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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en les preguntes RGE núm. 5783, 5784, 5785, 5786

i 5787/04. Assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura, el

Sr. Francesc Fiol i Amengual, acompanyat del director general,

el Sr. Jaume Juan, director general d’Administració Educativa

i Inspecció.

Crec que havíem parlat, en aquest cas, amb la diputada que

formula les preguntes, i havia demanat per fer una agrupació.

Ens podria explicar si faria una agrupació total?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Li demanava, Sr. President, si fos possible agrupar-les en

dos apartats, en realitat. Un són les preguntes que tenen a veure

amb els fonaments pedagògics, la metodologia i l’avaluació,

que són les tres primeres, que jo si vol..., ara no tenc aquí ara

mateix les referències, però vaja, les tenc aquí escrites i les diré

ara al començament, si li sembla bé; i les segones són les que

tenen a veure amb els criteris dels centres i amb les millores o

contraprestacions que s’han proposat als centres que participen

en l’elecció, en aquest pla d’elecció de la llengua.

1) Pregunta RGE núm. 5783/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a criteris del Pla de la Conselleria

d'Educació per a l'elecció de la llengua del primer

ensenyament.

2) Pregunta RGE núm. 5784/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa M aria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a criteris de la Conselleria d'Educació i

Cultura per a l'elecció dels centres que participen en el Pla

per a l'elecció de la llengua del primer ensenyament.

3) Pregunta RGE núm. 5785/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a millores o contraprestacions que ha

ofert la Conselleria d'Educació als centres que participen

en el Pla per a l'elecció de la llengua del primer

ensenyament.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap problema, i ja vàrem parlar amb vostè que, bé,

en lloc de donar 10 minuts idò seríem generosos amb el temps

perquè pogués formular-les en dos grups. Té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Molt bé. Sr. Conseller, no sé si a vostè l’incomoda aquest

agrupament, però l’he fet..., en fi, perquè no siguem repetidors,

perquè no fem massa repetició i en realitat perquè no ens

allarguem massa. I en relació al temps de les intervencions, de

veritat, no s’amoïnin, senyors i senyores diputades, perquè jo

no l’exhauriré de cap manera. Crec que les coses, així com en

aquest cas són ben clares i paleses, es poden dir amb molta

brevetat.

Els deia que en el primer apartat de preguntes he inclòs les

preguntes relatives als fonaments pedagògics i a la metodologia

del projecte i, per tant, les que ens permetran veure la seva

idoneïtat i la seva oportunitat. Si volen, com que no les tenen

davant, els les repetiré. La primera deia: “Quins criteris

pedagògics fonamenten l’experiència de l’elecció de la llengua

del primer ensenyament?”. La segona és: “Com, quan i per qui

està previst que s’avaluï el pla de la Conselleria d’Educació per

a l’elecció de la llengua del primer ensenyament?”. I: “Té

previst la conselleria estendre l’experiència d’elecció de la

llengua a l’ESO?”, a la primària tota sencera i a l’ESO? I el

segon grup són les relatives als criteris de l’elecció dels centres

i a les contraprestacions, el pagament, podríem dir, que s’ha

ofert als centres per inscriure’s en aquest projecte, i les

preguntes són dues: “Quins criteris ha seguit la conselleria per

triar els centres que participen en el pla?”, i “quines millores o

contraprestacions ha ofert la Conselleria d’Educació als centres

que participen en aquest pla?”.

He fet aquestes preguntes perquè tots sabem de la

resistència als canvis, sabem que les persones responen a ells

en dues circumstàncies: quan els veuen absolutament

importants, és a dir, quan creuen que milloraran moltíssim, o

quan l’incentiu que se’ls ofereix els val la pena i per tant els

compensa fer l’esforç. 

El dimarts a la tarda, precisament, a la Comissió no

Permanent per a l’estudi del finançament de la sanitat i

l’educació, les intervencions de tots els participants en el debat,

de variada ideologia, i també de tots els representants dels

grups parlamentaris, també de variada ideologia, van evidenciar

la necessitat de dotar amb recursos qualsevol experiència

pedagògica. “Si no és així és paper banyat”, em sembla que va

dir el representant del Partit Popular. Jo hi estic completament

d’acord; estic segura, a més, que tots compartim aquesta opinió

i per tant confio en el fet que trobin idònies les preguntes que

he inclòs en aquest segon bloc. Hi ha un apartat que no serà

necessari contestar, que és el relatiu al nombre de centres,

perquè va sortir ahir una informació exhaustiva en el diari

respecte als centres que hi ha: ja sabem tots quins són, la seva

pertinença, quants nins tenen a cada centre que s’ha ajustat a

aquest pla, així que aquesta part no farà falta que ens la contesti

perquè està sobradament contestada.

Sr. Conseller, en començar aquesta intervenció vull dir-li

que l’únic objectiu de les meves preguntes és entendre-ho,

participar i per tant, naturalment, controlar el que s’està fent.

Com molt bé vostè sap estam en un terreny, el de l’educació, en

el qual, com en qualsevol altra empresa de serveis, no sols es

valora el rigor amb què s’encara qualsevol projecte sinó que,

aquesta empresa de serveis que és l’educació, en treballar a mi

em sembla amb el material més sensible que tenim, els nostres

nins i les nostres nines, s’ha de ser extraordinàriament acurat a

l’hora de justificar els motius pels quals endeguem iniciatives

com aquesta, que condiciona l’aprenentatge de la llengua,

l’eina bàsica de comunicació i cohesió, i per tant condiciona les

possibilitats de desenvolupar els potencials dels nins. Vull dir,

Sr. Fiol, que pregunto perquè ens interessa molt als socialistes
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l’educació, i volem copsar en tota la seva extensió les

iniciatives que es fan en aquest terreny.

Li he plantejat aquestes preguntes precisament perquè els

socialistes defensem dues coses: defensem el dret que les nines

i els nins rebin el primer ensenyament en la seva llengua, sigui

la catalana o la castellana; nosaltres també ho defensem, això,

hi estam completament d’acord, eh?, ho defensem...

No, jo li ho vaig dir l’altre dia, jo li ho dit sempre, això; és

molt important que els nins i les nines rebin el primer

ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la

castellana, és cert això. Nosaltres hem defensat sempre la Llei

de normalització lingüística; diu això, no? I també defensem el

dret inalienable dels infants a conèixer les dues llengües

oficials. Creiem a més que aconseguir que quan acabi

l’escolarització obligatòria dels infants dominin en el nivell oral

i escrit les dues llengües amb una facilitat semblant, que això

és el bilingüisme, no és solament una responsabilitat de les

famílies ni de la comunitat educativa, sinó que ho és de tota la

societat balear i per tant dels governs que la representen. 

