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demanaria si es produeixen substitucions.

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

a les preguntes RGE números 1399, 1400, 1401, 1402, 1403 i

1499.

Assisteix l’Honorable Conseller d’Educació i Cultura, Sr.

Francesc Fiol i Amengual, acompanyat del Sr. Jaume Joan

Garcia, director general d’Inspecció i del Sr. Sebastià Barceló,

cap de Gabinet, els donam la benvinguda.

1) Pregunta RGE núm. 1399/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a funcions i objectius de la

Fundació Consolat de Mar.

2) Pregunta RGE núm. 1400/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a projectes de la Fundació

Consolat de Mar.

3) Pregunta RGE núm. 1401/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a pressupost de la Fundació

Consolat de Mar.

I per formular la pregunta, hi ha agrupació entenc, és a dir,

agruparíem les preguntes 1399, 1400 i 1401. En aquest cas, per

formular les preguntes 1399, 1400 i 1401, relatives a funcions

i objectius de la Fundació Consolat de la Mar, relativa projecte

de la Fundació Consolat de la Mar i relativa a pressuposts de la

Fundació Consolat de Mar, té la paraula el Sr. Eduard

Riudavets i Florit, per un temps de deu minuts, que,

evidentment, pot ampliar.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, no esgotaré el temps. En primer lloc,

me permetran que demani disculpes a tots els membres de la

comissió, a la Mesa i també al Sr. Conseller perquè, per motius

que no vaig poder assistir per qüestions de salut es va haver

d’ajornar aquesta comissió. Però bé, dit açò ja entrem en

matèria.

Sr. Conseller, vull assenyalar abans de res que el motiu

d’haver presentat aquesta sèrie de preguntes és purament

informatiu, no tenc intenció de polèmica i per tant seré breu.

Perquè, de fet, el que volem és recaptar informació, perquè els

fets venen així: el passat 24 de setembre del 2003 es va celebrar

a València una cimera dels presidents de la comunitat

Valenciana i de les Illes Balears, Francesc Camps i Jaume

Matas, respectivament, i a l’esmentada cimera es va anunciar

la creació de l’anomenada Fundació Consolat de Mar.

Gaire bé un any després, concretament el 28 de juliol del

2004, des del nostre grup parlamentari es va demanar a la

vicepresidència del Govern informació sobre els projectes

impulsats per la Fundació Consolat de la Mar; el motiu

d’adreçar-nos en aquell moment a la vicepresidenta era obvi,

consideràvem que degut al nivell on s’havia anunciat la creació

de la fundació implicava tot el Govern, però bé, el 10 de

setembre del 2004, la vicepresidenta ens va respondre

textualment que la gestió, impuls de la creació i funcionament

de la Fundació Consolat de Mar correspon a la Conselleria

d’Educació i Cultura que vostè dirigeix.

Llavors, naturalment, vàrem adreçar la mateixa pregunta

amb solAlicitud de resposta escrita a vostè, Sr. Conseller, amb

data 21 de setembre del 2004. Pregunta que, ara per ara, mig

any després no se’ns ha contestat, i per tant, com que aquesta

informació ens interessa per diversos motius, formulam

aquestes preguntes en comissió que ens haguéssim pogut

estalviar si se’ns hagués contestat per escrit.

Però bé, en concret, volem saber, Sr. Conseller, quins

objectius concrets té aquesta fundació anunciada, la Fundació

Consolat de Mar? Què pretén? Quina és la seva finalitat, en

definitiva? I en conseqüència, tenint en compte que l’anunci de

la creació va ser ja fa un any i mig, que és un temps suficient

perquè s’hagin realitzat actuacions des d’aquesta fundació, ens

agradaria saber quins projectes concrets s’han duit a terme des

d’aquesta fundació.

I en aquesta mateixa línia, també volem saber més detalls

del funcionament, i per tant, volem saber amb quin pressupost

compte i que ens expliqui quina és l’aportació econòmica que

hi fa el Govern de les Illes Balears i quina és la que hi fa la

comunitat Valenciana, respectivament. Perquè el que sí que

està clar és que una fundació sense pressupost no té cap

capacitat de funcionament.

