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i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, Joana Maria Mascaró substitueix Eduard

Riudavets.

LA SRA.  BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí Sr. President, Maria Binimelis substitueix Carolina

Torres.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, Antonio Diéguez sustituye a Rosa Maria

Alberdi.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, Miquel Jerez substitueix Joan Marí Tur.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més. Passam al primer punt de l’ordre del dia

d’avui que consisteix en les preguntes RGE núm. 426, 427, 428

i 429/04. Assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura, Sr.

Francesc Fiol i Amengual. 

I.1) Pregunta RGE núm. 426/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a homologació del

nivell C de català.

Passaríem a la primera pregunta i per formular la pregunta

RGE núm. 426/04, relativa a homologació del nivell C de

català, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló i Pons, autora de

la mateixa per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li he de dir prèviament

que aquestes quatre preguntes és cert que ja se n’ha parlat, tant

en el plenari com a la Comissió d’Educació i Cultura anteriors,

però si més no intentaré veure si ens pot concretar encara més

del que ja ho ha fet o ho ha intentat fer en altres ocasions el Sr.

Conseller.

La primera pregunta que ara li faig quedaria feta en els

termes següents i és bàsicament saber amb quins estudis es basa

la Conselleria d’Educació i Cultura sobre el nivell de

coneixement de català dels alumnes que acaben secundària

perquè es proposi, com a proposta ferma i que vostès

mantenen, la seva homologació amb el nivell C de català? 

Ens agradaria saber per tant, quins estudis hi ha sobre

aquest tema per creure que es pot homologar amb el nivell C de

català i que nosaltres entenem que no hauria de ser d’aquesta

manera i per tant, ens agradaria conèixer quines raons i

sobretot, quins estudis ha duit a prendre aquesta decisió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula 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. Sra. Diputada, la Conselleria

d’Educació es basa sempre per prendre les seves decisions en

la normativa vigent i també amb la comparança amb altres

comunitats allà on puguin fer homologacions respecte a la

llengua cooficial que existeixi. Naturalment pensam que hi ha

unes elements de lògica i que hi ha uns elements de sentit comú

que fan innecessària l’existència de cap estudi específic perquè

naturalment si estam parlant d’uns alumnes que fins a quart

d’ESO tenen, com a mínim la meitat de la seva formació en

català, com a mínim perquè pot ser més. 

Això pareix que és coherent amb la idea de què el nivell de

coneixement de la llengua catalana és un nivell mitjà, un nivell

de suficiència i si no estam absolutament desconfiant i

desautoritzant el nivell de formació i el nivell d’ensenyament.

Per tant, és una mesura de coherència amb el propi sistema

educatiu. Si abans de l’existència del decret de mínims

s’hagués pretès fer aquest tipus de decisions es podria dir que,

bé es comet una arbitrarietat i tal. Però crec que en aquests

moments no és així, en aquests moments allò que es pretén, a

més estam encara en una fase de parlar-ne, un cert àmbit de

negociació, allà moltes coses es poden revisar. El que passa és

que primer era necessari que tothom que volia armar un

escàndol l’armés respecte a allò que el conseller va dir en el seu

dia i ara que la gent s’ha posat un poc més tranquilAla per

ventura en podrem parlar seriosament d’aquesta qüestió.

És a dir, el Govern no pretén eliminar la llengua catalana,

perseguir la llengua catalana, permetre que hi hagi una línia de

formació tota en castellà i a mi em segueixen arribant..., és

sorprenent, això és una cosa que els ho contaré i estic segur que

no s’ho creuran, però com que ho puc demostrar ho puc contar.

Jo encara rep acords de claustres de centres que són

incoherents amb allò que nosaltres hem dit, és a dir, es queixen

d’una cosa que no passarà i que no hem dit mai que passarà i jo

seguesc arribant encara a acords, s’han reunit el centre del

colAlegi públic tal i s’adreça al conseller per dir-li que estam en

contra de què hi hagi una línia tota en castellà i no sé què....

Escolti, nosaltres no hem dit mai que això passaria. Per tant,

algú ha dedicat el seu temps a fer d’aquest tema una batalla. Bé,

està bé que hagi estat així, però jo crec que ara estam en un

moment on podem obrir..., jo tenc obertes moltes vies de

conversa sobre això en particular i sobre altres aspectes de

l’aplicació del català. Si vostè segueix la premsa, no tenc cap

dubte que ho fa, sabrà que m’he reunit amb els coordinadors de

català, almanco un grup de representants dels coordinadors de

català en els centres. M’he reunit amb el sindicat majoritari per

parlar també d’aquesta qüestió. 

És a dir, hi ha obertes diverses possibilitats i hi ha oberta

una reflexió sobre aquesta qüestió i naturalment qualsevol

conclusió que sorgeixi d’aquesta reflexió s’ha de correspondre

amb el fet que, en el meu mode de veure i en el mode de veure

del Govern, ho dic modestament i sincerament, és incoherent
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que un alumne que hagi fet tota la seva formació, com a mínim

un 50% en català, no se li reconegui a tot el qui aprova un

determinat nivell de coneixement, és incoherent amb el sistema.

I això tenia una justificació, per a mi, poc sòlida, és molt més

sòlida i més justificable que li donem un nivell a l’alumne en el

moment que acaba i aprova l’assignatura, no depenent de la

nota que treu , no depenent d’altres consideracions.

Per tant i ja m’he estès més del que en principi volia, la

qüestió és que hi ha elements de coherència interna del propi

sistema educatiu que fan recomanable que els alumnes que

acaben quart d’ESO obtenguin un nivell que els reconegui ipso

facto, sense que s’hagin de tornar examinar d’un determinat

nivell de coneixement i que es suposa que és el nivell que han

adquirit durant l’època de formació obligatòria. Jo crec que és

una cosa absolutament coherent. Després naturalment i

subsegüentment a aquest anunci es va desencadenar tot un

escàndol i tot un conflicte que pareix que està en vies de

remissió, crec, i que va dificultar un poquet que els canals de

diàleg i de debat funcionessin. Però naturalment els qui els

parla sempre ha estat disposat a discutir les coses, a arribar a

acords, a negociar-ho perquè el tarannà d’aquest Govern,

encara que vostès no ho creguin, és un tarannà conciliador, de

diàleg, d’intercanvi d’opinions, d’escoltar l’oposició, per això

estam aquí i..., no emporta que faci cara de sorpresa perquè

sempre ha estat aquest tarannà, mai el contrari. 

I d’aquestes normes sobre el català i sobre l’aplicació del

català no hi ha hagut cap nivell d’imposició, entre altres coses

perquè les normes encara no han sortit. És a dir, escolti si vostè

em digués vostès varen publicar un decret que deia tal cosa

sense consultar ningú, bé jo hauria de reconèixer que no hi ha

hagut negociació ni hi ha hagut debat. Nosaltres simplement

vàrem manifestar la pretensió de posar en marxa una sèrie de

mesures coherents amb el sistema educatiu, respectuosos amb

els drets individuals i naturalment els termes exactes d’aquestes

decisions poden ser objecte de debat i de diàleg.

EL SR. PRESIDENT:

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, és evident que jo

tampoc vull crear cap tipus de crispació, estam parlant

precisament d’un tema en el qual vostè, com ha dit, va

anunciar, està explicitat i per tant, no li estic parlant de cap

batalla sinó d’un tema molt concret, d’una mesura a la qual

clarament es va dir per part de vostè com a conseller que els

alumnes que acabarien l’Ensenyament Secundari Obligatori

podran homologar el seu coneixement amb el nivell C mitjà de

català i això és coherent amb l’ensenyament perquè aquests

alumnes hauran fet 500 o 600 hores. És a dir, vostè ho va dir i

jo per tant, li faig la pregunta en funció d’una mesura que va

anunciar.

Bé jo davant això li he de dir que veig que no m’ha

contestat si hi ha estudis perquè vostè ha parlat de què han fet

comparació, o s’han basat en altres comunitats autònomes que

tal vegada, no ho sé, si fan aquest tipus d’homologació. Jo li he

de dir que allò que nosaltres evidentment consideram és que

allò que s’ha de tenir prèviament..., i vostè mateix ho diu

encara hi ha temps, per tant, el convidam perquè ho estudiï

seriosament, quina és la realitat de les nostres illes, allà on

realment la normalitat de l’ús del català. Per tant, la situació de

com acaben els alumnes d’ESO, tot i que tenguin aquestes 500

o 600 hores evidentment no es pot comparar en altres

comunitats allà on la situació del català té una millor situació

degut a moltes raons i que evidentment per qüestió de temps no

hi puc entrar.

Per tant, no tantes comparacions sinó estudis propis de la

realitat pròpia de les Illes Balears que facin veure que en

realitat aquest fet que es pugui equiparar allò que són els

estudis d’ESO respecte el coneixement de català amb el nivell

C, nosaltres entenem que això clarament i un poc en la línia que

ja li varen dir o expressar el colAlectiu que coneix bé aquest

tema, idò el que fa és una rebaixa del nivell C. Per tant,

nosaltres en aquest sentit el convidam i li demanaríem que fes

aquest estudi per conèixer quina és la realitat que existeix a les

nostres illes respecte aquest tema.

En segon lloc també, ningú desautoritza res. És a dir, no es

tracta de dir que a ESO no s’ensenya..., no faltaria més que no

s’ensenyés català. És a dir, les persones que acaben ESO,

alguns havent superat l’ESO i altres no, depèn, evidentment que

tenguin un coneixements de català. Però això no té perquè ser

homologable amb el nivell C, sobretot tenint en compte que

com vostè molt bé sap el nivell C és per tenir un nivell per

permetre tenir un accés a l’administració i poder fer una tasca

dins l’administració allà on hi hagi un coneixement del català

el suficientment important per poder fer una tasca adequada a

un funcionari amb un coneixement de la llengua catalana, en

funció dels nivells A, B o C i per tant, ha de tenir un

coneixement. Creim per tant, que una cosa és acabar l’ESO

amb un coneixement del català, la qual cosa jo crec que de cada

vegada hauria de ser millor i estic segura que el Sr. Conseller

té el mateix interès que puguem tenir nosaltres per intentar que

qualsevol matèria cada vegada estigui més ben apresa i més ben

coneguda per tots els alumnes, no faltaria més. Però

evidentment no té a veure amb allò que és tenir un nivell per

optar a una plaça a l’administració. 

