d’aquesta

àrea, i que amb molt d’esforç i sacrifici i dedicant moltíssimes

d’hores del dia duim endavant de la millor manera possible,

però sobretot en base a l’honradesa, en base a la veritat, en base

a fer les coses el millor que és possible fer-les dins el que és la

política avui en dia; per tant equivocant-nos també en moltes

coses, segur, i un quan pren decisions i fa coses cada dia,

moltíssimes, idò  segur que moltíssimes les fa

desencertadament. Però també les fa amb la vocació d’encertar,

per la qual cosa deman indulgència pels possibles errors i

compt amb la comprensió en tot cas de tota la cambra, que sé

que en moltes coses hi és, però molt particularment també del

Grup Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No emprarà el seu torn? Idò

es donaria per tancada aquesta compareixença i agrairíem la

presència del conseller juntament amb els alts càrrecs de la

seva conselleria. 

III) Escrit RGE núm. 960/04, presentat pel Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, mitjançant el qual

solAlicita la compareixença del director general de l'Oficina

de Defensa dels Drets del Menor per tal d'informar sobre

les actuacions dutes a terme i les gestions realitzades al

colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina.

Passaríem, doncs, al tercer punt i darrer punt de l’ordre del

dia d’avui, relativa a l’escrit RGE núm. 960/04, presentat pel

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant el qual

se solAlicita que la comissió pertinent adopti l’acord de recaptar

la presència del director general de l’Oficina de Defensa dels

Drets del Menor per tal d’informar sobre les actuacions duites

a terme i les gestions realitzades al colAlegi públic Maria

Antònia Salvà de Son Sardina.
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Per a la seva defensa intervé, en nom del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, la Sra. Joana Lluïsa Mascaró per un

temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. La petició del nostre grup, del PSM,

va en el mateix sentit que el punt anterior. Em sap greu si algun

grup considera que no s’hauria de debatre més aquest tema,

però el sistema parlamentari i el calendari parlamentari és el

que és i pensam que com a parlamentaris i com a ciutadans no

volem renunciar al dret a estar informats.

Volem que s’informi de les actuacions realitzades en

referència al colAlegi públic Maria Antònia Salvà però per part

de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor. Entenem que el

director general de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor

es va equivocar, es va equivocar quan va veure vulneració de

drets on no n’hi havia, i sobretot es va equivocar fent pública

als mitjans de comunicació l’obertura d’un expedient sense

haver-se posat en contacte ni amb la direcció del centre ni -

encara molt més greu- amb els pares dels infants dels quals,

segons ells, se’n vulneraven els drets, i pensam que aquesta

equivocació es va anar convertint en un cúmul de despropòsits

en insistir per segona vegada en els mitjans de comunicació,

reconeixent que encara no s’havia posat en contacte ni amb el

centre ni amb els pares, però insistint en el fet que es

vulneraven drets dels infants.

Per això des del PSM solAlicitam la compareixença del

director general de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,

perquè exposi als diputats què va motivar aquestes actuacions

i, sobretot, qui el va assessorar, perquè és del tot impossible

que els tècnics d’aquesta oficina, de l’Oficina de Defensa dels

Drets del Menor, informassin favorablement l’obertura d’un

expedient a aquest centre educatiu. Els tècnics de l’Oficina de

Defensa dels Drets del Menor saben quina és la seva funció i

sobretot coneixen la normativa i coneixen perfectament quins

són els drets dels infants.

Només pretenem, amb aquesta petició d’avui, saber què va

motivar que..., per què va actuar de la manera que va actuar el

director general d’aquesta oficina, si ho va fer a iniciativa

pròpia o si ho va fer a petició d’algun superior, però sobretot

pretenem també donar-li l’oportunitat de rectificar, de demanar

disculpes i de demostrar que coneix realment la legislació dels

drets dels infants, perquè el que més pretenem és donar-li

l’oportunitat de demostrar que sap que, tot i ser un càrrec que

nomena el Govern, un càrrec de confiança del Govern, no és un

càrrec polític. Com defensà el Partit Popular durant l’anterior

legislatura la figura del Defensor dels Drets del Menor ha de

ser un càrrec de confiança de tota la ciutadania; per tant un

càrrec de confiança del Govern i un càrrec de confiança de la

ciutadania ha d’actuar amb independència i d’acord amb la

legislació vigent.