És tan senzill com açò, vull dir, volem informació, li hem

demanat per escrit i ara li demanam oralment i vostè dirà.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i

Cultura, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria explicar que

la Fundació Consolat de la Mar no s’ha constituït encara. Per

tant, no existeix cap finalitat definida clarament, no existeix una

programació, no existeix cap pressupost, cosa que estic segur

que el preguntant sap de sobres perquè, com a bon seguidor que

és de les compareixences explicatives del pressupost i de la

lectura del pressupost, sap sobradament que aquest concepte no

figura en els pressuposts de la nostra comunitat, però està

naturalment en el seu dret de fer aquesta pregunta.

I jo vull explicar també, aprofit aquesta compareixença per

dir que, efectivament, en aquella cimera es va prendre l’acord

de crear en un futur, no de constituir en aquell moment,

m’agradaria també que quedàs clar això, aquesta fundació, que

tendria per objecte, evidentment, qüestions de caire cultural, de

relació cultural entre el País Valencià i les Illes Balears.

Distints són els motius que han ajornat aquesta constitució,

però molt fonamentalment la crisi política que va succeir en el

País Valencià amb la dimissió, bé, dimissió o cessament i

substitució del conseller d’Educació i Cultura d’aquell moment,

Esteban González Pons, que va passar a una altra

responsabilitat, amb l’aparició del nou conseller que és el que
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té la responsabilitat ara d’aquestes qüestions, i per tant la línia

que s’havia iniciat en aquella cimera doncs es va veure trencada

i ha estat necessària una reconsideració de tots aquests temes.

Per tant, a dies d’avui i en aquests moments no existeix

aquesta fundació, no s’ha constituït encara i jo esper que en un

futur es pugui arribar a constituir, però és un projecte en

aquests moments, que en aquell moment va ser anunciat potser

com a una cosa més o menys immediata, però que els

esdeveniments i el propi devenir de la nostra activitat política

ha ajornat, de moment, aquesta constitució fins a més endavant.

Tampoc no li puc dir en aquests moments si més prest o

més tard s’arribarà a constituir, a mi m’agradaria que fos

possible i naturalment aquesta és la situació en què es troba

aquest tema. Per tant, jo lament que no se li hagi contestat

abans per escrit al Sr. Diputat i ho pos dins el meu deure i dins

la meva culpa, és la meva obligació contestar les preguntes per

escrit i orals que es formulin, i si no es fa, doncs lament que

hagi estat així; procuraré que això no torni passar i la resposta

que li puc donar global a aquesta qüestió és la que li he dit.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula el Sr. Diputat, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sr. President. De fet era el que sospitàvem, però

en el moment que no ens havien contestat per escrit vam pensar

que hi havia qualque cosa que no sabíem. Sabíem que no era

dins el pressupost cap quantitat concreta, però vostè sap

perfectament, Sr. Conseller, que hi ha moltes formes de donar

doblers a una fundació que no sigui via pressupostària

directament i especificat Fundació Consolat de la Mar, si

s’hagués creat posteriorment dins els pressuposts, ja sigui per

una modificació de partida o el que sigui.

Diu vostè que no s’ha creat per problemes de cap tipus, jo

esper que sigui així, però com que encara tenim temps li

demanaria també si ens reafirmés, ens especifiqués un poc més,

tenc aquí un retall de premsa, que diu textualment que el

president de les Illes Balears, Jaume Matas, i el del País

Valencià, Francesc Camps, s’han reunit a València i han

apostat per aprofundir en les relacions entre aquestes

comunitats, un concepte que creuen que és molt diferent del

que pregona Pascual Maragall quan parla de la Corona

d’Aragó. Açò són declaracions que van fer els dos presidents

en aquesta cimera.