Per tant, nosaltres en aquest sentit creim que aquesta mesura

que com vostè ha dit, encara no està presa en un sentit estricte,

ni han fet encara la mesura concreta per dur a terme. Idò

prèviament a això facin aquests estudis reals de la situació que

hi ha a les Illes Balears respecte aquest tema. A més, tengui en

compte que com vostè ha dit, jo crec que això és positiu amb el

colAlectiu de professionals que coneixen perfectament el tema

i sobretot que es desvinculi el tema de l’homologació, o el tema

d’allò que suposa tenir un nivell d’ESO amb el nivell C de

català que és per, com dic, poder accedir a un lloc a

l’administració.

Per tant, jo crec que en aquest sentit ara és el moment per

aprofitar, o tornar enrera aquesta proposta que nosaltres creim

que inicialment és allò que s’hauria de fer, com a mínim per

millorar-la i esper que, vostè diu que té aquest tarannà tan

dialogant, intentaran fer en la mesura del que sigui possible.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, que he intentat

dialogar no vol dir que els he de donar la raó, les coses poden

ser confuses, però no ens hem de confondre. A més diu vostè

una cosa que no és així com diu vostè, el nivell C garanteix o

és exigible per accedir a determinats llocs de l’administració,

però en nivell B també és exigible per accedir a determinats

llocs de l’administració i el nivell A també. És a dir, hi ha una

escala d’exigència del coneixement del català, és a dir, no tot

es centre amb el nivell C. En aquests moments allò que s’està

reflexionant i s’està debatent és la correspondència funcionarial

i la titulació de quart d’ESO, la primera cosa exigible es troba

en el nivell C de català. Aquest és un poc el tema que hi ha

damunt la taula en aquest moment i que està fent que hi hagi

una reflexió. Però allò que hi ha segur, sense cap dubte, és que

quan es surti s’ha de sortir equiparats amb un nivell de

coneixement del català, no s’ha d’anar a un altre examen. Això

és un poc la idea forta d’aquesta qüestió, per tant, que la vull

fer valer.

Naturalment que vull, com vostè vol i com tots volem que

surtin amb un bon nivell de català de quart d’ESO, sí i amb un

bon nivell d’història i amb un bon nivell de llengua castellana

i amb un nivell de matemàtiques, naturalment, perquè som, no

ho oblidi, la comunitat que té pitjors resultats de tot Espanya en

accés a la universitat. És a dir, som la comunitat allà on menys

gent, menys estudiants arriben a la universitat. Per tant,

nosaltres hem d’intentar que s’acabi el quart d’ESO, es vagi al

batxillerat, s’aprovi el batxillerat i surti la vocació de l’alumne

per seguir estudiant, perquè estam obligats, crec jo i estic segur

que vostè està completament d’acord, en aconseguir deixar

aquest darrer lloc i intentar escalar un poquet en el rànquing i

que aquesta sigui una societat allà on hi hagi titulats superiors.

Jo crec que és un valor a una societat, però una societat no

només es composa de titulats superiors, efectivament i totes les

responsabilitats professionals són importants. Però naturalment

a una societat hi ha d’haver titulats superiors, hi ha d’haver gent

amb formació superior i hem d’intentar... Per tant, no em basta

a mi que surtin sabent català, han de saber molt de totes les

assignatures, com més sàpiguen millor.

Respecte la situació d’altres comunitats jo li podria dir que

en aquests moments a Catalunya s’atorga el nivell C de català

a quart d’ESO, encara que hagis suspès el català, encara que

hagis suspès el català. És a dir, tu pots acabar quart d’ESO,

tenir suspès el català i et donen el nivell C. Això és una cosa

que pot comprovar científicament si... Aquí estaríem discutint

una altra qüestió...

(Remor de veus)

No, és així, jo no sé que vol que li digui. Després a què la

situació del català estigui millor a altres bandes. Jo li negaré

que el nivell de penetració social de la llengua és més intens a

Catalunya, en algunes bandes de Catalunya per ventura, perquè

podem anar a la gran àrea metropolitana que envolta Barcelona

i podem parlar del nivell de penetració del català, jo no sé si

vostè ho coneix, m’imagín que sí, però podem anar a

l’Hospitalet a veure quin és el nivell de penetració del català,

hi podem anar i ja veurem si és tant. De vegades tenim un

plantejament un poquet idílAlic de com són les coses i les coses

són realment allò que són. Però vaja, crec que no hem d’entrar

en un debat comparatiu d’aquesta qüestió, a més nosaltres

naturalment ens hem de referenciar en allò que es fa a altres

bandes. Jo només li dic que a Catalunya a quart d’ESO s’atorga

el nivell C de català, encara que es tengui el català suspès. Això

és un fet, vostè em dirà bé és que allà s’exigeix un nivell..., o la

penetració social en el carrer..., no ho sé, no ho tenc molt clar,

sempre es podrà dir “és que allà tenen un instrument de

penetració tan potent com és una televisió autonòmica”,

nosaltres posarem en marxa també una televisió autonòmica

que a partir de l’any que ve serà també un instrument que

millorarà l’ús social de la nostra llengua. 

Per tant, crec que li responc més concentradament en el

tema del nivell. El que és important, en el mode de veure, ho

dic sincerament, no és tant el nivell quant la (...) de qui hagi de

fer una prova de millor coneixement per poder accedir al nivell

que li correspon a l’administració, amb la titulació que té

escolar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 427/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a consultes als pares

d'alumnes sobre ensenyament del català.

Per formular la pregunta RGE núm. 427/04, relativa a

consultes als pares d’alumnes sobre ensenyament en català té

la paraula la Sra. Rosselló, autora de la mateixa, per un temps

màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo esper també que

aquesta pregunta la pugui respondre concretament i

m’agradaria que la contestés no posant l’exemple de Catalunya.

Si em permet fer referència a l’anterior, jo no li deman

comparacions, li deman precisament que estudiïn, ja sé que els

estudis no li agraden massa al Govern actual, però que s’estudiï

realment d’aquí, de les Illes, no que digui que a Catalunya fan

una cosa, sinó que precisament què passa aquí i així veuran si

es pot fer el mateix o no es pot fer el mateix, en funció de la

realitat.

Però referint-me a la pregunta. Dir que evidentment vostè

va dir també que farien, tampoc no les han fetes encara que jo

sàpiga, una consulta als pares i mares dels centres que

pretenguin incrementar la utilització del català com a llengua

vehicular. Ja es va anunciar a més, que no es farien ni a través

de les APA, ni tampoc a través dels representants en els

consells escolars. Llavors no sabem exactament com es faran

aquestes consultes i en aquest sentit per tant, tot això ens crea

dubtes per saber també quina cobertura legal i com es durien a
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terme aquestes consultes. Per tant, ens agradaria que ens

respongués a com pensa dur a terme aquestes consultes als

pares i mares per a aquest tema que abans he esmentat en els

centres que pretenguin incrementar la utilització del català com

a llengua vehicular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. Bé efectivament nosaltres vàrem

plantejar la interpretació de l’article 11 del Decret 92/97 i que

efectivament deia que per modificar un projecte lingüístic i per

superar el còmput del 50%, m’estic referint al Decret de

mínims com vostè s’ha donant compte, era exigible una majoria

dels pares dels alumnes, l’opinió majoritària dels pares dels

alumnes. Això és el que diu la norma, no és veritat?

Bé que s’ha vengut fent fins ara per aconseguir aquesta

majoria, aquesta opinió majoritària? S’ha obtingut l’opinió dels

pares que formen part del consell escolar del centre, pares que

representen l’APA en el consell escolar. Nosaltres no pensam

que aquesta forma d’interpretació sigui  ilAlegal, ni ilAlegítima,

però pensàvem que una qüestió que afecta tant a l’opinió

pública, que afecta tant als drets individuals tenia certa lògica

que hi hagués un plus de consulta i aquesta interpretació que

feim d’aquest article quant diu: “el consens majoritari dels

pares” pensam que s’hauria de referir a una majoria dels pares

dels alumnes. El consens majoritari dels pares, entenem,

significa obtenir l’opinió de tots els pares, almanco de la

majoria dels pares, consens majoritari dels pares, per què?

Perquè la norma fa una particularitat, no com altres decisions

que diu que el consell escolar decidirà, s’escoltarà a aquest o

aquell, aquí requereix el consens majoritari dels pares.

Nosaltres pensam que no està demés en un tema tan important

i tan rellevant que aquest consens majoritari sigui una consulta

a tots els pares dels alumnes d’aquell centre. 

Naturalment això no és necessari que es faci mitjançant un

referèndum, ni posant una urna allà enmig, simplement com

altres coses es consulten als pares, com el tema de jornada

continuada que s’ha consultat, com altres temes s’han consultat

a tots els pares, també es pot consultar això i no passa res i

tendrem una decisió extraordinàriament democràtica i tendrà el

suport de la majoria dels pares d’aquells alumnes del centre,

perquè naturalment allò que no es pot fer és banalitzar el fet

d’una qüestió tan rellevant com anar a un procés d’immersió

superant el decret de mínims perquè aquesta és una cosa que

pot estar bé, pot estar no tant bé, però en tot cas és una qüestió

molt rellevant respecte l’educació dels alumnes, molt rellevant.

I naturalment a mi no em pareix malament i em pareix, en

termes democràtics, inatacable, que es decideixi, que s’escolti

la majoria dels pares. Crec que és una cosa, sincerament ho dic,

absolutament lògica i no crec que pugui tenir enemics perquè

allò que es pretén és tenir el suport i si hi ha un suport

majoritari dels pares, naturalment es durà endavant. Però per

què es requereix aquest suport majoritari? Perquè pensam que

aquesta interpretació que es venia fent de l’article 11 del Decret

de mínims era una interpretació restrictiva i pensam que,

donada la importància d’aquesta qüestió, la rellevància

d’aquesta qüestió era lògic, és lògic que es faci una consulta. 