Així s’ha entès fins ara, i és per això que ens hem dotat de

lleis i mètodes que han assegurat que es complien els dos drets,

lleis i mètodes que fins ara i sigui quin sigui el partit que els

havia posat en marxa els representants polítics hem respectat,

i ho hem fet perquè aquestes normatives i aquests mètodes

s’han demostrat eficaços. Jo en aquest sentit em pregunto:

podem dir sense mentir que en aquests 18 anys de la posada en

marxa de la Llei de normalització lingüística la nostra societat

ha sentit que no es respectaven aquests drets? En la nostra

comunitat educativa, en crisi actualment per la manca de diners

però tan sensible com sempre en la defensa del que creuen que

és bo per al desenvolupament del nins i de les nines, hi ha hagut

un moment crític enfront del que s’estava fent? És producte

d’aquestes crítiques, que a mi em sembla que no són evidents,

el projecte que ha endegat la conselleria? A mi em sembla que

aquest projecte no és la resposta a una crítica ni a la certificació

del fet que quelcom no anava bé. Aquests no són els motius. És

per això, Sr. Fiol, per conèixer els vertaders motius del pla de

la seva conselleria, que li he fet les preguntes.

Naturalment abans de fer les preguntes vaig llegir amb

moltíssima atenció l’ordre, i sobretot vaig reflexionar molt, sola

i en companyia, sobre la manera amb la qual es podria portar

a terme això que en ella se proposa. L’ordre diu textualment:

“Els centres hauran de preveure l’adopció de mesures d’atenció

específica per a aquests alumnes”, i en el mateix apartat diu

també: “Això es concretarà en atenció individualitzada, atenció

individualitzada que haurà de complir dues condicions: els

alumnes no han de poder ser segregats per motiu de llengua” -

ho diu la nostra llei de normalització lingüística-, “i aquestes

actuacions es desenvoluparan dins l’aula”, i per molt que jo

m’he volgut imaginar com es pot compaginar tot això no ho he

aconseguit. Com es farà això?, com s’està fent ja això? Hi ha

dos mestres a l’aula que cada un parla una llengua? Si com

passa al colAlegi públic Màxim Alomar de Palma hi ha quatre

nins en el projecte, hi haurà un mestre per a ells i un altre per

als 21 restants? Com ho faran amb la llengua vehicular?, un

dels elements importantíssims en l’aprenentatge, fins i tot més

que les hores de classe. Hi haurà dins l’aula rètols en català i en

castellà? Com es parlaran els mestres entre ells?

Tots aquests interrogants són els que m’agradaria que vostè

em sapigués respondre amb aquestes preguntes que li he fet.

Miri si seré breu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble.

Conseller per contestar les preguntes.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, senyors

diputats, intentaré amb aquesta agrupació que s’ha fet de dos

blocs de preguntes, donar una resposta de caràcter general, i

primer vull subratllar, disculpin que ho hagi fet, però duit per

la sorpresa he intervengut quan no tenia la paraula, però... Dic

per la sorpresa perquè vostès han tengut responsabilitats

administratives en el món de l’educació ja transferida i aquest

dret no es respectava, el dret que vostè diu que s’ha de

respectar de l’article 18 de la Llei de normalització lingüística.

No es respectava, ho diré tots els pics que faci falta, no es

respectava. Per tant em sorprèn que digui això però al mateix

temps m’alegra, perquè a mi em pareix allò lògic i correcte, que

respectem la nostra legislació, que la facem complir, que facem

que es compleixi encara que sigui una dificultat, i encara que

sigui complex, i encara que generi tensions. Allò fàcil és que

tot continuï com està; allò difícil és fer que els drets es

reconeguin i que es puguin complir. Per tant nosaltres fa molt

de temps, no només en aquesta matèria, en moltes altres, que

vàrem triar el camí de donar resposta a les demandes que ens

arribaven i a allò que crèiem, per ventura equivocadament, no?,

però jo crec que encertadament, què pensa la gent i què demana

la gent i per tant posam en marxa projectes, alguns d’ells es pot

dir innovador, però que no és més intentar plasmar allò que les

lleis ens diuen que hem de fer.

Naturalment totes les coses són susceptibles de millorar, de

fer-se millor, de corregir-se, i amb tota la humilitat he de dir -

ho he dit altres vegades però ho vull dir aquí també avui- que

jo estic ben obert a escoltar suggeriments. Per a un conseller

que només escolta crítica qualque dia poder arribar a escoltar

suggeriments seria un pas endavant molt important. Per tant jo

estic disposat a escoltar suggeriments, benvinguts siguin els

suggeriments, els recollirem, i vull recordar avui aquí que

parlam d’un pla pilot, d’un pla pilot que té un objectiu: veure

com podem estabilitzar una demanda que creim..., que creim

no, que existeix, com demostren les estadístiques que l’altre dia

el director general aquí present va demostrar, que existeix, en

els percentatges que sigui, encara que només n’hi hagués un

que ho demanàs ja existiria la demanda i ja existiria el dret. Per

tant recollim aquests drets, recollim aquesta demanda d’una

forma experimental i amb totes les dificultats que això suposa.

Vostè ha parlat al principi de les resistències als canvis que

són sempre un fet, i dins l’Administració molt més; a vegades

justificades, jo no vull ni tan sols jutjar l’actitud d’aquells que

es mostren reticents a posar en pràctica algunes reformes, ho

puc comprendre, però el fet de la resistència a les reformes és

permanent i sempre succeeix, i en aquest tema naturalment hi

ha resistències i hi ha gent que no..., per motius fins i tot de

mentalitat i de forma de pensar, que no vol que s’apliqui
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l’article 18 de la Llei de normalització lingüística, i això hem

d’acceptar que és un fet; és a dir, hi ha funcionaris de la nostra

administració contraris a l’aplicació i al reconeixement

d’aquest dret. Això no ha d’escandalitzar ningú, això és un fet

bastant notable i bastant considerable i hem de treballar amb

aquest fet, no podem naturalment impedir que sigui així. És

lamentable que els funcionaris no vulguin completament

complir les obligacions que tenen però aquestes resistències

existeixen i això és un fet i hem de treballar amb aquest fet. 

A posta hem començat amb una qüestió de caràcter

experimental. Vostè m’ha alliberat, i li ho agraesc, d’haver

d’explicar els centres quins són i tal, perquè ho ha vist publicat;

per tant botaré aquest aspecte en concret. Però naturalment són

un nombre reduït de centres amb un plantejament

vertaderament experimental per veure com ho hem de fer

possible, com fóra possible que aquest dret de l’article 18 de la

Llei de normalització es pogués dur a terme.