Jo, el que també li demanaria, si és només per la dimissió o

la crisi política que va suposar la dimissió del conseller

d’Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana o també el

canvi de pensament del Sr. Jaume Matas respecte de

l’euroregió, propugnada pel Sr. Maragall ha influït en la no

posada en marxa d’aquesta fundació que, en principi, a tenor de

les declaracions que es van fer en aquell moment, tenia

diguéssim un tarannà clarament diferenciat i d’oposició a la

concepció d’euroregió que propugnava el Sr. Maragall.

No en faig una afirmació, simplement li deman un

aclariment i en tot cas accept que, un error quant a no haver

respost les preguntes escrites sempre es pot cometre, i esper,

com també espera vostè, que no es torni produir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula el Sr. Conseller, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

Sí, record molt bé aquells dies i les declaracions que es

feren i les opinions d’alguns membres d’aquesta cambra i

distingides opinions va suscitar aquesta hipotètica fundació que

encara no s’ha constituït, que va ser tatxada de procés de

valencianització de les Illes Balears, la (...) Zaplana havia de

venir aquí a conquistar, Zaplana, Camps, Matas, bé, hi va haver

tot un seguit d’opinions que, per falta de temps, avui no he

pogut ilAlustrar, però que me’n record molt bé que van ser

rebuts amb to extraordinàriament crític. És igual, l’objectiu és

que s’arribi a constituir aquesta fundació i que aprofundeixi en

les arrels comunes que tenim i en moltes coses en comú que

tenim.

Jo no comprenc molt bé la seva pregunta, jo crec que el

president d’aquesta comunitat ha explicat molt bé sempre el

que ha volgut fer i a un moment determinat li ha paregut bé

impulsar o participar de l’impuls de la denominada euroregió,

però a mi no me pareix que això sigui una qüestió

contradictòria amb què pugui existir una fundació, formada pel

País Valencià i per les Illes Balears, dirigida a mantenir

relacions culturals, una interrelació entre dues comunitats; bé,

a mi no me pareix, no veig que hi hagi un aspecte contradictori,

sobretot si pensam que sempre ha dit el president que la

dimensió de l’euroregió té uns objectius més estratègics, de

caràcter econòmic i de caràcter de participació, d’intentar tenir

un pes específic dins la comunitat europea, dins el món. Jo crec

que no me pareix que siguin dues coses contradictòries.

Per tant, és evident que es podria haver fet més en la

consecució d’aquesta fundació, això és obvi, no fa falta dir-ho.

La crisi del Govern valencià no voldria que fos presentat com

a una excusa, jo puc afrontar perfectament la meva part de

responsabilitat de què això no s’hagi produït. És ver que el dia

a dia ens ha posat damunt la taula moltes dificultats al conseller

de València i a mi mateix, perquè tenim també la

responsabilitat d’educació i tenim la responsabilitat de cultura,

i ens trobam amb moltes dificultats que de vegades fan que les

reunions que tenim bilaterals, que són moltes, bastants, dons

s’abordin temes més immediats i més emergents i aquesta

qüestió hagi quedat postergada.

Jo esper poder reprendre aquest tema i en un període no

molt llunyà poder impulsar aquesta fundació. Insistesc, jo no he

rebut cap instrucció, sí puc ser més específic perquè per ventura

la pregunta anava més per aquí, no he rebut cap instrucció del

president en el sentit que no es constituís aquesta fundació,

perquè el president havia canviat d’opinió, havia decidit que no



372 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 24 / 14 d'abril del 2005 

 

interessava que es fes una fundació amb el País Valencià, amb

la Generalitat Valenciana perquè ara som a l’euroregió; jo li

puc assegurar amb tota claredat que no ha existit mai aquesta

indicació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 1402/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a participació d'altres entitats

a la Fundació Consolat de Mar.

5) Pregunta RGE núm. 1403/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a acords signats a la cimera

entre el País Valencià i les Illes Balears.