Aquesta decisió no afecte als centres que ja tenen aprovat

un projecte lingüístic d’immersió, ja ho hem explicat aquí altres

vegades, crec. Per tant, només afecta als centres que a partir

d’ara plantejarien un procés d’immersió per superar el Decret

de mínims i fer un nou procés d’immersió lingüística. Per tant,

a mi em sembla de justícia, em sembla lògic que els pares

puguin opinar sobre aquesta qüestió que és fonamental i molt

important. Vostè em podrà dir, és que també hi ha moltes altres

qüestions, bé les qüestions que considerem que són importants

també les podem consultar, a mi em sembla bé que es consultin

altres qüestions també, com li he posat l’exemple de la jornada

continuada i altres qüestions que puguin sorgir i que siguin

d’interès especial per als pares, sobrepassant allò que sigui

l’opinió del consell escolar. Però en tot cas això només pot ser

presentat com un plus de participació i com un plus de

democràcia, no pot ser presentat de cap altra manera perquè no

és una altra cosa, no és una altra cosa. 

Per tant, crec que amb això don resposta, encara que vostè

la pregunta concreta que em fa és quin serà exactament el

mecanisme. Naturalment serà una consulta documental,

impresa, un document, no està encara elaborat. Per tant, en el

moment que estigui elaborat tendrà coneixement, no serà cap

secret, al contrari serà una cosa que els pares coneixeran i

hauran de saber, però el text, els termes no estan redactats i en

el moment que estiguin ja els ho explicarem o els farem arribar

una còpia. Però no té cap altre objectiu, si es suscita el debat

sobre això. És que tampoc es tracta de provocar un debat

artificial sobre aquesta qüestió, és si es suscita aquesta qüestió,

convé deixar-ho clar perquè alguns han volgut donar entendre

que ara la conselleria es dedicaria, com si no tengués moltes

coses importants per fer, a organitzar referèndums a tots els

centres escolars. Això és una cosa que no hem dit tampoc, però

que està un poc dins l’ambient i aprofit per dir que no és així.

Com he dit altres vegades en aquesta cambra, som molt dolents,

però no ho som tant. És a dir, el nostre nivell de dolentia no

arriba a pretendre organitzar un referèndum a cada centre sobre

aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Abans de donar la paraula a

la Sra. Diputada, donaria la benvinguda al Sr. Sebastià Barceló,

cap de gabinet de la conselleria. I ara sí, en torn de rèplica, té

la paraula la diputada Sra. Rosselló per un temps màxim de 5

minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, miri no es tracta de

dolentia o no, es tracta senzillament de propostes concretes i

davant d’aquestes propostes concretes hi pot haver evidentment

arguments diferents i considerar que no és la manera més

correcte. Per tant, no es tracta de fer interpretacions de qui és

dolent i qui és bo, sinó senzillament que hi ha una proposta

damunt la taula i que vostès han fet. 
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A més, jo davant això i seguint una mica en allò que vostè

ha contestat jo li diria un parell de coses. És a dir, ahir

precisament per a aquesta qüestió de la participació dels pares

i mares en allò que suposa la millora educativa dels seus fills.

Vostè ha dit a l’anterior pregunta que precisament no es

tractava de què els alumnes, per exemple en acabar l’ESO,

tenguessin un coneixement important del català, sinó que

evidentment de totes aquelles assignatures i matèries que

s’imparteixen, no faltaria més. Per tant, jo crec que la

importància que li dóna vostè en el tema de la llengua catalana,

que evidentment nosaltres compartim que és un tema important,

també n’hi ha molts més de temes pedagògics i altres matèries

que segurament també preocupen moltíssim als pares i mares

i en aquest sentit, amb la idea que vostè planteja, s’haurien de

fer consultes per exemple de la didàctica de les matemàtiques,

o precisament de moltes altres qüestions perquè evidentment

preocupen a molts de pares i mares i evidentment això també

és un tema important.

Per tant, jo crec que les coses s’han de posar en el seu just

terme i en aquest sentit crec que el tema de fer una consulta és

una qüestió normal, que en aquest moment ja existeix

evidentment dins tots els centres educatius, no faltaria més.

Però també em preocupa que vostè, el conseller, precisament

qüestioni d’alguna manera la representativitat perquè he de dir

que en aquest moment, com vostè sap perfectament, els centres

educatius han de marcar també una manera representativa de

tenir uns òrgans en els quals es prenguin decisions per tal de

què siguin argumentades i fetes amb unes consideracions

adequades i allà on tothom pugui participar i evidentment, no

faltaria més, els pares i mares. Jo crec que els consells escolars

responen, és un dels àmbits que sempre se’ls ha donat una

importància, des de què existeixen evidentment, perquè allà hi

pugui participar tota la comunitat educativa, siguin pares i

mares, sigui alumnat i també hi siguin el professorat, fins i tot

l’administració pública per tal de, en temes com per exemple la

jornada continuada, tema de llengua i molts altres temes es

pugui fer no només un pronunciament sinó evidentment també

la majoria de pares i mares puguin dir la seva. 

Nosaltres creim que els consells escolars en aquest moment

tenen una funció que nosaltres entenem que és la mateixa que

vostè diu, que aquestes consultes si vostè considera que són

bones. Nosaltres no consideram en absolut que siguin dolentes,

s’hauria de fer en tot perquè entenem que hi ha moltes

qüestions i si no vostè demani a pares, mares i professorat si els

preocupa el tema del català o si els preocupa per exemple, el

tema de l’abandonament escolar o si els preocupi si no

s’ensenyen bé les matemàtiques, etcètera. Per tant, creim que

allò que hauria de fer aquesta mesura és bàsicament anar a allò

que són els òrgans pertinents i en aquest sentit cercar un

sistema de consulta que quedés clar.

I ja per acabar sí que li volia demanar, és una pregunta que

va inherent a allò que vostè ha dit i ja que jo no tenc dret a

contrarèplica i vostè sí, quan precisament vostè diu que això

suscita, què vol dir que es suscita per part d’un pare, perquè

evidentment jo no sé molt bé quan vostè parla de què hi pugui

haver una qüestió que surti a un centre escolar, si és perquè

algun pare va a la conselleria dient que li preocupa alguna

qüestió i vostès ja actuen i fan una consulta i fan una consulta

majoritària als pares o si és un consell escolar precisament que

planteja, per la raó que sigui, que s’ha de fer una situació de

consulta. M’agradaria que ho expliqués perquè evidentment pot

donar la idea a la societat de què un pare o una mare no li

agrada alguna cosa d’un centre i pot anar al conseller a veure

si pot suscitar algun tipus de referèndum a l’escola allà on dur

el seu fill per poder plantejar una qüestió, en aquest cas, de la

llengua. A mi, per tant, m’agradaria saber-ho perquè

evidentment supòs que interessa a la ciutadania saber

exactament què significa suscitar aquest interès respecte a

aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té

la paraula el conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, ha dit una

darrera cosa que m’ha sorprès: jo no sé quan vostè va ser

consellera si rebia la gent. Jo li puc dir que naturalment un pare

o una mare pot anar a veure el conseller, i el conseller parla

amb pares i mares molts de dies de moltes qüestions que

afecten...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, li pregaria..., així ens entendríem tots.

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

És a dir, escolti, jo procur..., és difícil atendre tothom que

vol arribar, però a vegades fins i tot telefònicament basta, però

procur parlar amb molta gent, perquè m’interessa saber el que

pensa la gent, per suposat, i per descomptat no he trobat

ningú... Vostè ha posat un exemple que també m’ha sorprès,

clar, que la gent està preocupada, ha posat com exemple

alternatiu a la immersió del català o no la didàctica de les

matemàtiques. Bé, podem consultar els pares sobre la didàctica

de les matemàtiques, però jo tenc la lleugera percepció que allò

que preocupa en aquests moments més als pares no és la

didàctica de les matemàtiques; naturalment que els pares volen

que els fills coneguin els temaris de matemàtiques i les

aprenguin, com és natural, però no és això el que els preocupa,

perquè vostè fa una comparació que a mi em pareix que no

és..., crec, sincerament li ho dic, que no és adequada.

Perquè no parlam d’aprendre llengua catalana, que és una

temàtica, parlam de vehicular tot el coneixement a través de la

llengua catalana, que és una qüestió distinta, perquè partim del

Decret de mínim, partim del fet que té un 50% de formació en

llengua catalana, i aquí el que se suscita és la immersió

lingüística i tal, que és un tema que no té exactament res a

veure amb la formació, sinó amb el vehicle per a la formació.

És un tema, per tant, molt més rellevant, és un tema estructural

i per tant és un tema que l’opinió dels pares, que en definitiva

són els responsables dels nins que hi ha a les escoles, tenen

qualque cosa a dir.
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Quina és la nostra pretensió? Que efectivament aquesta

sigui una decisió més participativa, no és altra que aquesta

pretensió. 

Naturalment, quan jo dic que si se suscita a un centre, no

em referesc al fet que un pare pugui impulsar pel seu compte

una modificació d’un projecte; naturalment els projectes

d’immersió lingüística tenen un procediment, que és el que és,

i per tant només parlaríem dels casos on se substanciï aquest

plantejament, quan el consell escolar digui que proposa fer un

projecte d’immersió i que vol (...) immersió.

En aquest moment la conselleria diria que sí, però que

nosaltres hem establert un criteri participatiu dels pares; volem

que per fer aquest procés d’immersió, al qual no ens oposam,

hi hagi un consens majoritari de tots els pares que vulguin

opinar, com és natural, de tots els pares que tenen alumnes en

aquell centre. Aquesta és la qüestió, i aquesta és una qüestió

participativa, de debat, d’opinió, que sincerament crec que és

molt defensable i per tant feim comptes impulsar-la en el

moment processal oportú.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 428/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a consultes als pares

d'alumnes sobre qüestions pedagògiques.