Llavors també vull subratllar de la seva exposició de motius

davant la pregunta que ha fet fa un moment que jo també

coincidesc amb les altres dues qüestions al voltant de les quals

ha girat la seva intervenció: el dret a conèixer les dues llengües,

el dret a conèixer i a aprendre en la llengua que prefereixin de

les dues oficials d’aquesta comunitat, i el dret i l’obligació de

conèixer les dues llengües oficials d’aquesta comunitat; i allò

tercer que vostè ha dit, que jo també m’hi adheresc perquè ho

he dit moltes vegades i a més crec que és el correcte, que quan

acabin la seva escolarització obligatòria a quart d’ESO dominin

les dues llengües oficials de la nostra comunitat. Per tant jo

crec que en allò estructural estam d’acord i m’alegra saber que

estam d’acord, i m’alegra veure que estam d’acord, perquè allò

és l’estructural.

Llavors les qüestions de com desenvolupam aquests drets,

de com els feim viables, de com vencem les resistències que

puguin sorgir, de com la mateixa Administració si s’equivoca

en algunes coses, o en la forma d’aplicar experimentalment

algun aspecte, ha de poder rectificar, i a mi no m’importa venir

aquí un dia i dir: “Miri, això ho hem fet així però ho faríem

d’una altra manera, i tal, perquè creim que...”, perquè al final

tots perseguim, i estic segur que tots els diputats d’aquesta

cambra persegueixen, i més els d’aquesta comissió, idò el bon

fi de l’ensenyament en les millors condicions possibles de tots

els alumnes de les Illes Balears. Per tant tots treballam al final

per al mateix.

En el que jo ja no estic tant d’acord és en la seva

asseveració sobre el fet que aquests drets en aquests moments

estaven recollits i es complien i es produïen. Jo he de discrepar.

Jo crec que no era així i de fet fer més palès que hi ha una

demanda no atesa és la mateixa estadística que corrobora que

hi ha pares que han preferit, a determinats centres, que el

primer ensenyament fos en la llengua oficial, l’altra llengua

oficial de la nostra comunitat, la qual cosa -hi vull insistir una

vegada més- no els eximeix, i ho saben aquests pares, això,

perquè és una cosa totalment coneguda i se’ls ha comunitat,

saben que això no els eximeix que tanmateix hauran de

conèixer l’altra llengua oficial, i serà imprescindible perquè

acabin la seva formació obligatòria i perquè vagin passant els

cursos que coneguin les dues llengües oficials de la nostra

comunitat.

Per tant nosaltres hem atès un compromís que havíem

contret d’una major participació activa en l’educació per part

dels pares, que aquesta participació garantís el dret de les

famílies a triar la llengua del primer ensenyament, i això és un

dels temes que ens han guiat durant aquests darrers mesos. Jo

vull recordar que nosaltres vàrem anunciar dia 17 de gener una

sèrie de mesures que volíem impulsar i que totes anaven

dirigides a crear un escenari on fóra més possible la formació

i el reconeixement de la convivència d’aquest dret amb el

procés general de l’educació i de la formació dels alumnes, i

aquest ha estat un procés que..., hi havia altres aspectes que han

estat debatuts també en aquesta cambra, com pugui ser

l’atorgament del nivell C de català a tots els alumnes quan

acabin quart d’ESO, que han generat força polèmiques a tots

els instituts i centres, i en el món de la política també, i que

naturalment són opinables. Jo no pretenc estar en possessió de

la veritat i que allò que jo cregui és allò que s’ha de fer, però

bé, sí que també vull dir que tenim un compromís de govern

que obeeix a uns criteris programàtics que més o menys, per

ventura no tan explícitament ni tan detalladament, però en

termes generals i en termes estructurals formen part d’aquest

tipus de discurs.

Un dels altres temes que bé ve dir-ho avui, perquè

recentment s’ha publicat una sentència que recull aquesta

qüestió, és el tema del dret lligat a aquesta qüestió que els pares

tenguessin coneixement d’aquest dret i poguessin exercitar

realment aquest dret, sentència que s’ha produït en el Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya i que és una sentència ben

interessant de llegir, perquè diu coses molt interessants; jo els

donaré una còpia si els interessa. És una sentència ben

interessant que reconeix diverses coses. La primera d’elles

qualque cosa que vostè ja ha reconegut avui aquí i que està bé

que la reconeguem: que estam parlant de drets individuals, és

a dir, no estam parlant de percentatges de gent que pretén una

cosa o pretén una altra, estam parlant dels drets individuals de

la gent, que són deslligables d’un amb un. Primera qüestió.

Segona qüestió: que els drets existeixen si són factibles i es

poden exercitar; si els drets són només qüestions

programàtiques, que posam a les normes, però llavors no els

complim no són drets. És a dir, per dir-ho d’una altra manera

i fent una extrapolació que ve al pèl del que ens està passant

aquí: si posam a l’article 18 que tothom té dret a triar la llengua

d’ensenyament, de les dues llengües oficials, però llavors a

l’hora de la veritat això és impossible exercitar-ho a la realitat,

idò és un dret ilAlusori, que es diu; per tant també condemnat

per aquesta sentència i per la jurisprudència del Tribunal

Superior i del Tribunal Constitucional, que prohibeix la

intitulació de drets ilAlusoris i en realitat inexistents, per tant

crec que amb plena coherència.

I a més estableix un criteri que també és extrapolable,

encara que vull dir, si em permeten la broma, que la

jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

no és aplicable a les Illes Balears, de moment, però mutatis

mutandis sí que és interpretable perquè les normes són molt

similars, quan no realment pràcticament idèntiques. Per tant el

tercer aspecte és l’establiment que el criteri de comunicació, el

dret de comunicació amb els pares s’ha de facilitar en la

llengua que els pares triïn de les dues llengües oficials i que els

impresos adreçats als pares han d’anar en qualsevol de les dues
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llengües oficials, i ells poden mantenir aquesta correspondència

amb el centre en les dues llengües oficials, que és un dret també

individual i que és un dret que estava reconegut a la llei, està

reconegut a les lleis, a totes, i a moltíssima jurisprudència del

Tribunal Constitucional, per cert, però era un dret que era un

dret ilAlusori, és a dir, no es podia exercir. 

Bé, idò, aquesta sentència va en el camí d’exigir, i jo crec

que molt encertadament, que els drets no siguin qüestions

purament ilAlusòries, sinó que siguin coses exercitables,

factibles per als ciutadans. Per tant crec que ve molt bé citar

aquesta sentència que s’ha publicat fa molts pocs dies, s’ha

promulgat fa molts pocs dies, i naturalment ve bé en el sentit

que és molt coherent amb el que nosaltres..., o reconeix la

coherència del que nosaltres estam intentant fer. Nosaltres

estam intentant que l’exercici de l’article 18 de la Llei de

normalització lingüística sigui un exercici fàctic, i començar de

zero perquè això sigui així, amb un nivell de resistència

notable, perquè havia de dir que això ha generat un nivell de

resistència notable per part d’alguns funcionaris o de molts de

funcionaris, idò té les seves dificultats. 