Passaríem a les preguntes números 4 i 5 i per formular

aquestes dues preguntes, amb RGE números 1402/05 i

1403/05, la primera relativa a participació d’altres entitats a la

Fundació Consolat de la Mar, i la segona relativa a acords

signats a la cimera entre el País Valencià i les Illes Balears, té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets, per un temps

de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, abans de formular la pregunta, vull dir

clarament que en cap moment ens hem negat i hem criticat

l’existència d’aquesta fundació, tant és així que tenc aquí un

escrit de l’Ajuntament de Villareal, presentat a proposta dels

nostres companys del Bloc Nacionalista Valencià, que

demanaven la incorporació de l’ajuntament a aquesta fundació,

perquè consideraven que era positiva, en principi, i no els va

malament.

Per tant, el que me pertoca ara és retirar la pregunta

següent, perquè si la fundació no s’ha constituït, naturalment no

hi haurà entitats ni ajuntaments que s’hi puguin adherir.

Simplement me queda ja la darrera pregunta que, en

definitiva, fa referència, perquè també, dins les declaracions

que es van fer al final d’aquesta cimera s’anunciava que havien

arribat a més de trenta acords bilaterals, molts d’ells d’àmbit

cultural, tots deien que s’ajustaven al marc constitucionalment

establert i declaraven que tenien com a finalitat recuperar els

nexes d’unió entre balears i valencians. Així, m’agradaria saber

els acords en cultura i educació quins eren concretament i si

també han quedat en stand by o se n’ha desenvolupat algun, per

al nostre coneixement.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula

l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura, per un temps màxim de

deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

Bé, pel que pertany a l’àmbit d’educació i cultura,

fonamentalment hi havia la creació d’aquesta fundació per un

costat, i la resta de qüestions del que es tractava era de generar

un corrent d’informació i de reciprocitat que, tot i la substitució

del conseller, s’ha anat mantenint. En aquest sentit, vull dir que

la fluïdesa d’informació, d’intercanvi de documentació,

d’intercanvi de punts de vista amb el conseller actual

d’Educació, Cultura i Esports de València doncs és excelAlent

i permanent i hi ha un intercanvi continu de documentació, de

projectes, molt especialment dins el món educatiu.

És ver que dins el món cultural tenim temes pendents i vam

parlar i en parlam moltes vegades de temes pendents, però no

puc encara materialitzar-ne cap.

Hi ha hagut moltes converses, la possibilitat de la utilització

de la xarxa que té organitzada la Generalitat Valenciana a

través del món d’exposicions i de circuït d’exposicions és una

possibilitat que hem manejat qualque vegada; l’intercanvi

d’alguns dels projectes de les biennals que s’han celebrat allà,

però materialitzat no hi ha encara res, no hi ha cap tema

concret.

Però voldria insistir en la qüestió que per a mi és

fonamental, que és, no és tenir un mateix punt de vista respecte

de les coses, que això no té perquè ser així, sinó l’existència

d’un corrent d’intercanvi d’opinions, d’intercanvi de projectes,

d’intercanvi de documentació. Un dels projectes que volem

posar en marxa ben aviat, està pràcticament a punt,

l’observatori de la violència és un projecte sorgit de la

Generalitat Valenciana, en el món educatiu me referesc. Per

tant, hi ha una fluïdesa i un intercanvi de projectes, de

documents, que ens permet anar fent coses, si es pot dir així,

conjuntament.

Aquesta és un poquet la pretensió que existia en aquella

trobada i per tant crec que en aquest sentit sí que s’acompleix

un procés de cooperació, si es pot dir així, d’intercanvi de

criteris, fins i tot, com en aquest cas que havia citat, d’impuls

de projectes similars. I nosaltres ens haurem basat per a

l’elaboració d’aquest observatori en gran part en el projecte que

a València s’ha impulsat.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula el Sr. Diputat, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, no dubt de la fluïdesa de les bones relacions, és evident

i a més açò sí que ho hem conegut per premsa, açò de

l’observatori i d’altres coses. Quant a la concreció dels acords

bilaterals en matèria cultural, de fet si no hi ha res en concret en

aquests moments, esperarem que hi sigui per demanar més

informació.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. No vol fer ús del seu torn.

6) Pregunta RGE núm. 1499/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al Pla de la Conselleria d'Educació per

a l'elecció de la llengua del primer ensenyament.