Entenem que el director general d’aquesta oficina

esmentava als mitjans de comunicació, per avalar les seves

acusacions, l’article 5 de la Llei Orgànica 1/96, de 15 de gener,

de protecció jurídica del menor. Aquest article fa referència al

derecho a la información, i diu que “los menores tienen

derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada

a su desarrollo; los padres o tutores y los poderes públicos

velarán porque la información que reciban los menores sea

veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales”,

i segueix tota una sèrie de coses. Nosaltres voldríem que el

director general de l’Oficina del Defensor del Menor ens

explicàs quins indicis de vulneració de drets va veure en la

rueta de Son Sardina perquè des del nostre grup no n’hi hem

vist cap; al contrari, les ruetes i les festes de carnaval, i així ho

ha reconegut fins i tot el conseller d’Educació, que hem tengut

abans aquí, sempre han estat actes lúdics amb una certa dosi de

sàtira i una altra dosi de crítica en funció dels debats, de les

problemàtiques o de les situacions que existeixen en cada

moment dins la societat.

Com que no entenem què va veure d’estrany el director

general dins aquestes actuacions que estaven previstes, volem

tenir l’oportunitat de sentir les seves explicacions i de

comentar-les amb ell, de comentar amb ell tot això, de

comentar els drets que tenen els menors, del dret a la llibertat

ideològica, del dret a la participació, a l’associació i reunió, del

dret que tenen els menors -així ho reconeix una llei orgànica-

a participar en reunions i manifestacions públiques, del dret a

promoure-les, que també el tenen els menors, i a convocar-les

amb el consentiment dels pares, i de totes aquestes qüestions,

dels drets que regula aquesta llei orgànica 1/1996, de protecció

jurídica del menor, i de les accions i gestions realitzades en

relació al colAlegi públic Maria Antònia Salvà voldríem que ens

parlàs el director general de l’Oficina de Defensa dels Drets

dels Menors en aquesta cambra.

I per acabar només reiterar que demanam la compareixença

amb l’esperança que comenci una nova etapa, com així ho

demanava també el conseller d’Educació en el punt anterior, en

la qual els interessos partidistes mai no estiguin per damunt

dels drets dels altres i molt manco dels drets dels infants.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de

posicions, en primer lloc el Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds intervendrà. Té la paraula la Sra. Rosselló per un

temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres evidentment donam suport

a la compareixença del director de l’Oficina dels Drets del

Menor. Creim que seria absolutament fonamental poder

conèixer la seva opinió sobre una sèrie de temes que ja s’han

esmentat. 

En primer lloc, conèixer per ell mateix per què es va

produir aquesta actuació de dur a terme una denúncia sobre el

que s’estava fent a Son Sardina, a la rueta, acte -ja n’hem

parlat- que és un acte festiu, que és un acte lúdic, i per tant no

entenem encara per què es va produir, tot i que hi havia, pareix

ser, una informació per part d’un mitjà de comunicació, però

així i tot ens agradaria saber com així es va induir a dur

endavant una denúncia d’aquestes característiques, també amb

les conseqüències que ha tengut aquest fet. També voldríem
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saber per part del director de l’Oficina dels Drets del Menor

què entén ell per la defensa del menor i, per tant, poder saber

quins són els seus principis d’actuació en general per allò que

no tenguéssim, almanco, el més mínim dubte que no hi hauria

una actuació en funció de criteris més bé partidistes que amb

criteris de defensa realment dels drets dels menors d’aquestes

illes. 

Nosaltres, per tant, creim que seria d’una gran, diríem,

neteja democràtica, o d’un gran sentit democràtic el fet que

pogués venir aquí a explicar-nos-ho, perquè crec que seria una

manera també per ventura de poder esbrinar molts de temes que

en aquest moment no tenim clars de la seva actuació i també de

les actuacions posteriors que es poden dur a terme.

Creim que els principis educatius són importantíssims, dels

drets del menor són bàsics, i per tant aquesta oficina també ha

d’actuar amb colAlaboració amb la resta de conselleries que

tenen alguna cosa a veure en tema dels infants o dels menors,

i en aquest sentit creim que també seria idoni i adequat que

vengués a aquesta cambra a explicar-nos totes aquelles

qüestions referides a aquests temes perquè no voldríem, com

dic, tenir la més mínima sospita que l’actuació de l’Oficina dels

Drets del Menor no compleix tot el que diu tant el seu decret de

creació com també la llei a què s’ha fet referència, de defensa

dels drets del menor.