Per formular la pregunta RGE núm. 428/04, relativa a

consultes als pares d’alumnes sobre qüestions pedagògiques, té

la paraula la Sra. Rosselló, la seva autora, per un temps màxim

de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, miri, agafam

precisament les seves darreres paraules, ja que vostè parla

d’aquesta espècie..., d’ara voler fer consultes participatives i

tan democràtiques, cosa que evidentment a nosaltres ens sembla

molt bé, no tenim cap inconvenient, evidentment, en què hi

hagi més participació, sobretot si és per millorar les coses, idò

també ens resulta peculiar que sigui gairebé exclusivament,

pareix, en el tema de la llengua, en cas de la llengua catalana,

quan nosaltres entenem, i aquí sí que hi ha un canvi, un model

diferent dels que tenen vostès, que tot i que hi hagi un decret de

mínims i que s’hagi de seguir -no faltaria més-, entenem que

l’ús i la normalització de la llengua catalana dins els centres

educatius precisament..., i en aquest sentit tractar el tema de la

llengua com un tema normal, un tema més d’ensenyament, no

diferent de la resta de les altres qüestions, idò entenem que

precisament vostè no li dona aquest concepte de normalitat,

sinó precisament és el que vostè diu que és a allò de la llengua,

que sí que s’han de fer aquestes consultes, que ja ha explicitat

que farien algun tipus, supòs, de formulari, alguna cosa, i que,

per tant, és el que pensen fer. No amb la resta de qüestions,

quan evidentment el nostre model és que precisament la llengua

és un aspecte més i no que únicament sigui, o pareix, l’element

fonamental al qual vostès donen aquesta importància tan

enorme que s’ha de consultar.

Per a nosaltres la llengua catalana és una llengua que ha de

ser d’un ús normalitzat i d’una utilització normalitzada, com un

element més dins un centre educatiu, no faltaria més, perquè

entenem que no hi ha cap problema en el fet que sigui així, i en

aquest sentit els pares i les mares, si es fa també una bona

explicació, així ho poden arribar a entendre. 

Per tant li volem demanar, en aquest cas, si ja que vostè té

aquestes ganes de fer tants de referèndums..., no, referèndums

no, consultes o aquestes actuacions per saber què pensen els

pares i les mares, idò si en altres aspectes que per a nosaltres

són iguals, per a vostè no però per a nosaltres sí, que són

aspectes molt importants a nivell pedagògic i a nivell

metodològic de l’ensenyament dels seus fills i de les seves

filles, a més de la llengua, si pensa dur endavant metodologies

participatives i consultives com, com dic, en el tema que pareix

per a vostè més bé exclusiu, o gairebé, no vull dir que sigui

exclusiu, que és el tema de la llengua.

A nosaltres, si em permet que li digui, evidentment a molts

de pares, a moltes mares, els preocupa no només el tema de la

llengua sinó moltes altres qüestions que precisament van en la

línia de la formació i del coneixement, i evidentment de la seva

-diríem- poder-se situar millor en aquest món on vivim, i per

tant entenem, com li dic i li torn repetir, que la llengua és un

element més i no exclusiu al qual haver de dedicar aquesta

atenció, pareix, absolutament única per fer consultes, i a posta

volíem saber si en farà en altres temes i si ens pot explicar, si

és que en farà, quins, almenys inicialment, li pareixen tan

importants com els temes de la llengua.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contestar 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. Sra. Diputada, aquesta proposta es

va emmarcar dins un paquet de mesures lligades a la qüestió

lingüística; per tant va immersa dins aquest conjunt de

qüestions, i de fet el seu bloc de preguntes també va en aquest

sentit, és a dir, forma part d’una (...), es pot dir així, del món de

l’educació. Per tant s’ha de contextualitzar dins aquestes

propostes.

Però deixant assentat que si hi ha un tema que susciti

l’interès suficient i majoritari per part del pares es pot,

naturalment, procedir a una consulta, a mi no em fa por que se

sàpiga l’opinió majoritària, al contrari, jo vull saber l’opinió

majoritària respecte a moltes qüestions, i no descart anar fent

enquestes i anar fent preguntes als pares sobre altres qüestions

que no tenen res a veure amb la llengua, que tenen a veure amb

determinades expectatives de coneixement i moltes altres

qüestions. Però no ho plantegi com una bipolaritat, perquè jo

crec que aquesta és una qüestió estructural, aquesta no és una

qüestió de saber història o utilitzar unes determinades teories

per ensenyar determinades coses; aquesta és una altra qüestió,
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és una qüestió estructural, perquè el que aquí s’està plantejant

és el vehicle de l’ensenyament, no l’ensenyament en si, no és

vera?, aquí discutim la vehiculació d’aquest ensenyament, i

estam discutint, perquè la pregunta va referida a consultes al

pares, no és vera?, estam discutint què consultam als pares.

Consultam si els pares estan d’acord amb el fet que els seus

fills tenguin obligatòriament, com tenen, una formació del 50%

en català, o si volem que se superi aquest percentatge, i aquesta

no és una qüestió que tengui a veure amb la temàtica, amb els

currículums, amb els texts que s’ensenyen, sinó que té a veure

amb el vehicle, amb l’estructura del tot, i per tant té un

tractament, lògicament, diferent, perquè és una qüestió

estructural que mereix un tractament diferent. Jo crec que això

ho entén absolutament tothom.

Però aprofit la pregunta que em fa per dir que a mi no em

pareix -encara que no tengui cap idea concreta en aquest

moment sobre això- però la meva pròpia actitud davant els

problemes en general, i també en aquest cas, és que consultar

l’opinió de la gent no és cap cosa dolenta, al contrari, moltes

vegades et dóna una impressió de com són les coses i de com

haurien de ser. Perquè la meva actitud, també, és defensar el

Decret de mínims i defensar el coneixement i la formació del

català a les aules no se m’ocorre fer aquestes consultes allà on

ja s’ha fet un procés d’immersió, perquè per ventura la resposta

que tendria em generaria un conflicte més gran, no és així? Per

tant jo crec que les propostes que s’han fet en aquest sentit de

solAlicitar l’opinió dels pares per incrementar l’ús del Decret de

mínims té una coherència lògica amb el conjunt del sistema

educatiu.

Podem fer altres tipus de consultes als pares?, segur que sí.

Respecte de quines temàtiques?, s’hauria de veure.

Sincerament, no crec que les qüestions científiques hagin de ser

posades a debat amb els pares, crec que seria una qüestió

equivocada. A qualque banda en aquests moments es discuteix

la teoria de l’evolució; no sé jo si estaria bé que féssim un

referèndum o una consulta als pares per veure si hem d’explicar

la teoria de l’evolució humana o no. En fi, no ho sé. Aquest és

un debat que s’ha suscitat a alguna societat ben avançada i se

suscita en aquests moments. Per tant..., bé, jo no crec que

aquesta sigui la qüestió, per què?, perquè no parlam de

qüestions de fons, parlam de qüestions vehiculars. No discutim

què ensenyam, sinó l’instrument amb el qual ensenyam, i això

crec que és important no perdre-ho de vista, perquè una cosa és

consultar als pares qüestions instrumentals i organitzatives i

una altra és temàtiques, és a dir, jo no crec que haguem de

consultar als pares si els agrada la història d’Espanya que

ensenyam a les escoles, o la història del Parlament de les Illes

Balears, que per ventura és un tema en què hi un currículum

determinat. Crec que ho hem de sotmetre a debat, tot això, però

sí que les qüestions vehiculars, organitzatives i estratègiques no

em pareix malament, i si vostè suscita qualque tema que no es

refereixi als continguts de qüestions científiques, idò el podem

plantejar, però si es refereix a qüestions organitzatives jo crec

que és possible que ho discutim i ho plantegem en un moment

determinat.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo en primer lloc li

vull dir que supòs que vostè ha llegit la pregunta i m’ha entès.

Jo no li he demanat temàtiques concretes, parl de metodologia

i d’aspectes pedagògics que tenen altres incidències que jo ara,

evidentment, en 5 minuts no tenc temps d’explicar-li, però que

evidentment això és tan ample, inclou tants d’aspectes que

evidentment són molt importants a l’hora d’educar de manera

integral un infant i un jove, que evidentment no té res a veure

si li ensenyarem que 2 i 2 són 4, o la teoria de l’evolució, sinó

precisament com li podem ensenyar una cosa, quines qüestions

hi pot haver metodològiques, etc., i no hi entraré, i per tant en

aquest sentit crec que vostè, si vol, em pot entendre i no

banalitzar aquesta qüestió, perquè precisament són temes

educatius d’una gran envergadura que no es pot tampoc dir que

són temes secundaris. 

Per tant jo li diria que si es pensen fer aquestes consultes

sobre aspectes relacionats amb la llengua, que vostè diu que és

un element estructural, hi ha molts d’elements dins l’educació

que són elements estructurals, no únicament la llengua, i que

per tant, per això, vostès haurien també de fer més consultes

sobre altres qüestions perquè li torn dir que la llengua és un

element per a nosaltres importantíssim, és un element però més

del que és l’àmbit educatiu, en el qual no exclusivament en

aquest àmbit és el que ha de tenir una espècie de necessitat

imperiosa de saber l’opinió dels pares, mentre que en altres,

evidentment, pareix, almenys pareix, que no importa tant, i

nosaltres creim que en tot cas ha d’importar tot. Això en primer

lloc, perquè la llengua, com dic, des del punt de vista si

nosaltres, i vostès com a administració, veuen la llengua

catalana com una llengua normalitzada en el seu ús i en la seva

formació i, per tant, en l’educació, no té per què haver-se de

veure estrany qualsevol tipus d’actuació que suposi incrementar

el seu ús per tal que, a més, se sàpiga, es conegui, la llengua

catalana, la llengua castellana i evidentment, si és possible,

altres llengües a més d’aquestes dues. Per tant crec que ha de

ser en tot; no sé com ho faran. 

I en segon lloc també vull dir que la representativitat,

nosaltres creim que en aquests moments els centres educatius

disposen d’una representativitat important per saber on prendre

les decisions respecte a aquests aspectes metodològics i

pedagògics, en els quals la llengua és un més, i per tant

entenem que precisament és el que s’ha de dotar, i no només

representativitat amb qualque consulta, sinó sobretot també

quant a decisió, ja que els consells escolars evidentment prenen

decisions que després s’han d’executar. 