Passaríem, doncs, a la pregunta número 6 i per formular la

pregunta RGE número 1499/05, relativa a Pla de la Conselleria

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

ensenyament, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria

Alberdi, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, segueixo amb

aquesta pregunta, la funció de control del Pla d’elecció de la

llengua del primer ensenyament, que ja li vaig anunciar en

aquesta mateixa comissió el passat mes d’octubre, just al

començament del mateix, i com el Sr. Riudavets, no tenc cap

intenció de polemitzar, sinó de transmetre’ns informació i com

va aquesta experiència.

En aquella comissió li vaig preguntar per quatre aspectes

del pla, quatre aspectes que s’han de tenir perfectament definits

abans d’endegar qualsevol iniciativa educativa; li vaig

preguntar pels objectius, li vaig preguntar pel contingut, per la

metodologia i per descomptat li vaig preguntar per l’avaluació

que es faria. La veritat, segurament vostè ho recordarà, jo ho

recordava, però a més he consultat, com sempre faig, el diari de

la comissió, i de tots aquests aspectes no en vàrem parlar gens

en aquella comissió. A mi me va sorprendre molt això, perquè

considerava que era precisament al conseller d’Educació a qui

s’havia de demanar que justifiqués des de la perspectiva de

l’ensenyament un pla que s’endega dins el sistema educatiu i

que així, vist d’una forma general, com en aquell moment

teníem la informació, comporta una metodologia de treball, que

hi hagi dos professors parlant diferents llengües a una sola aula,

podríem dir pot ortodoxa i al nostre parer gens justificada des

de la perspectiva de la docència.

Vostè em va remetre als experts de la conselleria, perquè els

preguntés totes aquestes coses i jo ho vaig fer així, de forma

diligent, vaig demanar immediatament per escrit còpia de tota

la documentació que sustentés pedagògicament l’experiència,

amb la confiança que d’aquesta manera perdria els temors que

em produïa un pla fet amb nins de tres anys respecte a la

formació de molts d’aspectes que agafa l’educació infantil, a

través d’una llengua determinada, que pot ser el català o el

castellà.

Desafortunadament, Sr. Fiol, no he rebut cap de les

informacions solAlicitades. El que em crida l’atenció, ja que sí

hi eren, clar, si hi eren era facilíssim que me les facilitessin; no

vull pensar que no hi eren i que tot aquest pla s’ha fet sense una

mínima planificació, no m’ho puc creure. Segurament, si ens

haguessin arribat aquestes informacions, llavors potser sí que

ens hauríem animat a fer la visita que demanàvem i que vostè

tan gentilment tot d’una ens va oferir de fer-la. Bé, el cert és

que no en tenim cap de documentació per escrit.

I per això, Sr. Fiol, avui li plantejo aquesta pregunta de

forma oral: quina valoració ens fa el conseller d’Educació del

Pla per a l’elecció de la llengua del primer ensenyament en

aquests primers mesos de la seva posada en marxa?

EL SR. PRESIDENT:

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

d’Educació i Cultura, amb un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo no crec que el fet

que no hagi rebut una informació que ha reclamat i a la qual té

dret, com és natural, i ja me preocuparé jo de què rebi aquesta

mateixa setmana o la setmana que ve, no crec que sigui

obstacle perquè accepti una reunió amb els tècnics i una visita,

me pareix que una cosa no lleva l’altra, el contrari, potser

hagués estat una passa més ràpida i més aclaridora, si la

vertadera intenció fora conèixer l’experiència com s’anava

realitzant. Però això ho deix amb el dubte que vostè sabrà,

naturalment en el seu estatus de diputada, de fer el que vulgui,

naturalment amb el dret que se li contesten les preguntes

escrites i orals, a la qual cosa me compromet novament.