Per tant nosaltres no tenim massa més que esperar que es

pugui donar suport a aquesta proposta del PSM i que sigui el

director dels Drets dels Menors que ens pugui explicar totes

aquestes qüestions que nosaltres ara no tenim clares, tenint en

compte que sí, que ens hem quedat amb un dubte important

respecte a la seva actuació, i creim que en aquest sentit tenir

dret tots els partits o tots els grups parlamentaris d’aquesta

cambra de conèixer de primera mà per què s’ha fet aquesta

actuació, per què s’ha duit a més d’aquesta manera, per què,

primerament, i crec que és un tema important, s’ha anat als

mitjans de comunicació abans de fer precisament una actuació

més directa, més discreta, més prudent i més responsable, i tot

això ens preocupa de cara al que puguin ser, com dic,

actuacions en el futur.

Nosaltres sí que volem parlar d’aquest tema, per a nosaltres

pot ser un tema tancat, tancat en aquest moment, hi ha un

informe, ja ho ha dit el conseller, però a nosaltres ens queda

almanco el dubte, com dic, del fet que s’ha obert una porta per

a nosaltres preocupant, i per tant voldríem que no es produïssin

fets similars o condicions similars a aquella que al nostre

entendre s’ha produït, i per tant creim que és molt important

que per tancar aquesta porta sobre un tema que nosaltres sí que

veim que és important, idò realment vengui aquí el màxim

responsable per explicar-nos o perquè li puguem fer les

respectives preguntes que considerem importants, i poder veure

quines seran les actuacions per saber si realment podem i hem

de confiar en aquesta oficina dels Drets del Menor que, a més,

es va crear amb un clar interès i amb un objectiu molt clar, que

era bàsicament defensar els menors desatesos, els menors que

tenen més dificultats en aquesta societat, que són molts, i

precisament crec que tots els grups compartim que aquesta

oficina és absolutament necessària i, per tant, per al seu

benefici, que se’ns informi de manera correcta per part del seu

màxim responsable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Aina Calvo.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

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

des del Grup Parlamentari Socialista donarem suport a aquesta

solAlicitud de compareixença. Hi ha sobrats arguments.

Nosaltres també tenim dubtes sobre l’ús que ha fet aquest

càrrec, sobre l’ús que ha fet el Defensor del Dret del Menor del

seu càrrec en tant, com s’assenyalava fins i tot des de les files

del Govern amb paraules del mateix conseller d’Educació, que

al cap i a la fi parlam d’una festa, i d’una festa que té un

caràcter inherent de crítica a qualsevol govern o a qualsevol

situació de realitat, i per tant entenem que l’actuació del

Defensor dels Drets del Menor hauria de ser explicada en el

marc d’aquest parlament.

Dit això volia fer una petita reflexió ad hoc a aquest suport.

Em resulta francament preocupant que el suport a la solAlicitud

d’una compareixença fos llegit o se’n fes una lectura d’una

certa irresponsabilitat o d’un cert interès des de l’oposició

política en aquest parlament per malgastar el temps polític. Jo

crec que res més enfora d’això. Crec que des de l’oposició

s’actua amb responsabilitat; quan es veu una actualitat política

i se solAlicita una compareixença es va fer en el moment de la

compareixença anterior i es fa en aquesta altra. El que passa és

que -ho torn repetir, ho he dit en altres espais d’aquesta mateixa

institució- el temps polític i el temps que marca el Reglament

parlamentari no ens permet actuar amb l’actualitat amb què ens

agradaria també des de l’oposició. Vull insistir que fins i tot des

de les files socialistes tenim persones que en aquests moments

governen a una illa que forma de la comunitat autònoma de les

Illes Balears que tenen moltes responsabilitats i moltes coses a

fer i que en cap cas no tenen cap interès en invertir el seu temps

en debats que, per suposat, no valoram estèrils però que no ens

agradaria que es llegissin com a tals des d’altres files.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Gornés per un temps màxim de 10

minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President. L’Oficina dels Drets dels