Per tant creim que en aquest sentit no ens queda molt clar

com ho faran ni com ho vertebraran. Sàpiga que nosaltres

almanco el convidam al fet que, si s’han de fer aquestes

consultes, es facin en molts d’aspectes i es facin evidentment a

través de la representativitat pròpia de la comunitat educativa,

no exclusivament amb els pares i les mares, perquè si no pot

arribar acabant que, en el tema de la llengua, precisament, fer

una qüestió diferent de la resta de coses, la qual cosa creï

crispació i creï una situació que no sigui bona, entenent que la

llengua és una confrontació entre pares i moltes vegades la

resta de comunitat educativa. Nosaltres convidam a entendre

l’educació des d’un aspecte ample, des d’un aspecte obert, on
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la llengua és un vehicle, però evidentment el tema que sigui

més en català no suposa cap impediment per a l’aprenentatge

de cap altra llengua i per tant, en aquest sentit, no donar-li

aquest element tan diferenciat, que l’únic que pot fer, al nostre

entendre i vistes les coses fins ara, a no ser que ara el conseller

ho canviï molt, idò realment el que faran serà confrontar més

dins les escoles el tema del català, que nosaltres creim que no

és bo, amb tota la feina feta des de fa molts d’anys i la que

encara es pot fer per veure que el català és una llengua normal

per ensenyar, per aprendre-la, i que això no dificulta per a res

conèixer també el castellà i, si és possible, l’anglès i, si més no,

si pot ser fins i tot el suahili, per què no?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Bé, el suahili és una llengua que interessa a Els Verds,

supòs, especialment, però...

(Rialles i veus de fons)

Sí, sí, però en el nostre... No, el xinès es parla més,

m’imagín; també el podem ensenyar a les nostres escoles.

Escolti, hi ha molts de xinesos..., 250 i busques...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, agrairia que centràssim el tema en la

pregunta i així tendríem més agilitat. Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Sí, Sr. President. Perdoni aquesta petita digressió. 

Bé, jo recull i valor en allò just la seva opinió que la

participació i l’opinió dels pares es pot estendre a altres

qüestions. Però no confonguem els fins i els mitjans, és a dir,

parlam aquí d’una qüestió de mitjans; els mitjans és la llengua

amb la qual s’instrumenta el coneixement; que en aquests

moments en el nostre procés d’escolarització es manegin dues

llengües jo crec que és un valor positiu, sincerament li ho dic,

crec que és un valor positiu, però no tenc res a dir que a

determinats centres hi hagi un procés pràcticament

d’exclusivitat, perquè també l’altra llengua cooficial en aquesta

comunitat també té mecanismes de penetració distints de

l’escola, i per tant també es pot arribar a conèixer bé, però bé,

jo crec que avui és un valor, i estic amb vostè, la tendència que

hem de tenir de no conèixer només aquestes dues llengües,

també si és possible l’anglès, que per ventura no el parla tanta

gent com el suahili o com el xinès, però que és una llengua d’ús

internacional que és molt convenient saber, i que per a la vida

a la qual els nostres alumnes es veuran abocats, la vida

professional i la vida de relació, realment és molt important

conèixer una llengua tan rellevant com és una llengua franca,

com és en aquests moments en el món l’anglès, que pot

comunicar pràcticament pertot en general amb l’anglès. Això

està molt bé que es digui i es reconegui que és així.

Però jo vull subratllar la qüestió essencial per la qual ve

aquesta pregunta, i la qüestió essencial és..., un poquet el seu

discurs és per què donam aquesta extraordinària rellevància al

tema del català com si fos una cosa distinta. És que és una cosa

distinta, és que el català no és una assignatura, a més de ser-ho,

és el vehicle, part del vehicle amb el qual es fa aquesta

penetració del coneixement. Per tant no és una qüestió banal

que els pares puguin decidir sobre el fet de si s’ha de

sobrepassar aquest 50% d’obligatorietat o no, és que és l’únic

que dic, no dic res més, i vostè diu que bé, que hi haurà moltes

altres qüestions de caràcter pedagògic que són rellevants, i ha

posat al principi de la pregunta anterior o de l’altra -ja no me’n

record- un exemple, que és el tema de la didàctica de les

matemàtiques, que és un exemple que potser que hi hagi pares

preocupats per la didàctica de les matemàtiques, però

possiblement no és el que més preocupa als pares; segurament

els preocupa més l’idioma amb el qual els ensenyen. És l’únic

que he volgut dir, no he volgut dir una altra cosa. 

Evidentment no poden entrar en les temàtiques, jo crec que

els pares no han d’opinar dels currículums d’ensenyament,

almenys a nivell de debat; poden opinar del que vulguin, però

no els hem de sotmetre a opinió quins temaris hem d’ensenyar,

vaja, crec que no seria allò adequat. Aquesta és la feina dels

professionals de l’ensenyament; la feina dels professionals de

l’ensenyament, dels que ensenyen i dels que estam a

l’administració, és oferir uns currículums que facin que aquesta

persona tengui una formació en termes de suficiència, que acabi

la seva formació obligatòria coneixent els elements necessaris

per poder desenvolupar una vida activa dins una societat

complexa i competitiva com la que ens toca viure i que els

tocarà viure a ells. Això és l’únic que he volgut dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 429/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a llengua de les

comunicacions entre els centres escolars i les famílies.

I per formular la pregunta RGE núm. 429/04, relativa a la

llengua de les comunicacions entre els centres escolars i les

famílies, té la paraula la Sra. Rosselló, la seva autora. I

agrairíem que se centrassin en el tema de la pregunta i que no

anassin d’una pregunta a l’altra, com han fet a les altres tres,

tant qui fa la pregunta com el conseller, sobretot per entendre

i parlar dels motius de la mateixa pregunta.

Moltes gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el cert és que, com que

és com un paquet de preguntes, evidentment a vegades hi ha

qüestions que estan relacionades unes amb les altres.

EL SR. PRESIDENT:

Això és el problema dels paquets.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Estam parlant de mesures concretes, cada una de les

preguntes ha estat una mesura concreta dita pel conseller

d’Educació i, per tant, en funció de cada una d’aquestes

mesures s’ha fet la mesura pertinent. 

Llavors precisament ara em referesc a una de les mesures

que va esmentar en el seu moment, també, el conseller

d’Educació i Cultura, el qual feia declaracions que les famílies

podrien rebre informació del centre en la llengua que

consideràs, que volgués aquesta família i, per tant, davant

aquestes declaracions, intencions, voluntat política que va

manifestar la Conselleria d’Educació, jo voldria demanar al

conseller si creu que afavoreix la integració de les famílies

d’origen que aquí diu peninsular, però poden ser de l’origen

que sigui, és a dir, d’un lloc que no siguin les Illes Balears o

que, evidentment, venguin d’un altre lloc, rebre les

comunicacions del centre en una llengua diferent a aquella que

el centre té com a llengua habitual. És a dir, saber si creu que

afavoreix la integració d’aquestes famílies per aquest fet en

concret que va anunciar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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. Intentaré ajustar-me a la seva

indicació, com és natural. Però vull fer dues observacions abans

d’introduir-me en la resposta exacta de la pregunta.

La pregunta ve circumscrita a les famílies d’origen

peninsular. És una cosa que m’ha deixat perplex perquè,

efectivament, aquí hi ha famílies d’origen peninsular i d’origen

d’altres continents; és a dir, m’ha sorprès que fes una

circumscripció a les famílies d’origen peninsular, perquè hi ha

famílies que vénen d’Amèrica, d’Austràlia, de moltes bandes

vénen a viure a Mallorca. Però bé, jo intentaré respondre..., en

fi, interpret que és una qüestió de caràcter general, vull

entendre que no es refereix estrictament a les persones d’origen

peninsular, que són distintes a les que vénen de la resta del

continent europeu, o la península m’imagín que és la península

ibèrica. És que a la pregunta no queda del tot clar, però bé, no

ho sé, ho veuríem.

En tot cas sí que em pareix un poquet una equivocació

circumscriure el concepte d’integració al concepte de llengua.

Jo crec que això és una tremenda equivocació que vull dir avui

aquí. La llengua no és l’únic..., pot ser el principal element

d’integració, però integració a una societat no és només parlar

la mateixa llengua. Els esclaus del Congo belga els ensenyaven

francès, i parlaven francès però eren esclaus. La integració és

una cosa molt més complicada i té molt més a veure amb les

actituds d’una societat, no tant amb la llengua d’una societat.

Per tant, quan parlam d’integració de gent que ve de fora i gent

que ve de fora sovint amb unes dificultats econòmiques, no

sempre és així, però en molts de casos és així, amb dificultats

econòmiques, ve aquí a instalAlar-se un poquet com la terra de

promissió, és a dir, ve fugint d’un lloc on no tenen pràcticament

per cobrir les necessitats vitals, aquí hi ha molta gent immigrant

que arriba amb aquesta dificultat, ve aquí perquè allà on vivia

no pot cobrir les seves necessitats vitals pràcticament més

elements, i vénen cercant uns nous horitzons, una terra de

promissió, i jo crec que l’actitud del poble de les Illes Balears

sempre ha estat d’acceptació, d’hospitalitat, de comprensió cap

aquestes situacions, i crec que ha de continuar essent així. I el

coneixement de la nostra llengua naturalment que forma part

d’aquest procés d’integració dins la nostra societat, per suposat

que forma part d’aquest procés d’integració, però no em pareix

que sigui l’única qüestió que forma part d’un procés

d’integració. És un element important i és desitjable que les

persones que vénen a viure aquí aprenguin la nostra llengua,

com és natural, i és desitjable i obligatori que els alumnes que

s’escolaritzen a les Illes Balears aprenguin la nostra llengua i

acabin quart d’ESO sabent escriure i llegir el castellà i el català,

com és natural, venguin d’on venguin, encara que venguin del

Congo o de la Xina, això és així. 