Per tant nosaltres el que vàrem fer va ser dictar l’ordre que

vostè ha invocat, vàrem posar en marxa un mecanisme pel qual

els centres que mostrassin interès que en el seu centre fos

possible fer aquesta experiència -no hem obligat ningú ni hem

exigit a ningú que es dedicàs a aquesta qüestió- mantenguessin

les reunions necessàries amb els tècnics de la direcció general

i amb el mateix director general per fer possible que aquest dret

s’exercitàs, i és el que hem fet als centres que vostè ja ha citat.

Operativament això pot tenir algunes dificultats, no menys

que la que té a vegades la presència de dos professors dins una

mateixa aula per altres qüestions. Jo crec que en aquest nivell

i en aquestes edats es poden fer agrupacions; no crec que això

generi vertaderament cap tensió dins la dinàmica de la pròpia

classe, dins la dinàmica de l’aula. Però tampoc no crec que

generi, com s’ha insinuat i s’ha dit, situacions de marginació,

situacions de gueto, situacions d’apartheid, no sé, situacions de

no socialització dels alumnes per pocs que siguin, encara que

només siguin 4 o 5, és igual, no crec que això hagi de generar

aquestes situacions, o almenys, naturalment, la pretensió és que

no les generi. 

Vull de totes formes tornar a l’explicació del caràcter

experimental de l’exercici d’aquest dret. Nosaltres volem que

aquest dret s’acabi complint de forma general, però naturalment

per anar implementant aquesta qüestió hi ha d’haver un procés

primer experimental de veure com ho podem fer funcionar, i

llavors d’ampliació d’aquest dret a altres àmbits, a altres

centres, a altres pares que ho puguin demanar; intentem sempre

fer les coses com he dit altres vegades aquí: amb una

extraordinària prudència. El conseller no diu quin sistema

pedagògic s’ha de seguir, ni és la seva feina dir-ho, ni estic jo

aquí per a aquestes qüestions, estic perquè puguem complir uns

objectius programàtics, puguem complir uns objectius que

estan a la demanda de la societat i que per tant mereixen ser

atesos, uns drets que mereixen ser atesos. Aquesta és un poquet

la base de la qüestió.

A nivell més tècnic vull dir que s’han mantengut

nombrosíssimes reunions..., això ja no sé si és la segona part de

la pregunta. Bé, idò si de cas acabaria un poquet aquí i llavors

entraria més en la relació amb els centres, si vostè ho troba,

però essencialment li he de dir que la nostra finalitat principal

ha estat aquesta: l’ordre de 20 de setembre del 2004 només

pretenia aconseguir objectius que estan a les normes que estan

legalment en vigor, no persegueix res que no estigui en aquests

moments en vigor, ni canviar cap llei, ni canviar cap decret, ni

modificar tan sols l’estatus de la llengua catalana, jo crec que

aquest és un plantejament que s’ha fet segurament perquè d’una

forma combativa pot formar part del discurs de determinades

persones, però cregui’m que la nostra pretensió continua essent

que dins el respecte a aquests drets individuals al final, quan els

alumnes acabin la seva formació obligatòria, idò coneguin i

dominin perfectament les dues llengües oficials, i tant de bo

que puguem aconseguir que també acabin dominant una tercera

llengua; a veure si en el futur som capaços d’anar introduint

projectes perquè dominin una tercera llengua, seria una qüestió

amb la que hauríem de començar i començarem ben aviat a fer-

hi feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula l’Hble. Diputada per un temps màxim de 5 minuts, però

bé, que també podrà ampliar.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, m’ha portat el

debat a un terreny que jo no hi pensava entrar, perquè

precisament és el que més agrada, el que té a veure amb els

drets. Vostè és advocat, em sembla, però jo som professora

d’ètica i he utilitzat aquí un..., he llegit un article

interessantíssim, que n’hi passaré una còpia, que diu: “La

llengua de l’ensenyament, un drets dels pares, dels infants o

responsabilitat social”. L’he llegit perquè m’ha interessat molt

però de cap manera no he agafat cap argumentació d’aquí,

perquè em semblava que això no era el que discutíem.

Potser sí que és cert, no? Potser sí que és cert, no, és cert,

segur que en molts casos, segur, que hi haurà hagut casos

concrets en què els pares han sentit que se’ls vulnerava un dret.

Jo crec que això segurament ha passat, estar clar. Em sorprèn

que potser això hagi passat en aquests darrers quatre anys o

cinc i no hagi passat en els catorze anteriors, que no els hagi fet

a vostès pensar que en això hi havia alguna cosa que no

funcionava, però de totes maneres em sembla que potser

l’eficàcia d’aquesta mesura de defensar els drets individuals

hagués anat més a veure on no es complia aquest dret, perquè

jo li continuo dient el mateix que he dit al començament de la

meva intervenció, que de veritat no em sembla que en aquesta

comunitat educativa nostra, que està crispada per moltes raons,

però precisament per aquesta de l’ensenyament de la llengua no

m’ha donat la sensació que hi estigués, crispada, i no puc

pensar que els nostres professors, els nostres mestres no

defensin en tot moment el que és millor per als alumnes i

defensin tots els drets dels seus pares. No, no, jo sé que vostè

no diu això, dic que em sorprèn això perquè en aquest pla que

hem endegat no em dóna la sensació que el motiu sigui que hi

hagi hagut una crítica o que hi hagi hagut una forta contestació
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social davant una mesura que els pares no sentien defensats els

seus drets, o suficientment reconeguts els seus drets.

De totes maneres jo no volia portar el debat cap aquí, que

em sembla un tema interessantíssim i que podem debatre quan

li sembli, respecte a aquests drets, sinó que jo precisament li

deia també a la meva introducció que a mi m’hagués agradat

que ens centréssim quan tractem amb els nins i sobretot a

l’ensenyament de la llengua, que continuo dient que és l’eina

fonamental que permet el desenvolupament de les persones i la

cohesió social, ens hagués agradat -probablement no és vostè

qui ens ho ha d’explicar, per descomptat- però ens hagués

agradat que hi hagués hagut tota la justificació que jo

precisament li preguntava en les meves preguntes, perquè quan

no hi ha una demostració palesa de quins són els objectius, de

quins són els continguts, de quin mètode es farà, de com

formarem el professorat perquè faci això... Vostè em diu que és

un pla inicial; sí, sí, jo ho sé, que és un pla pilot, però de totes

maneres algunes coses han d’haver dit als centres, segur que sí.

I sobretot, bé, jo no trobo que vostè m’hagi pogut contestar

els objectius, i si no hi ha objectius malament hi podrà haver

avaluació. Diu Mager, un pedagog que s’ha dedicat sobretot a

l’ensenyament de la didàctica, que quan no hi ha objectius es

corre el risc d’arribar a la fita i no adonar-se’n que s’hi ha

arribat, o dit d’altra manera, diu Mager que si no sabem on

anem a vegades hi arribem i no ens n’assabentem. 