Menors va ser creada pel Decret 16/97, de 30 de gener, amb

una sèrie d’objectius, entre ells vetllar per la defensa i la

promoció dels drets del menor. En el decret que desenvolupa

les competències, l’estructura, les funcions, l’objecte i la

naturalesa d’aquesta oficina, un dels seus punts deixa molt clar

que ha de procurar els mecanismes de control adients per

assegurar el compliment en tot el que afecta els drets dels

menors a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
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Dia 10 de febrer, com ja s’ha dit aquí, surt a la premsa una

notícia en què s’anuncia que els fillets del colAlegi de Son

Sardina són, diu el titular literalment, “obligados a disfrazarse

de víctimas del segundo cinturón”. L’Oficina de Defensa dels

Drets del Menor el que fa és actuar d’ofici, com en altres

ocasions ha actuat d’ofici per altres assumptes dels quals té

notícia, no només per la premsa, que també, sinó per altres

tipus de fonts, informacions, denúncies, denúncies escrites,

telèfon, qualsevol mitjà. Almanco que sapiguem nosaltres

aquesta oficina ha actuat d’ofici unes altres vint vegades en

matèries diverses, sempre amb el convenciment o amb la

intenció de salvaguardar els drets dels menors en el cas que es

poguessin veure afectats.

Del que es tracta és de recollir la informació vengui d’allà

on vengui, en aquest cas dels mitjans de comunicació, i esbrinar

si s’ha produït aquesta vulneració dels drets del menor, com per

exemple va succeir en el cas de la informació apareguda també

en els mitjans de comunicació sobre un coma etílic que va

sofrir un menor de 15 anys i en què l’Oficina dels Drets dels

Menors va actuar d’ofici al respecte.

Aquesta actuació d’ofici, torn a insistir, es limita a demanar

informació a la Direcció General d’Administració i Inspecció

Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura. Aquesta, ja

ho ha explicat clarament el conseller, envia els inspectors per

avaluar la situació, i arriba a la conclusió que no es conculquen

els drets dels menors. 

L’actuació que s’anunciava era aquesta, que els fillets de 3

a 12 anys es disfressarien, segons les edats, d’animals, arbres,

que havien de ser tapats per una carretera. Els fets van ser

estrictament aquests, senyores i senyors diputats: Una comitiva

composta per unes 300 persones, entre pares, alumnes i

simpatitzats, encapçalada per uns fillets disfressats de flors,

seguidament uns fillets disfressats d’ovelles, porquets, ratolins

i vaques; a continuació un grup de pares dels alumnes va cobrir

aquests fillets amb un llençol a manera d’autovia. Al pas de

l’autovia, del llençol, els alumnes del colAlegi públic es van tirar

en terra simulant que eren tapats per aquest llençol, tot dins un

ambient lúdic i festiu, com és propi del carnaval. Després

també hi havia una comitiva de fillets i filletes vestits alguns

d’ells amb jaqueta i corbata que feien la representació de

polítics. També hi havia una filleta vestida amb vestit de

jaqueta que representava una coneguda política insular; aquesta

filleta va inaugurar, diguem, aquesta carretera de llençol amb

unes tisores. Tot açò entre aquest ambient festiu, torn a insistir.

Per tant açò són els fets que es van anunciar, que són els fets

que van succeir.

Nosaltres entenem que l’Oficina dels Drets del Menor va

actuar atenint-se estrictament al procediment quan apareix una

notícia on es creu que es poden conculcar aquests drets dels

infants. El conseller ja ha explicat perfectament que la

Inspecció educativa no va observar absolutament cap

conculcació. Per tant nosaltres hem d’entendre que l’actuació

tant de la Conselleria d’Educació com de l’Oficina dels Drets

dels Menors va ser correctíssima i atenent-se als paràmetres

que marca la llei.

Quedi clar -açò que quedi clar- que no s’ha obert cap

expedient contra l’escola, no s’ha obert cap expedient contra

ningú, sinó que s’ha recaptat la informació, s’ha avaluat aquesta

informació, i d’una forma àgil i ràpida s’ha considerat que

aquesta actuació que jo he relatat no conculcava absolutament

cap dret. Per tant quedi clar que el Govern no va contra aquesta

ni contra cap escola pública, com s’ha volgut fer veure

reiteradament per part d’alguns polítics d’aquesta comunitat

autònoma.