Però crec que es fa una certa..., o del conjunt de la pregunta

jo, amb tots els meus respectes i des del meu mode de veure les

coses, perceb una certa confusió entre integració i llengua. És

a dir, una persona que no parli la nostra llengua no pot estar

integrada a la societat de les Illes Balears? És que és això el

rerafons de la pregunta? Perquè clar, a mi em preocupa, si és

aquest el rerafons de la pregunta. Jo crec que aquí hi ha gent

que està integrada a la nostra societat, hi ha diputats en aquest

parlament, i és una cosa que no és una crítica sinó una

descripció, que empren la llengua castellana, i a mi no se

m’ocorreria dir que són diputats que no estan integrats a la

societat de les Illes Balears. És que no sé on podem arribar amb

aquest debat. 

No, és que estic fent reflexions un poquet en veu alta però

que em pareix que donen voltes sobre -i no em faig molt

enfora, Sr. President- els temes de la pregunta. Clar,

efectivament en qualque moment hauré de baixar i contestar

expressament, Sr. President, que és el que faré ara mateix.

La pregunta és si nosaltres pensam, si creu el conseller que

afavoreix la integració de les famílies d’origen peninsular rebre

les comunicacions del centre en una llengua diferent a aquella

que el centre té com a llengua habitual.

Sincerament crec que no afavoreix ni deixa d’afavorir la

integració. És un fet al qual tenen dret, com és natural; ho diu

la legislació que està en vigor. Aquesta és una comunitat on hi

ha cooficialitat, existeixen dues llengües oficials, i per tant

segons l’article 43 de la Llei de règim jurídic de

l’Administració, nosaltres som administració, les escoles són

administració pública, tenen l’obligació, per tant, d’atendre el

dret que té tothom a rebre la informació administrativa en

qualsevol de les dues llengües oficials. Per tant això és un dret
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que tenen, i el respecte a un dret individual no és qüestió que a

mi em pareixi si afavoreix o no afavoreix; la meva opinió és

absolutament positivista respecte a aquestes qüestions. La llei

diu que existeix aquest dret?, idò l’hem de respectar, no és

qüestió que..., és a dir, si es modifica la Llei de règim jurídic ja

ho veurem; per això passa un poquet com la LOCE: mentre la

LOCE estigui en vigor jo crec que l’hem de respectar perquè és

una llei orgànica i està en vigor. Bé, idò la Llei de règim jurídic

de l’Administració està en vigor i diu que l’administrat té dret,

a una comunitat cooficial, amb llengües cooficials, amb dues o

més llengües cooficials, a rebre la informació de

l’Administració en la llengua que ell pretengui i, per tant, per

complir aquest dret que no es compleix, a determinats centres

no es compleix, i a determinats centres fins i tot se li diu, per

abundar en la casuística i ilAlustrar la Cambra, quan qualque

pare ha demanat a qualque centre que per favor li enviassin la

documentació en castellà perquè té dret a rebre-la en castellà,

segons les lleis, segons la cooficialitat que existeix en aquesta

comunitat, la resposta ha estat que cada pic que rebés un

document en català anàs al centre, que ells l’hi traduirien

davant perquè l’entengués en castellà. Això, naturalment i

òbviament, és una resposta inacceptable que s’ha produït en

algun cas, no vull dir que sigui una actitud generalitzada, però

que s’ha produït i que no s’ha de produir.

Respectem les lleis. Allò que uneix tots els espanyols, crec,

és que hi ha una Constitució que tots respectam i tots volem

que es compleixi, i d’aquesta constitució pengen unes lleis que

tots volem que es compleixin. Hi ha unes majories

parlamentàries que poden canviar aquestes lleis?, perfecte, que

les canviïn, si és necessari, però mentre estigui en vigor aquest

dret individual de rebre la informació de l’evolució o del que

sigui respecte a un fill d’un centre escolar en qualsevol de les

dues llengües oficials i es demani que així sigui s’ha d’atendre

aquest dret, no podem no atendre’l, i això a més -i acab, Sr.

President- no afecta, al meu mode de veure, en res el procés

educatiu de l’alumne, perquè parlam d’una persona que ha

arribat a un territori i que el seu fill serà coneixedor i usuari de

la nostra llengua, perquè el sistema educatiu l’obliga a ser

coneixedor i usuari de la nostra llengua, però no podem anar a

aquest nivell d’exigència. 

Jo crec que hem ser comprensius, tolerants, com sempre

hem estat els ciutadans de les Illes Balears, i entendre aquestes

situacions, i no crec que sigui exigible a una persona que arriba

aquí amb 40, 50, amb els anys que sigui, escolaritza els seus

infants i no pugui tenir informació en llengua castellana si és la

que ell comprèn. Jo crec que això és un dret que hem de

respectar, sincerament.

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. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no entraré en les

qüestions prèvies perquè, evidentment, és una qüestió en la

qual ens podríem allargar molt. Jo ja li he explicar allò del

peninsular, li he dit que evidentment s’afegia molta gent que no

vengués o no conegués, en aquest cas, la llengua..., que venia

d’un altre origen. I en segon lloc el tema de la integració

evidentment discrepam. Jo crec que el tema de la integració no

és l’única qüestió, però és evident que per integrar-se dins una

comunitat un aspecte fonamental és entendre la llengua que

parla aquella comunitat i poder-la utilitzar d’una manera

normal, perquè és allò lògic. Si vostè se’n va a Anglaterra el

més normal del món és que li parlin en anglès, vostè aprendrà

l’anglès i molt bé, perquè a més podrà parlar amb tothom,

tothom el podrà entendre i vostè es podrà expressar i podrà

tenir converses amb qui sigui. 

Per tant des d’aquest punt de vista jo crec que la integració,

el tema del coneixement d’una llengua, el tema de l’ús

normalitzat,  integra dins una comunitat, no faltaria més, és un

element identificador la llengua, un element més, integra més

dins la cultura, dins l’enteniment, dins fins i tot l’entendre

millor aquella comunitat a la qual un va, sigui qui sigui, com si

per exemple vostè o jo ens anam a un altre país i, evidentment,

jo el primer que faria seria aprendre la llengua d’allà, que crec

que és el que pertoca i el que més evidentment fa que es pugui

integrar en la vida pròpia d’allà; és un element més, no l’únic,

no entraré en qüestions de classe o de diferències a un altre

nivell.

Dir-li, per tant, que crec que si vostè mateix fa esment que

és un dret que existeix, quina necessitat hi ha de donar-li vostè

com a una mesura tan especial aquesta i fer aquest missatge que

ha fet la conselleria de, precisament, si totes les persones,

suposadament, tenen dret a poder rebre la informació de

l’administració amb les dues llengües, i existeix, per quina

necessitat la Conselleria d’Educació ha hagut de dir que les

famílies podran rebre la informació del centre amb les dues

llengües, d’una manera reiterativa per, al nostre mode de veure,

d’alguna manera intentar, de la nostra manera de veure,

precisament donar una idea que es va fer ja fa una sèrie de

mesos, per tal d’acomplir les seves propostes electorals, que el

tema del castellà i les famílies podrien tenir la informació en

castellà, etcètera? Jo crec que si això ja existeix, no passa res,

que qualsevol persona que ho vulgui en català o en castellà que

ho demani, però no fer com a un element diferenciador que, al

nostre entendre, és precisament el que creim que almanco

d’aquesta manera s’ha volgut fer.

I ja per acabar dir que nosaltres creim que la integració de

les famílies, venguin d’on venguin, almanco una manera més és

el fet de poder conèixer i utilitzar aquesta llengua d’una manera

habitual que, evidentment, si hi ha algú que no l’entén, la llei,

vostè mateix ho diu, i és així, si no ho entenen ho puguin

demanar en la llengua que considerin, almanco en castellà, ja

que no hi ha altra llengua oficial aquí; però, evidentment, no fer

d’aquesta situació com si fos una situació en la qual dir a les

famílies ara podeu fer això, per, precisament, no crear més

crispació entorn d’un tema que jo crec que el tema de la llengua

precisament no es tracta d’anar creant crispació, sinó

precisament tot el contrari, d’anar creant integració. I la

integració lingüística és un element fonamental per comprendre

una comunitat, per viure millor en aquesta comunitat, sigui una

persona d’origen pobre, d’origen ric, d’Amèrica, d’Estats Units

o evidentment de Màlaga. Vull dir que crec que tot això és bo

i que evidentment en aquest sentit no significa en absolut

aprofundir en les diferències, sinó tot el contrari, fer més

normal la utilització de la nostra llengua i del nostre
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coneixement i que la gent que ve aquí se senti més propera a

aquest entorn, i crec que a través de l’escola és un element

important. Per tant, idò, si hi ha el dret que no es torni a fer més

èmfasi en el tema i senzillament els pares faran ús d’aquest dret

que es té a través de la llei escrita.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I per tancar aquest torn de

contrarèplica, té la paraula el conseller, per un temps màxim de

cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, procuraré ser breu. Nosaltres no hem

fet d’això un missatge, escolti, la crispació, després d’aquests

tres mesos d’aquest debat sé perfectament on està i tenc la

crispació perfectament identificada i quasi amb noms i llinatges

del que és la crispació respecte d’aquest tema. Ha servit per

qualque, a més, per veure on és la crispació. Aquesta és una

qüestió.

Segona qüestió. Nosaltres hem parlat d’aquest tema perquè

aquest dret no s’acomplia, simplement per això, nosaltres no

hem fet, aquest dret no s’acomplia, efectivament, jo li he posat

qualque exemple i n’hi podria posar molts més, la majoria dels

centres remeten en català la informació als pares i hi ha pares

que això no ho entenen, i això no té res a veure amb, bé, doncs

l’únic que hem fet ha estat manifestar que reconeixíem aquest

dret i que volíem que s’acomplís. Però nosaltres no hem fet

d’això una bandera, ni n’hem parlat tantes vegades com vostè

vol suposar, jo n’he parlat una vegada i cada vegada que s’ha

suscitat la qüestió, naturalment, n’he tornat parlar, però no ha

estat per part meva.