I sobretot no m’ha pogut justificar aquest pla dient que és

millor que el que hi havia fins ara. Vostè em diu que s’havia

conculcat un dret. Hi estic d’acord, si s’havia conculcat potser

s’havia d’haver investigat on es conculcava i haver-hi posat

solució. Però el que hi havia fins ara em sembla que no s’ha

demostrat poc valuós, s’ha demostrat molt valuós, i si és així jo

no sé què ens preocupa. Ens preocupa..., perquè vostè deia, ja

entrant a això, deia que s’ha de defensar el dret dels pares a

triar. Jo hi estic d’acord, i s’ha de defensar el dret dels infants

a tenir un coneixement que diem bilingüe de les dues llengües,

que les dominin igual, i resulta que la nostra experiència fins

ara demostra que això és el que hem anat fent. 

Jo m’he preparat aquesta intervenció com em sembla que

vostès mereixen que me la prepari, i he tingut l’oportunitat de

revisar moltes dades, tinc les referències, els documents, per si

interessen a algú de la conselleria o als altres companys

parlamentaris, i els estudis demostren dues coses de forma

contundent: els nens bilingües que s’han educat en el sistema

que hi ha fins ara tenen les mateixes competències en el domini

del castellà que els nens monolingües. O sigui, quan fas un

estudi comparatiu a les autonomies espanyoles i mires si els

nens andalusos, per exemple, que son monolingües, saben més

castellà que els nens balears resulta ser que no, en saben igual.

O sigui que no hi ha diferències significatives en el nivell del

domini de la llengua castellana.

Però si es compara el domini en el català i el castellà que

tenen els nens bilingües en relació a quina és la seva llengua

original, les conclusions són interessantíssimes: la competència

dels nens castellanoparlants en relació al català és molt menor

que la dels nens catalanoparlants, i vostès diran, bé, per

exemple dels estudis que jo he revisat, que s’han analitzat 14

variables i 10 tenen diferències significatives, els nens que

tenen llengua d’origen castellanoparlant parlen pitjor, entenen

pitjor, escriuen pitjor, etc., etc., fins a 10, que els nens que

tenen origen catalanoparlant, i clar, diran vostès que és natural

que sàpiguen català perquè el català és la seva llengua familiar.

Però, sorpresa, els estudis també demostren palesament -veig

que vostè també els ha mirat- que la competència dels nens

catalanoparlants en relació al castellà és igual a la dels

castellanoparlants. O sigui, de les 14 variables analitzades hi ha

diferències significatives en 4, i 3 els nens catalanoparlant

parlen millor el català que els nens castellanoparlants. 

I això té una explicació molt fàcil: en l’aprenentatge d’una

llengua els aspectes sociolingüístics, o sigui, allò que no està en

el currículum -el llenguatge dels anuncis, de la tele, de la

ràdio..., jo venia ara amb el meu cotxe per tot el Passeig

Marítim mirant els aspectes sociolingüístics del català a la

nostra Palma, i realment quasi tot està en castellà. Li deia que

aquests aspectes sociolingüístics són tan importants almenys

com l’ensenyament formal. Si és així, Sr. Conseller, i li

asseguro que ho és perquè no ho dic jo sinó que ho diuen els

estudis, a mi em sembla que no ens hem de preocupar ni una

mica pel castellà. S’ha de continuar preocupant que els nins

dominin les dues llengües en una comunitat en què hi ha una

llengua minoritzada, com és el català, i el que toca és

emfasitzar-la. Vostè ha citat els catalans i ha dit això del

Tribunal de Justícia de Catalunya, que jo conec la sentència i

em sembla molt interessant, com vostè molt bé diu, i aquest

matí m’han fet arribar això. Jo no ho he fet servir perquè ho

acabo de trobar; diu que l’Institut d’Estudis Catalans denuncia

la inferioritat del català al propi territori. L’Institut d’Estudis

Catalans afirma que la situació del català és summament greu.

Bé, jo m’ho llegiré, també, i l’hi passaré, si li sembla, però

vaja, que el diagnòstic que fan del català a Catalunya és

tremend. 

Li deia que no hi ha raons per pensar que el motiu

d’endegar el pla que ha endegat sigui que les coses anaven

malament, jo crec que hi havia alguns aspectes que anaven

malament, però segurament s’haguessin pogut corregir, sense

fer més experiments. Em semblava que anava bastant bé i els

resultats ho demostren. Els nens bilingües no solament saben

més castellà que els nens monolingües sinó que les persones

bilingües, diuen els estudis de psicolingüística, són més

despertes i tenen més control sobre si mateixes que les persones

monolingües. Vull dir..., perquè això del bilingüisme ho hem de

prioritzar, és molt important.

Però jo no vull allargar-me més. Només dir-li si em vol

contestar per favor les altres dues preguntes que li feia respecte

els criteris i les formes, sinó de pagament, de compensació dels

centres i ja passaríem a un altre torn de preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

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

la paraula l’Hble. Conseller per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé intentaré respondre a allò que

pugui, com és natural, perquè alguns aspectes de caràcter
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tècnic, com comprendrà, m’escapen i en tot cas els desconec,

a més no crec que sigui la meva funció, sincerament, conèixer-

los. Però sí li puc dir que aquest pla pilot s’ha posat en marxa

amb uns paràmetres establerts com un acord entre les

direccions dels centre i la direcció general corresponent, la

Direcció General d’Administració Educativa, amb una

negociació permanent respecte els aspectes, respecte els

professors, respecte els criteris. És a dir, no hi ha una

improvisació, ni una falta de criteris, hi ha tot un seguit de

criteris i a més vull afegir que l’ordre no diu categòricament

que hi hagi d’haver dos mestres a l’aula, també estableix un

criteri d’autonomia pedagògica i organització del centre al

respecte, el criteri d’autonomia del centre.

Bé jo crec que estam veient el problema des de dos punts de

vista distints i a mi em sembla molt respectable el seu punt de

vista, però clar, el nostres discurs no és aquest. En aquest

moment el nostre discurs sobre aquesta qüestió és l’existència

d’uns drets que han de ser respectats i exercitats. I vostè me diu

una cosa que és un poc un contrasentit, me demana on se

conculcava aquest dret? A tots els colAlegis on s’ha fet aquesta

qüestió de caràcter experimental i s’ha ofert als pares poder

triar l’aplicació d’aquest article 18 de la Llei de Normalització

se conculcava, perquè no podien exercitar aquest dret que ara

exerciten. Per tant, se conculcava. Si vostè el que me vol dir,

perquè m’ho ha insinuat, és que el nivell de resistència en

aquesta qüestió, o de manifestació d’aquesta falta de dret, no

arribava a les orelles d’aquest Parlament, tal vegada, això és

una altra qüestió del problema. Però convindrà amb mi que

silenciar els drets individuals no és una forma raonable de

tractar el problema. Si hi ha uns drets individuals per molt muts

que estiguin els hem de respectar i si en el moment per

demostrar que existeixen posam en marxa un pla pilot i a tots

els centres el feim hi ha pares que trien anar a la llengua

castellana com a llengua d’ensenyament..., és que aquests drets

no s’exercitaven, no se podien exercitar. 