Hem de dir que estam totalment d’acord amb l’actitud de

l’Oficina dels Menors quant a la seva funció de vetllar pels

drets dels menors, sobretot en qüestions que els puguin afectar

negativament. Però no vull deixar passar l’oportunitat que em

brinda el PSM, autor d’aquesta proposició, que jo pensava que

hauria retirat a tenor de les declaracions del conseller

d’Educació i de les explicacions que ha donat, claríssimes,

meridianes, sobre aquest assumpte en aquesta sala; torn insistir

que pensava que retiraria aquesta proposta. Nosaltres entenem

que l’oficina va fer el que havia de fer a través dels mitjans

pertinents. Vull dir aquí que si s’ha orquestrat qualque tipus de

campanya ha estat contra el director d’aquesta oficina,

demanant la seva dimissió, vessant acusacions molt greus, i

moltes d’aquestes acusacions vessades sense absolutament cap

coneixement de causa, fent gala d’una irresponsabilitat enorme.

De l’ús partidista d’aquest fet jo sí que vull deixar ben clar

aquí que no ha estat el Partit Popular que l’ha feta, sinó que han

estat altres partits. Per exemple a través d’un comunicat el

PSM-Entesa Nacionalista, Progressistes, informa que la

candidata del Progressistes de les Illes Balears, Nanda Ramon,

ha participat, juntament amb altres responsables del PSM, a la

rua organitzada pel colAlegi. El portaveu municipal del PSM, el

Sr. Pere Muñoz, diu, la informació periodística: “Pero contra

quien ha cargado duramente Muñoz ha sido contra el

Defensor del Menor: ‘Su actuación ha sido lamentable y tiene

que explicar a los ciudadanos por qué actúa en una

circunstancia que es lo más normal del mundo y por qué no lo

hace con otros problemas que padecen en estos momentos los

menores de Baleares”. Està clar que el Sr. Muñoz no sap de

què parla; si sapigués la feina, la feinada que fa aquesta oficina

estic segur que no hagués expressat aquestes manifestacions.

Per tant nosaltres entenem que en aquest assumpte no hi ha

res d’estrany, és normal que els infants s’expressin mitjançant

les representacions que els pares consentin i desitgen, i entenem

que sí que hi ha hagut un intent de voler polititzar aquest fet per

part de l’esquerra amb aquesta visita de candidats, com dic, a

la rueta. 

Nosaltres no tenim absolutament cap dubte que el director

de l’Oficina ha actuat correctament, ha expressat fins i tot la

seva voluntat que imperi la serenor i la tranquilAlitat, avui

mateix m’ha informat el director que ha mantingut una

entrevista amb la directora del colAlegi que a la vegada també

ha demanat que es restauri l’ambient i la tranquilAlitat que tots

desitjam, i és per tots aquests fets que nosaltres entenem que és

absolutament innecessària aquesta compareixença mitjançant

aquest procediment que vostès impulsen en el Parlament.

Vostès coneixen o haurien de conèixer el Reglament, saben

quins són els mitjans que tenen per fer comparèixer els polítics

responsables davant aquesta cambra, i per tant nosaltres els

encomanam que en facin ús. Per tant els anunciam el vot en

contra i en el benentès que és la meva única intervenció, no
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tenc dret de rèplica i m’agradaria que se seguís estrictament el

Reglament quant a la fixació de posició per part del grup

proposant sobre els temes que s’han relatat a la meva

intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per

contradiccions el grup proposant? Per tot el que ha escrit

entenc que sí, no és vera? Té la paraula la Sra. Mascaró per un

temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Jo sempre procur parlar poc per no

molestar, però crec que hi ha vegades que és imprescindible dir

el que s’ha de dir. Començaré pel final. 

Ell, que feia referència a la normativa de l’Oficina dels

Drets dels Menors, el capítol 4 del decret que en regula la

creació diu: “Article 8, denúncies i queixes. L’Oficina de

Defensa dels Drets del Menor podrà iniciar investigacions

d’ofici o a petició de particulars, i per tal d’assolir l’esmentada

tasca rebrà les denúncies i queixes que se li presentin. Es podrà

adreçar a l’Oficina dels Drets del Menor tota persona natural o

jurídica, i amb independència de la seva nacionalitat, residència

o edat. Els membres del Parlament de les Illes Balears podran

solAlicitar, motivadament, la intervenció de l’Oficina per a la

investigació o aclariment d’actes, resolucions o conductes

concretes que afectin els menors”. 