Clar, vostè me posa un petit exemple respecte del qual vull

fer una molt breu reflexió, que me durà llavors al tema de la

integració, vostè diu: vostè se’n va a Anglaterra i vostè haurà

de parlar anglès, efectivament, perquè l’idioma oficial

d’Anglaterra és l’anglès. Però l’idioma oficial de les Illes

Balears no és el català, aquí hi ha cooficialitat, hi ha dues

llengües oficials, per tant les dues llengües estan en peu

d’igualtat quant a drets individuals quan la gent els exercita;

això ho hem de tenir clar, perquè, i això me du a la següent

reflexió: vostè, si no ho diu expressament, jo ho entreveig del

que vostè diu, vostè ve a dir que si no hi ha coneixement del

català no hi ha integració a la nostra societat, és un poc el que

percep. I jo personalment, a nivell d’opinió, jo no hi estic

d’acord i li dic amb tota sinceritat, jo crec que una persona pot

estar perfectament integrada a la societat de les Illes Balears

sense parlar el català, i jo conec molta gent que està

perfectament integrada, que forma part de la nostra societat que

no parla el català, l’entén però no el parla, i gent que fa molts

d’anys, moltíssims d’anys que viu aquí, però no l’ha après. I

què és que aquesta persona no està integrada a la societat

balear? És a dir, és que això té un risc, que estic segur que no

és el que vostè planteja, però hi ha gent que pot caure dins

aquest risc que això genera, és el risc dels carnets, de repartir

carnets d’integració, aquí podem donar carnets als que estan

integrats i no donar-ne als que no estan integrats. No dic que

sigui l’actitud de vostè ni del seu partit tant sols, però això és

un risc que hi pot haver quan duim les coses a aquests extrems.

Nosaltres no podem sostenir, crec, i ho dic amb tota

sinceritat, seriosament, que la integració depèn que es conegui

o no el català. És ver que l’ús de la nostra llengua és un element

que coopera a una millor integració? Sens dubte. Què és

desitjable que tothom que ve a viure a les Illes Balears acabi

parlant la nostra llengua? Jo ho desig més que ningú, de ver.

Què tots els alumnes que venen de fora venen obligats a

estudiar en la nostra llengua i acabaran coneixent...? Tot això

és perfecte, el problema de la integració sobrepassa, al meu

mode de veure, el tema de la llengua, i no podem, crec que no

hem de posar una barrera en aquesta qüestió; és a dir, el que no

podem dir és, a sensu contrari, clar, si per estar integrats s’ha

de conèixer el català, el que no coneix el català no està integrat,

això és l’òbvia conclusió. Bé, però, no ho ha dit, però és el que

jo sobreentenc del que ha dit; és a dir que si qualcú, si per

integrar-se s’ha de parlar el català, doncs el que no el parla no

està integrat. Bé, doncs, jo crec que en això no hem de fer

aquest plantejament.

Crec que de vegades ens ha faltat, i no ho dic per vostè, i li

dic seriosament, no ho dic per vostè, ens ha faltat de vegades

tolerància, ha faltat a la nostra societat també un poquet

comprendre les situacions de la llengua.

I dit això, que sí que ens duria, Sr. President, molt més

enfora del que vostè està disposat a permetre-nos, acabaré.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Li agraïm la seva presència.

II. Proposició no de llei RGE núm. 965/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a construcció d'un velòdrom cobert.

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

consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 965/04,

relativa a construcció d’un velòdrom cobert, presentada pel

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Hem de dir que s’ha presentat una esmena a la proposició

no de llei, per part del Grup Parlamentari Popular, amb RGE

núm. 2389/04.

I, en primer lloc, per defensar la proposició no de llei,

intervé, per part del Grup Parlamentari Nacionalista, la Sra.

Mascaró, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El PSM-Entesa Nacionalista

es va decidir a presentar aquesta proposició no de llei perquè

el ciclisme és un esport que té molta tradició a les nostres illes,

...

EL SR. PRESIDENT:



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 10 / 22 d'abril del 2004 185

 

Sra. Diputada, perdoni un segonet. Demanaria que sortíssim

amb una mica de silenci, això pareix una escola.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Havíem d’haver esperat que sortís el conseller per

començar, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No, deia que simplement que el ciclisme és un esport de

gran tradició a les nostres illes, tant a nivell base com a nivell

professional; tenim grans campions, sobretot a Mallorca, però

també a les altres illes. I és un esport tan arrelat que molts

partits polítics duen dins el seu programa electoral del 2003 la

construcció, precisament, d’un velòdrom a Palma.

D’altra banda, també és un fet que molts equips ciclistes,

sobretot d’Europa, fan estades per entrenar a les nostres illes;

que això suposa un increment de visitants i d’estades,

contribuint al manteniment del sector turístic. I per tant existeix

la necessitat, per una banda, de millorar les infraestructures

esportives per donar una resposta als ciutadans d’aquestes illes

que practiquen o que volen practicar aquest esport; i per una

altra banda, també de millorar l’oferta complementària que

ajudi a aquesta desestacionalització del turisme que tant

esperam tots, i que, a la vegada també, suposaria millorar

l’oferta laboral en aquestes illes.

No fa molt, fa una setmana crec, era la setmana de Pasqua,

es va fer un campionat a Palma que es va haver de suspendre

justament degut a la pluja perquè el velòdrom que existeix

actualment no està cobert. Va sortir a tots els diaris que els

organitzadors, els participants i el públic es qüestionava per què

Mallorca encara no té una instalAlació coberta. El president de

la Federació Ciclista de les Illes Balears també ho demanava i

fins i tot ell recordava que els partits polítics ho teníem als

nostres programes, i avui ha sortit la notícia que ahir, el Govern

i l’Ajuntament de Palma, eren a Ginebra a solAlicitar el mundial

de pista per a l’any 2007. Per tant, un acord com això ajudaria,

tal vegada, que aquest mundial de pista pogués ser realitat el

2007 i que poguessin ser realitat moltes altres estades.

I com que pensam que això no ho pot cobrir només

l’Ajuntament de Palma, perquè seria una infraestructura que no

només donaria servei als ciutadans de Palma, sinó a molts altres

i a visitants, que s’hauria de fer conjuntament. També és cert

que ahir es va, perdó, dimarts, es va aprovar una proposta a la

sessió del Parlament, que feia referència a la Llei del règim

especial; nosaltres incloíem aquesta petició d’avui, que fos en

coordinació amb el Govern balear, l’Ajuntament de Palma i el

consell insular, però dins aquestes comissions del REB, dins

l’article 31 del Règim Especial de les Illes Balears, i era per

això que dúiem aquesta proposta amb dos punts: la primera,

instar el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat

espanyol a constituir la comissió mixta, d’acord amb l’article

31 de la Llei 30/1998. I el segon punt era aquest d’instar el

Govern de les Illes Balears a iniciar els tràmits per a la

construcció d’un velòdrom cobert a Palma, amb les

característiques adequades per ser homologat amb la normativa

internacional de ciclisme i en coordinació amb l’Ajuntament de

Palma i el Consell de Mallorca.

No sé si ara o després podríem parlar de l’esmena del Partit

Popular, esperarem que la presentin ells.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l’esmena RGE

núm. 2389/04, del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la

Sra. Carme Feliu, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, President. Una pregunta, només per defensar

l’esmena o per plantejar la nostra postura?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per a les dues coses.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Bé, com ja bé ha dit la Sra. Mascaró, que, a més, ja hem

parlat en altres ocasions i crec que hem pogut a qualque acord

i per fer via, crec que nosaltres, des del Grup Popular, pensam

que després del debat que es va produir en aquest Parlament,

per una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista,

realment queda una miqueta fora de test aquest primer punt, tot

i que nosaltres hi estam d’acord. Vull dir que si ells no el volen

retirar, nosaltres votarem a favor i crec que el Parlament va

manifestar, per unanimitat, el seu vot favorable a impulsar

d’una vegada per totes el règim especial de les Illes Balears,

amb la qual cosa inclou, com no podria ser d’una altra manera,

la creació d’aquestes comissions mixtes i per suposat aquesta

en concret. Llavors, nosaltres, bé, en primer lloc demanaríem

aquesta retirada i, si no és així, doncs, en tot cas, votaríem a

favor.

Crec que, quant al segon punt, també ho acaba de dir ara

mateix la Sra. Mascaró, el tema que just, no sé si han tornat o

no, però que en aquests moments ahir encara hi eren el director

general d’Esports i el tinent de batle d’Esports de l’Ajuntament

de Palma eren a Ginebra, per intentar aconseguir que el

mundial del 2007 de ciclisme en pista vengués a Palma, crec

que és una prova evident que hi ha unes molt bones intencions,

tant per part de l’ajuntament com per part del Govern, de fer tot

aquest tipus d’infraestructura necessària de potenciar i de

millorar totes les infraestructures ciclistes a tota la nostra

comunitat, jo crec que va més enllà fins i tot de fer aquest

velòdrom, i es tractaria d’adaptar i de tenir molt en compte el

tema del turisme alternatiu, en tot cas.

Llavors, estam totalment d’acord, com no podria ser d’una

altra manera, però la nostra esmena fa referència, és una

esmena d’addició, que fa referència que també s’insti el Govern

de l’Estat, allà on també està clar que qui ha de fer el velòdrom

és l’Ajuntament de Palma, entenc jo que es demana una
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colAlaboració al Govern de les Illes Balears i nosaltres

demanam també que el Govern de l’Estat s’impliqui en aquesta

ajuda, perquè, en tot cas, serà una oferta turística interessant

per a tot l’Estat espanyol, no només per als mallorquins ni

tampoc per als de la comunitat de Balears, sinó per a tots. Per

la qual cosa, nosaltres proposam aquest afegit a aquesta moció

i, si l’acceptassin, doncs votaríem a favor d’aquesta proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I ara en torn de fixació de

posicions dels grups que no han presentat esmenes, per part del

Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Dolça Mulet, per

un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

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

Grup d’Unió Mallorquina estam totalment d’acord amb aquesta

proposició no de llei. Ja, com ha dit la Sra. Feliu, el primer punt

es va parlar dins la plenària del Parlament, per tant, si la manté,

si la retira bé i si la manté nosaltres li votarem a favor.