Nosaltres, per suposat que vàrem aplicar aquests criteris en

base a una avaluació prèvia i a un establiment d’unes normes

concretes, que eren les que empraríem per aplicar aquest

procés. Per tant, l’Ordre del dia 13 de setembre del 2004, que

regula els drets dels pares, mares o tutors legals a elegir la

llengua del primer ensenyament dels alumnes als centres

sostinguts amb fons públics, a una sèrie de centres, en concret

a 11, té, primer un sosteniment jurídic que no vull tornar

explicar perquè l’he explicat aquí altres vegades i que es

remunta no només als principis constitucionals sinó al seu

desplegament a través de múltiples sentències del Tribunal

Constitucional. Per tant, parlam d’un dret individual, d’un dret

exercitable, d’un dret que es pot aplicar i que s’ha d’aplicar i

que les administracions tenen obligació de garantir.

Naturalment, si es parteix d’una situació on no es garanteix

aquest dret la implantació d’aquest dret és costosa, complicada,

dificultosa, progressiva, no es pot fer d’un dia per l’altre.

Nosaltres, d’una forma molt raonable, pens, doncs hem

començat d’una manera experimental, amb un nombre molt

reduït de centres, però també li anunciï, tot i que això serà

motiu d’una roda de premsa que es farà els pròxims dies,

explicativa de tots els detalls tècnics que jo ni tan sols conec,

que l’experiència és considerada, per la pròpia inspecció

educativa, que és la que ha vetllat pel seguiment d’aquest

programa, pel seguiment de l’aplicació d’aquest programa

extraordinàriament satisfactori, en el sentit que tant les

persones implicades, els alumnes, com els mestres, els

ensenyants, com la pròpia inspecció educativa, que s’ha dedicat

a garantir que aquest procés es produís d’una forma ordenada,

rigorosa i tècnica, doncs fan en aquests moments una avaluació

extraordinàriament positiva. I en aquest sentit, anunciï també a

la Cambra la promulgació, més o menys immediata, d’una nova

ordre que amplia aquesta decisió o aquesta possibilitat a molts

més centres i que significarà, per a l’any vinent esperem, un

increment d’aquest desplegament damunt el territori, damunt



374 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 24 / 14 d'abril del 2005 

 

les escoles, damunt els centres de l’exercici d’aquest dret; que,

com el temps ha vengut a demostrar, no suposa la conculcació

de cap altre dret ni suposa la conculcació del principi que els

alumnes que estudien a les Illes Balears la seva formació

obligatòria tenguin l’obligació de conèixer les dues llengües

oficials i dominar-les.

Totes aquestes coses, que varen ser posades en solfa i en

dubte per molta gent, al final del curs o quan ja ha avançat molt

el curs, veiem que no són qüestionades. La pròpia metodologia,

que alguns varen pretendre ridiculitzar com de dos mestres

parlant a veure qui parla més alt que l’altre dins una mateixa

aula, és obvi que amb grups petits, com són els grups de nins

d’aquesta edat, doncs s’ha pogut desenvolupar sense que hi

hagi cap problema de convivència que jo hagi detectat, que la

inspecció hagi detectat -i aquí hi ha el director general, per si

llavors volen ampliar quan acabi la sessió amb més detall totes

aquestes qüestions, doncs ell ho sap millor que no jo, i per tant

ell segurament els pot donar més detalls-, per tant la valoració

que feim al dia d’avui de tota aquesta experiència és

satisfactòria, satisfactòria des del punt de vista pedagògic,

satisfactòria des del punt de vista de respecte als drets

individuals de les persones, que és molt important, naturalment,

per a un Govern fer que els drets es puguin exercitar i es puguin

complir. Per tant, satisfacció des del conjunt del sistema

pedagògic de les Illes Balears.

Insistesc que tot això serà fruit d’una exposició molt

detallada els pròxims dies o les pròximes setmanes, on es

donarà el resultat d’una avaluació que, com és natural, hem

anat fent d’una forma constant, permanent, perquè sabíem que

aquesta era una qüestió que preocupava l’opinió pública i que

preocupava també els diputats. I per tant l’explicació que jo

puc donar en aquests moments gira envoltant aquesta idea, la

idea que això ha estat positiu, que els ensenyants que hi han

participat ho avaluen positivament; que els directors dels

centres on s’ha produït aquesta experiència ho avaluen

positivament; que la inspecció educativa ho avalua

positivament, en termes generals, llavors, si insisteix en detalls,

doncs no hi puc entrar en aquest moment.