Per tant, crec que teníem tot el dret a solAlicitar la seva

presència aquí i ningú m’ha contradit, així com ha passat altres

vegades quan una no té experiència parlamentària que presenta

un document així com no l’ha d’expressar, que no estigués ben

presentat. Al contrari, he demanat explicacions de per què es

feia d’aquesta manera i m’han dit que toca fer-se d’aquesta

manera. Un grup parlamentari pot demanar la compareixença

d’un alt càrrec i es sotmet a votació, una altra cosa és que vós

i el vostre grup no estiguin d’acord en què aquesta persona

vengui i efectivament votin en contra. Segurament és un tema

tancat dins Educació, ja ho he dit abans, però qui l’ha obert

l’hauria de tancar i qui l’ha obert va ser l’Oficina de Defensa

dels Drets dels Menors, que efectivament vetlla per la defensa

dels drets dels menors i els menors tenen dret a la informació

veraç i així com va sortir en boca del Defensor del Menor i en

boca de membres del Govern acusacions sobre els metres

d’aquella escola, els menors també tenen dret a sentir que totes

aquestes acusacions eren falses. 

Per tant, era una oportunitat que donaven a aquesta persona

de venir aquí. Evidentment que ha d’actuar d’ofici, només

faltaria que l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor no

actués d’ofici. Vostè ha dit que havia obert uns 20 expedients,

jo pensava coses d’ara, des de la seva presa possessió n’hauria

obert més. Ens ha fet tot un relat dels actes, jo em pensava que

vós també havia anat a la rueta perquè de la manera que l’ha

explicat, he dit aquest senyor també hi devia ser allà. És veritat

que hi havia altres persones, segurament, però l’heu explicada

tota, però no va ser aquesta rueta que va motivar l’obertura

d’un expedient informatiu, la incoació d’un expedient

informatiu, va ser dies abans de què això passés, això ja va ser

el final. Quan va passar la rueta l’inspector d’Educació ja havia

dit que no hi havia cap problema. No, perdoni vostè està mal

informat. L’Oficina del Defensor del Menor va obrir

l’expedient, així ho ha reconegut el conseller, arrel d’una

notícia que deia que el centre faria una cosa, no quan ja havia

passat. Segurament vós deveu tenir més informació que el

nostre grup, tal vegada és per això que no vós interessa que

vengui. Heu reconegut avui que vós havia explicat el Defensor

del Menor que avui havia anat a parlar amb la directora,

nosaltres no tenim accés directe amb aquest senyor. Per tant,

pensàvem que aquí és un bon fòrum per venir a explicar-ho. La

feinada ja ho ha explicat.

Diu vostè que no ha vist res estrany a la rueta. Jo a la rueta

tampoc he vist res estrany. Segurament tampoc hagués vist res

estrany en què el Defensor del Menor s’interessés realment per

si realment es vulnerava els drets. Però el que més em va

estranyar a mi varen ser les declaracions de la Vicepresidenta

del Govern, afegides a l’anunci per part del Director General de

l’Oficina de Defensa del Menor de què s’incoava un expedient

i reconeixent que no havia parlat ni amb pares, ni amb mestres.

I si vostès amb tot això creuen que no és necessari que vengui

i ens expliqui exactament totes aquestes coses, allà vostès amb

la seva consciència, però nosaltres pensam que tenim, com a

representants d’una part dels ciutadans d’aquestes Illes i com

a membres d’aquest Parlament, dret a estar informats per part

dels alts càrrecs i de donar-li també l’oportunitat a aquest

senyor de si s’havia equivocat, o si havia estat mal interpretat,

o si algú no havia interpretat bé les seves paraules, de rectificar

públicament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Passaríem doncs a la votació de l’adopció de l’acord de

recaptar la presència del Director General de l’Oficina de la

Defensa dels Drets del Menor, per tal d’informar sobre les

actuacions dutes a terme i les gestions realitzades al ColAlegi

Públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor 6, en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi

més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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