Referent al segon punt, dir-li que realment és un deute greu

i gros que té aquesta comunitat dins el món del ciclisme. El

món del ciclisme ens ha donat a nosaltres unes grans

satisfaccions i crec que s’ha de fer i ja és hora. També dir que

des d’Unió Mallorquina creim que s’ha de fer un velòdrom

cobert nou, modern i que sigui punt de referència per a l’Estat,

tant espanyol com internacional, ja que Mallorca i les altres

illes són punt important com a turisme alternatiu, bé, ja ho ha

dit i serem breus, per tant nosaltres hi estam totalment d’acord

i, a més, un velòdrom cobert, nou, repetesc, nou; no és cobrir

el que hi ha a Son Moix, sinó fer-ne un de nou que entri dins la

xarxa d’instalAlacions esportives que té aquesta comunitat. Per

tant, des del Grup d’Unió Mallorquina li votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula la Sra.

Rosselló, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres hem de dir que el

nostre grup donarem suport a la proposició no de llei que

presenta el PSM respecte de la construcció d’aquest velòdrom.

Nosaltres entenem, bàsicament, que el ciclisme, ja s’ha dit,

és un esport de gran tradició; que, com és conegut, hi ha grans

campions a l’illa de Mallorca, però també a altres illes; i també

el que volem explicar és que, precisament, en aquest moment

d’alguna manera la pràctica del ciclisme és bastant normal a les

nostre illes, i veim, d’una manera habitual, fins i tot les

carreteres, de molta gent que practica el ciclisme com a un

esport tant d’aquí com d’altres indrets que venen, precisament

com s’ha dit, des d’un turisme o des d’una oferta turística que

pot ser molt interessant.

Per tant, creim que el tema de fer un velòdrom cobert,

suposam que evidentment s’ha de cercar el lloc més idoni, que

tengui el menys impacte possible, creim que pot ser una bona

iniciativa. Ara bé, sobretot voldríem acompanyar, tot i que no

plantejam cap esmena, a millorar precisament, com hem

expressat en moltes ocasions, el tema de les carreteres de les

nostres illes que no contemplen per a res la pràctica d’un

esport, com és el ciclisme, mentre hi ha moltíssima gent, ja dic,

més de 80.000 o 90.000 persones que precisament ens visiten

per fer la pràctica d’aquest esport a les nostres illes. Creim que

també això ha d’anar acompanyat d’altres mesures que, ara per

ara, no hi veim l’entusiasme del Govern com si veim, per

exemple, a cercar infraestructures noves esportives, però creim

que tot això hauria d’anar unificat, per tal que el ciclisme, en

aquest cas, esportiu, idò tengués el paper que toca a les nostres

illes.

I per acabar, i tenint en compte l’esmena que ha presentat

el Partit Popular, a nosaltres evidentment li hem de dir que ens

sembla bé que es pugui incloure, evidentment a nosaltres no ens

pertoca dir el què, el que passa és que sí podem almanco dir la

nostra opinió, idò jo la deixaria apuntada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez per un

temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Primero que nada agradecer la

iniciativa del Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista,

más que nada porque me rejuvenece, me rejuvenece porque

éste es un debate que ya llevamos en el 97, en el año 1997 el

Ayuntamiento de Palma presentaba el proyecto para cubrir el

velódromo y que se cubriría, además, con la financiación

estatal que se conseguiría con la Universiada. ¡Qué tiempos!

Yo decía en aquel momento que no había dinero y que no se

haría el velódromo, me decían que no, que estaba totalmente

equivocado. Evidentemente, se hizo tal como dijimos, no se

hizo el velódromo y no había dinero, todavía están pagando

facturas de la famosa Universiada.

Así pues, hoy vuelve a estar de moda unos cuantos años

después este viejo asunto. Realmente es un compromiso

incumplido por parte del Ayuntamiento de Palma, que desde

hace mucho que tenía que contar esta ciudad, por muchas

circunstancias que ahora no me voy a extender en ellas porque

ya se ha hablado de alguno de los motivos que justifican

construir o cubrir un velódromo aquí, en la ciudad de Palma;

pero sin duda yo quisiera añadir dos cosas que deben tenerse en

cuenta de cara a la construcción del velódromo cubierto. Y la

primera es que el actual velódromo es un velódromo peligroso,

es un velódromo peligroso sobre todo cuando se practica

ciclismo a horas nocturnas, porque cuando hay un determinado

grado de humedad en la pista, la humedad natural, sin

necesidad de lluvia, facilita las caídas de los ciclistas, entonces

por ese primer motivo yo creo que ese velódromo se tendría

que cubrir, que luego se quiere hacer otro, pues que se haga
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otro. Pero, sin duda, si se necesita contar con un velódromo

cubierto y tenemos uno y se puede cubrir, pues estupendo; y si

además se hace otro cubierto, pues tanto mejor, nunca

discutiríamos dinero para la práctica del deporte.

Y además insistiría en que un velódromo cubierto permitiría

también, facilitaría mucho la incorporación de jóvenes

deportistas, de jóvenes practicantes del ciclismo a la práctica de

dicho deporte en pista, puesto que la mayor confortabilidad de

las instalaciones sin duda que tendría, como se dice en algunas

ocasiones un efecto llamada sobre los más jóvenes que

practican deporte.

En definitiva, es una tarea del Ayuntamiento de Palma, que

es el obligado a llevar la iniciativa; consell i Govern deben de

ayudar. Y ahora nos vienen con una iniciativa también, con una

enmienda pidiendo que también ayude el Estado, curiosamente

ese Estado al que cuando se hacía la Universiada y yo decía en

este mismo Parlamento, en la sala de abajo, que había que pedir

dinero para ello, ahora sí, antes no, sic transit gloria mundi, en

fin, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿En qué ha

variado la ideología, o han variado las circunstancias? Todo el

mundo sabemos las respuestas y por eso dejaremos ese tema.

Si tiene que colaborar el Gobierno del Estado pues que

colabore, es que realmente hemos de reconocer que las arcas

públicas de la comunidad autónoma están arruinadas; la línea

de despilfarro emprendida por el actual gobierno, manteniendo

los negocios ruinosos de estrellas de Hollywod pagándole las

pérdidas que han tenido y patrocinando equipos ciclistas

profesionales, aportando más dinero que todas las demás

administraciones autonómicas de nuestro país para todos los

demás equipos profesionales que corren en España, sin duda

esa línea de despilfarro ha debilitado las arcas públicas y

comprendemos que por ello, las arcas públicas de nuestra

administración autonómica, comprendemos que por ello

quieran buscar ayuda en un sitio y en otro. Pues bien, la que

haga falta, si del Estado del Estado, si de la ONU de la ONU,

de quien haga falta, pero el Partido Popular, especialmente el

Ayuntamiento de Palma, tiene la responsabilidad de llevar a

cabo este velódromo cubierto, que la asuman que gobernar es

eso; con la ayuda de todos, pues que cada uno dé la que pueda,

el consell, el Gobierno autonómico y, si es necesario, el

Gobierno central.

Y si se hiciera a través de esas comisiones mixtas, que creo

que fue unas 78 veces se pidió que se reunieran en la anterior

legislatura y no se reunieron más que solamente para ser

constituidas y nada más, pues si es a través de esas, que no

querían que se constituyeran, perdón, que no querían que

llevaran a cabo ninguna actividad y que ahora sí otra vez

cambian de línea, pues que se haga. Como sea, pero que

contemos con un velódromo cubierto, y no por la mera

justificación de que así, para el 2007, tendremos uno para el

mundial de pista, porque ya estamos cansados de ver los

aficionados al deporte en Baleares que aquí todo se hace a

golpe de oropel; Copa Davis, hagamos una pista, recuerdo que

decíamos, la pista que se hará, cuando se hizo la eliminatoria

en Cala Rajada hace unos años, luego no servirá para nada,

quedó abandonada; se ha hecho otra vez la Copa Davis, ¿qué

nos ha quedado? Nada, no nos ha quedado nada. ¿Se pide el

mundial 2007? Siempre vamos a golpes, para hacer tal fiesta

tenemos que hacer tal cosa, pensemos en los de aquí y

pensemos menos en las grandes fiestas y construyamos las

cosas pensando sobre todo en los deportistas de aquí, de las

Islas Baleares.

Por eso nosotros daremos apoyo, tanto a la proposición que

hace el Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, como

a la enmienda que se ha presentado por parte del Partido

Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I ara procediria la suspensió,

per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup

proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem

continuar.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. No tenia intenció d’aturar. En primer

lloc, agrair el suport de tots els grups; deixar ben clar que la

petició que nosaltres vàrem escriure és construcció d’un

velòdrom cobert a Palma, en cap cas de tapar el vell, és a dir,

no hi posàrem la paraula nou perquè se suposa que si poses

construcció d’un velòdrom cobert és perquè es comenci de bell

nou, que no és arreglar el vell.

Dir-li també al Sr. Diéguez que aquesta és una proposta que

ha presentat el PSM, que no és una proposta del Partit Popular

i que, de fet, ja la demanàvem l’ajuda de l’Estat, en el primer

punt, quan demanàvem la constitució de la comissió mixta,

d’acord amb el REB.

No tenc cap inconvenient a retirar-la, simplement, jo tenia

por que si només hi posàvem, només acceptava la proposta del

Partit Popular i dir i el Govern de l’Estat espanyol, si no hi

posàvem el primer punt, no s’acceptàs per part del Govern, de

dir si voleu un velòdrom el feim, però el fet que s’aprovà

dimarts la creació, la petició de totes aquestes comissions, per

tant sí que retiraria el punt 1 i acceptaria l’esmena del Partit

Popular.

I res més, i agrair i crec que els ciutadans aficionats al

ciclisme, els que hi ha ara i els que ho vulguin ser i també la

gent que es dedica al turisme, tant a nivell d’empresariat com

de feina, segurament agrairà que existeixi una infraestructura

com aquesta a les nostres illes. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entenem, doncs, que

quedaria la proposició amb el primer punt, quedaria retirada, i

s’incorporaria l’esmena del Partit Popular, no és ver?

Passaríem a la votació o podem entendre que queda

aprovada per assentiment?

Moltes gràcies, en conseqüència, queda aprovada la

proposició no de llei, amb la incorporació de l’esmena.
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I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no havent-hi

més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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