Altra cosa és que el nivell de crispació i d’exigència

d’aquests drets fos més gran, més petit, s’aguantessin, (...) com

se diu normalment i ja està. Bé això és una altra qüestió que

també ens podria dur molt enfora. Però crec que convindrà amb

mi que el respecte als drets individuals no se pot mirar per

renou que fan els individus que pretenen aquest exercici. En

això supòs que hi estirà d’acord i jo crec que és fonamental dir-

ho avui aquí. Per tant, on se conculcava? Jo crec que es

conculca a tots els centres que no ofereixen l’article 18 de la

Llei de Normalització, sincerament, això és allò que jo crec i

crec que aquests drets se podran exercir a mesura que siguem

capaços de definir un sistema, no d’atenció, un sistema pacífic

si és que aquesta no té perquè ser una qüestió que generi

tensions afegides, crispacions i altres coses que s’han dit.

Després vostè m’ha explicat tot un seguit de qüestions molt

interessants sobre l’avantatge del bilingüisme i me pareix que

és una bona situació el domini de dues llengües i ja m’agradaria

que el meu anglès se pogués equiparar al meu català o al meu

castellà, per desgràcia no és així. Jo crec que hem d’aspirar a

aquest tipus d’escenaris de cara a una societat competitiva allà

on els nostres estudiants puguin de veres ser competitius. Clar,

les estadístiques jo no les pos en dubte, segurament són molt

valuoses, però la conclusió de com ha d’anar un procés

educatiu si no ha emparat abans que els drets se poguessin

exercitar m’interessa relativament. A mi m’interessa més que

els drets se puguin exercitar, per començar.

Segona qüestió, la situació de la llengua catalana a les Illes

Balears. Jo vull dir i ho podré tornar dir en aquesta mateixa sala

dia 4 horabaixa quan vengui a presentar els pressuposts, que

l’esforç financer que fa el Govern balear respecte a donar

suport al procés de normalització lingüística serà superior a

l’any passat i l’any passat ja va ser superior a l’any anterior. Se

dediquen més doblers, se pot discutir la utilitat i el bon fi

d’aquests objectius, naturalment, però se fan més programes i

se dediquen més recursos a la finalitat de fer que la

normalització lingüística sigui un procés que camini d’una

forma raonable. Jo respect molt el que digui l’ICE i el que digui

tothom, vostè escolti l’ICE, però si em treu un article que

també se pot publicar en el mateix periòdic dels pares de nins

andalusos, idò per ventura dirà el contrari Catalunya. És a dir,

això és sempre el punt de vista d’una part. 

El problema, és veritat que hem de fer esforços per millorar

l’ús social de la llengua catalana, jo no dic que no i el que

pretén aquest Govern quant aquesta qüestió me pareix que és

ben evident. Estam garantint des del primer dia i exigim que el

sistema educatiu es basi en una obligatorietat de coneixement

de les dues llengües, cosa distinta que succeeix a altres

autonomies, autonomies bilingües vull dir, allà on es pot triar

una línia distinta, pens amb Euskadi, una línia en castellà i

només tenir classes d’euskera per aprendre euskera, però tota

la resta en castellà. No, és que partim d’un decret de mínims

que ningú vol modificar i que creim que està funcionant més o

menys bé. Garantim que els alumnes quan acabin quart d’ESO

dominin les dues llengües oficials d’aquesta comunitat.

Pretenem posar en marxa un mitjà de comunicació social tan

potent com la televisió, allà on la llengua vehicular d’aquesta

televisió serà el català, potenciant com és normal les seves

modalitats...

(Remor de veus)

Per què diu que no si encara no ha començat a emetre? Ja

ens ho dirà l’endemà i (...), però ens deixi començar, no em

digui que no abans d’hora. Escolti, és que vostè ens jutja i ens

condemna...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li agrairia que es dirigís cap a la diputada,

podrà fer capades..., però només podrà fer capades.

(Rialles)

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Idò deman que no faci més capades. Deman disculpes a la

diputada perquè se dirigia cap a mi dient que no i me (...) que

no estava d’acord, però en tot cas deman disculpes a la

parlamentària.

És a dir, s’impulsarà un model allà on la llengua vehicular

serà el català, intentant potenciar l’ús de les modalitats, que és

una de les coses que aquest Govern ha pretès amb molt d’orgull
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i amb molta satisfacció i nosaltres no hem renunciat mai a això

i ho tenim molt clar com a principi polític que el nostre públic

i la nostra gent demana això, demana que es potenciïn les

modalitats de les Illes Balears. Bé, per tant, s’estan fent

esforços que jo crec que milloraran l’ús social del català, jo

crec que el milloraran i esper que amb la colAlaboració de

tothom i amb la contribució de tothom. Però això no lleva de

què estem parlant aquí, perquè el plantejament que avui du aquí

és un plantejament d’una qüestió concreta que és la posada en

marxa d’un pla experimental respecte a la qual vostè per

ventura li agradaria conèixer més detalls de caràcter pedagògic,

tècnic, científic que jo desconec, però que estic en disposició

que li ho expliquin les persones que l’han promogut i que l’han

impulsat, això no és cap secret. Hi ha hagut, insistesc,

moltíssimes reunions de directors dels centres amb al direcció

general, amb els seus colAlaboradors, hi ha hagut moltíssima

activitat de feina dirigida a què això sortís bé. 

I a més, es veu això com a qüestió experimental, la qual

cosa està sotmès a un procés d’avaluació permanent i de

reconsideració permanent perquè naturalment no es tracta de

dir hem llançat això i ja veurem què passa, no es tracta d’una

qüestió nova i podrien sortir dificultats, no ho neg, d’integració,

de comunicació, però vegem, mantenint l’existència d’aquest

dret, si salvam les dificultats que puguin sorgir. Per això hi ha

d’haver un procés d’avaluació permanent, s’han establert els

criteris de consideració, d’avaluació més o menys permanent

per poder a final d’any jutjar quina magnitud i quin èxit o no

pugui haver tengut aquesta experiència, quines coses s’haurien

de modificar perquè pogués seguir funcionant.

Jo sé que vostè es queda coixa de saber més detalls,

segurament, perquè ho ha mig insinuat, però jo li explic fins

allà on jo sé i el que jo sé i el que a mi m’importa i és que això

sigui possible. En el moment que els avaluadors d’aquest

projecte diguin això té aquestes mancances, aquestes dificultats

i tal, bé ho tornarem a avaluar, ho tornarem explicar perquè el

nostre objectiu és intentar millorar la situació que hi ha en

aquests moments.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 5786/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a avaluació del Pla de la Conselleria

d'Educació per a l'elecció de la llengua del primer

ensenyament.

5) Pregunta RGE núm. 5787/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a previsions de la Conselleria

d'Educació sobre el Pla per a l'elecció de la llengua del

primer ensenyament.

I ara per formular les preguntes RGE núm. 5786 i 5787 té

la paraula la Sra. Rosa Maria Alberdi per un temps de 10

minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Em sembla Sr. President que ja ha contestat aquestes

preguntes també. Només faré la meva intervenció si no

l’importa, em sembla que ja les ha contestat totes, les hem

agrupat en dues...

EL SR. PRESIDENT:

Ah perdoni, és que no estan per ordre i jo havia seguit

l’ordre 1, 2, 3 i li havia de donar la 4 i 5. Idò les que li quedin

per formular.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sr. Conseller, efectivament li feia preguntes, li he comentat

al començament, em sembla que és al conseller d’Educació a

qui hem de fer aquestes preguntes respecte els objectius que

fonamenten una experiència en què estam parlant de

l’ensenyament de la llengua. Em sembla que sí li he de fer al

conseller aquestes preguntes. A mi en relació als drets que

vostè comentava m’amoïnen dues coses, la nostra Llei de

Normalització Lingüística diu això, diu: “que els nens tenen

dret a què el seu ensenyament sigui en la llengua familiar”.

Però també diu la nostra Llei de Normalització Lingüística:

“que la llengua vehicular en tot cas ha de ser el català” i aquest

és el problema que jo veig i veig aquest i en veig molts altres

a l’aula, veig molts altres problemes, veig tants problemes

perquè no m’imagino com es pot fer això que fins i tot em

sembla que no sé si amb aquest pla en què intentam defensar

els drets dels pares que s’han de defensar a triar la seva llengua,

aconseguirem i això ens ho dirà l’avaluació, que quan acabin

dominin les dues llengües i siguin bilingües, que això és també

el que volem, defensem un dret contra un altre dret.

En realitat vostè no m’ha pogut dir, ja ho reconeix vostè

mateix, totes aquestes coses que jo li preguntava. Em sembla

que no estan clars els objectius, ni els continguts, ni el mètode,

ni l’avaluació, ni el sistema d’incentius. Però a pesar de tot

l’experiència s’ha endegat. L’altre dia en el Parlament li vaig

demanar dues coses, parlàvem de doblers en aquell moment,

però vaja, li vaig demanar que em digués la veritat i que

complint amb la seva obligació defensés els diners de

l’educació enfront de qui creu que l’educació no és prioritària.

I avui també li demanaré dues coses, li demano que ens ensenyi

aquesta veritat, que ens ensenyi el que vostè ens ha dit, segur

que hi ha un dossier, segur que hi ha una documentació escrita

allà on hi ha els objectius, els continguts, la metodologia i

l’avaluació, les 4 potes de tot projecte pedagògic. Estic segura

que hi és. M’agradaria tenir aquest dossier que fonamenta des

d’aquesta perspectiva la seva iniciativa i li asseguro que farem

això que vostè ens demana, no només el criticarem, sinó que li

donarem tots els suggeriments, totes les reflexions i les idees

que ens aporti. I li deman fins i tot que si ens ensenya la veritat,

si fos possible, ens convidi a veure l’experiència, a veure com

s’està fent a l’aula, a veure la realitat i a xerrar amb els

professors que l’estan portant a terme.

Li he dit que li demanaria dues coses, la primera és aquesta,

que ens ensenyi aquesta veritat. I la segona és que vostè diu que

ha participat molt la comunitat educativa, jo li deia que les

dades són per tots Sr. Conseller i a mi les dades que m’arriben

no són precisament aquestes. I això és la segona cosa que li

demano, li demano que permeti participar a la comunitat
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educativa. Vostès han endegat una experiència abans de què es

publiqués l’ordre, això no és ilAlegal per descomptat, però

demostra improvisació. I sobretot han engegat aquesta

experiència saltant-se el tràmit preceptiu de l’informe del

Consell Escolar de les Illes Balears. Només varen convocar la

mesa, però no varen esperar l’informe del Consell Escolar.

Vostès..., no sé com dir-ho, han sostret aquest indispensable

debat, però a mi em sembla que encara podem arreglar alguna

cosa de la situació. Per això li demano la segona cosa, que deixi

participar la comunitat educativa, tranquilAlitzi les famílies, he

llegit molt la premsa i he vist molts articles allà on se’ns alerta

de les possibles conseqüències negatives d’aquesta experiència,

però no he vist cap article donant-li la benvinguda a

l’experiència. I tranquilAlitzi el professorat fent que participin

en el seguiment de l’experiència i sobretot, en l’avaluació, als

representants de la comunitat educativa. Demostrin Sr.

Conseller que els nostres nins no els estan fent servir de

conillets d’indi en experiments que solament tenen com motiu

l’interès polític del PP.

Ja sé que vostè em dirà que no, que això no és així, jo sé

que vostè em dirà això. Però jo li vull dir que mirat des de la

meva perspectiva i la de molts d’altres ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes, no només de l’oposició, ens sembla que això

passa. Per això li deman, donat que som a l’època de la raó,

donin les raons per canviar de parer respecte al pla que han

endegat, ensenyin’s aquest dossier, deixin’s opinar sobre ell,

deixi participar la comunitat educativa en el seguiment de

l’avaluació. I li deman en tercer lloc, vostè ja m’ho ha dit, que

segur que es farà així, que reconsideri el seu projecte en funció

de l’avaluació que entre tots els implicats es faci.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies. Bé, vostè me fa una primera referència al caràcter

vehicular de la llengua catalana a l’ensenyament. Nosaltres no

hem negat aquesta qüestió, fins i tot les pròpies ordres que jo

firm a començament de curs això s’especifica i se deixa molt

aclarit. Jo crec que podem fer dues coses que no xoquin.

Evidentment, com dir-ho sense que ningú se senti ofès, és molt

difícil de dir sense que ningú se senti ofès, no a nivell dels que

estan aquí per suposat, coses que s’han dit a determinats

instituts i determinats articles de periòdic, molt ofensives per

cert i molt violents. No sé molt bé qui està generant tensió en

tot aquest tema, nosaltres tenim la sensació de què estam

intentant que se respectin determinats drets, fer viable l’ús de

determinats drets i de vegades ens trobam una resposta d’una

belAligerància, bé tal vegada justificada, disparar contra el

conseller és un esport polític que s’ha d’acceptar i quan està

aquí ha d’acceptar que li disparin políticament contra ell, no

passa res. Però la magnitud de disparar en relació a allò que

realment se fa en una qüestió experimental a una sèrie de

centres per fer possible que alguns pares (...) en aquests centres,

no els altres, que es compleixi un article d’una llei, això és

rebut moltes vegades i han de comprendre que jo me pugui de

vegades esplaiar i dir (...) aquest tema, de belAligerància, de

militància, d’activisme en contra d’allò que se diu des del

Govern. 

Escoltin en aquest moment el Govern no està..., i em sap

greu que vostè digui que s’estan fent experiments cercant

l’interès polític del PP. Això és l’única cosa que m’ha molestat

de veres del que ha dit avui, naturalment l’interès polític del PP

és l’interès polític dels electors que han fet que el PP pogués

governar. Jo crec que si tenim clar això ho tenim clar això, si

em diu això jo ho accept, naturalment l’interès polític del PP és

fer allò que els seus electors li han manat i els nostres electors

creim que ens han manat fer això i crec que ens ho manat fer-ho

d’una forma vertaderament prudent, moderada, carregada de

subtilesa, no se planteja com una qüestió massiva, no com

qüestió de la llei de l’embut, ni coses d’aquestes. Se planteja

com una cosa experimental, molt poc a poc, molt d’anar

avaluant dia a dia el que s’està fent. Per tant, un se sorprèn

quan la resposta a aquest tipus d’actitud és tot tipus d’insults,

desqualificacions, mobilitzacions, de pretextos. En fi, això és

fins en cert punt comprensible.

Me demana si existeix un document que reguli aquesta

qüestió i que sigui fruit de tot aquest debat, jo no sé..., però de

totes formes té les portes obertes de la conselleria per venir a

parlar amb el director general d’aquesta qüestió i per visitar les

escoles que vulgui visitar, com me demana també, de conèixer

l’experiència personalment. Jo crec que això no és cap

problema, si vol un dia acompanyat dels nostres responsables

i fan una entrevista al director i als professors que estiguin fent

aquesta experiència i vostè tendrà ocasió d’avaluar per si

mateixa i no per allò que li digui el conseller, que en definitiva

no té perquè creure-me, podrà avaluar per si mateixa el que

estigui passant i tendrà una configuració de la realitat tal com

és. La percepció que jo tenc en aquest moment és que és una

qüestió que està funcionant amb molta normalitat i amb molt

poques tensions, la qual cosa demostra que l’histerisme que ha

rodejat aquest tema en un moment determinat, bé per ventura

era injustificat.

A la premsa se diu de tot, naturalment la majoria de coses

en contra dels qui governen. Però això ja passava a l’anterior

Govern i segurament passarà amb el pròxim. La gent que

escriu, a excepció del diputat Font que defensa notablement el

Govern en temes lingüístics des dels seus articles d’opinió, la

majoria d’articles són crítics normalment perquè és lògic que

la gent se queixi del funcionament dels serveis, ha de ser així

també, que la gent usi els mitjans de comunicació socials per

adreçar-se a l’opinió pública, però això és extensiu a tots els

serveis públics. Jo no veig cartes a favor de l’EMT o del bon

funcionament de l’hospital de no sé on, alguna se’n veu, però

normalment la gent escriu quan té una queixa i totes aquestes

queixes me pareixen respectables, però la percepció que

nosaltres començam a tenir d’aquest experiment i d’aquesta

qüestió pilot és altament positiva, és una percepció positiva

dels que intervenen, clar després si un senyor que també està en

contra La Real, està en contra del tercer cinturó i en contra de

no sé què, naturalment també està en contra del conseller

d’Educació. Això està bé, però també se retracta un poc, és a

dir, és un pull de problemes. Persones que només tenen aquest
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problema i tal, per ventura no n’hi ha tants i en tot cas la gent

que està immersa dins aquesta situació, la percepció que tenim

nosaltres en aquest moment, insistesc com he dit abans que tot

és susceptible de canviar. Però jo recull el guant que vostè

m’ha llançat i la convit que convit a què conegui l’experiència

acompanyada per jo mateix, o pel director general, en fi ja ho

organitzarem de la manera més còmoda per a tothom, a visitar

un centre que se produeixi aquesta qüestió i ja veurem com va.

Que participi la comunitat educativa. La comunitat

educativa participa de moltíssimes maneres, en molts de debats

i en molts de fòrums d’opinió i li puc assegurar que la

comunitat educativa participa a través de les manifestacions

dels seus consells escolars, a través dels seus sindicats amb els

que ens reunim molt freqüentment, a través de les plataformes

i associacions de directors de primària i secundària, amb els

quals ens reunim i els explicam tot el que feim. És la forma de

comunicació normal i orgànica d’aquestes persones. Després

naturalment si del que es tracta és de crear resistències,

naturalment si haguéssim de consultar a tothom segurament no

faríem res. Me cregui que prendre decisions, ja veurà vostè

quan li toqui ocupar aquesta cadira, és molt difícil, és

vertaderament complicat i sempre hi ha perjudicats i sempre hi

ha víctimes. Però me cregui que s’han de prendre decisions i

s’han de fer coses o no farem res. I una darrera referència,

vostè parla del Consell Escolar i tenc (...) que aquesta ordre,

segons els meus assessors jurídics, no és una opinió particular

naturalment, no havia d’anar en el Consell Escolar en cap cas.

Per tant, se podia publicar normalment i va ser comunicada a

la mesa sectorial d’educació, però era l’única tràmit que

realment s’havia de complir.

En fi, crec que amb això don resposta als seus

plantejaments. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula la Sra. Rosa Maria Alberdi per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Jo vull ser breu. Només vull dir el que segueixo dient, vostè

parla de molta normalitat, em diu que hi ha participació. Jo li

segueixo demanant el mateix, vostè ja m’ha acceptat la

convidada i li demano sobretot que ens deixi veure aquest

dossier allà on es fonamenta la cosa pedagògica, ja sé que no

és vostè qui la m’ha de donar, segurament me l’haurà de donar

el director general, no només a mi sinó a totes les persones

interessades i mirem amb aquesta avaluació si realment

defensar aquest dret no en conculca un altre fent una bona

avaluació. Jo em semblava que les coses estaven força clares

fins ara, em sembla que continua no havent-hi una raó gruixuda

per haver..., si les coses estaven anant bé potser no s’havien de

modificar. A mi m’ha semblat que no s’havien de modificar.

Només volia dir això.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar el tema en torn

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):

Sr. President, només parlaré mig minut per agrair el to de

les preguntes i per posar-me com sempre a la disposició dels

diputats. Però sí que vull dir una cosa, jo no crec que estiguem

conculcant cap dret. Evidentment vostè treu aquí un tema que

ens duria moltíssim enfora que és el tema de la colAlisió de drets

i vostè insinua que per fer valer aquest dret s’han violentat

altres drets. Jo crec que no és així, evidentment jo no crec amb

el dret colAlectiu de totes formes, per tant, el debat ens duria

molt enfora. Jo només crec amb els drets individuals. Per tant,

senyores i senyors diputats moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

No havent-hi més punts a l’ordre del dia s’aixeca la sessió.
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