Per tant, la valoració que fa el conseller d’Educació

d’aquesta experiència doncs no pot ser més que positiva.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula la diputada, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Perdó, m’he avançat, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Fiol.

Estic molt contenta que s’hagi fet aquesta avaluació, jo,

efectivament, vostè té raó, el fet que nosaltres no disposem de

la documentació no vol dir que no existeixi, el que passa és que

ens crida l’atenció que amb quatre mesos d’haver-la demanat,

quan vostè em va oferir exactament això que m’ha ofert avui,

parli amb el meu director general; i jo vaig fer-ho per escrit,

perquè em semblava que era la forma més fàcil. A mi sempre

em va donar la sensació que si aquesta documentació hagués

estat a mà, l’haguéssim tingut ràpidament; de totes maneres me

n’alegr que aquest funció de control i venir a contestar aquestes

preguntes, doncs també hagi fet que puguem comptar amb

aquesta avaluació.

Perquè hem de dir que la seva valoració política és

extraordinàriament satisfactòria amb el compliment del dret, ja

em vam parlar molt del compliment del dret, no hi tornaré

entrar perquè jo no li demanava això, jo li demanava més aviat

l’avaluació pedagògica. Potser, aleshores, haurem de demanar

que vengui a aquesta comissió, a una compareixença més

àmplia, precisament a explicar-nos aquesta valoració

pedagògica, que seria el que ens interessaria fonamentalment.

M’ha dit ja, s’ha avançat a algunes de les coses que jo li

volia preguntar o que d’algunes qüestions ja li he dit que no

volia fer polèmica ni molt menys, sinó senzillament tenir

aquestes dades de  l’avaluació  que m’interessen

extraordinàriament, que ens interessen extraordinàriament

precisament per veure si l’acompliment d’aquest dret ens

permet també acomplir amb un altre dret que tenen tots, que és

que quan s’acabi el seu ensenyament els nens siguin bilingües

de veritat, vull dir que tenguin la mateixa destresa en la

utilització del català i del castellà. I si val la pena invertir

aquests doblers extres que invertim perquè s’acompleixi d’una

altra manera això que ja s’acomplia. Aquesta és la meva

pregunta, vull dir, ara per ara vostè me diu, sí, hi havia queixes,

no s’acomplia aquest dret; d’acord, jo ja li vaig dir a la

comissió que si això era així evidentment s’havia de corregir,

el que passa és que nosaltres sempre hem pensat que aquesta

manera de corregir-ho potser no era la correcta.

Ara vostè me diu: és la correcta i tothom està molt satisfet.

Estupend, acomplim a la vegada aquest altre deure que ens diu

la nostra Llei de normalització lingüística i tots els nostres

decrets i les funcions que té la conselleria que també els nostres

nins parlin amb la mateixa fluïdesa, utilitzin les dues llengües

amb la mateixa fluïdesa? Això és una cosa que haurem d’anar

veient. Però ara, insisteixo, les haurem d’anar veient perquè ara

mateix no podem fer aquesta avaluació.

Llavors, a nosaltres se’ns acudeixen una sèrie de preguntes,

que supòs que amb aquestes previsions que ja té, potser ja hi

anirem trobant resposta. Si aquesta experiència és tan positiva,

vostè me diu que se seguirà l’any que ve i segurament

s’augmentaran els centres, m’està dient, no? Llavors jo el que

li volia preguntar, hi ha previst qualque cost econòmic, s’ha fet

una previsió del cost econòmic total que ens costarà aquesta

experiència?

I si s’ha fet això, a mi m’agradaria saber, i potser no és el

moment de fer aquesta pregunta, però ja li avanç perquè potser

la vagi preparant perquè li faré segur, com es compaginaran

aquestes despeses extres amb aquest “tancament”, i ho dic entre

cometes, que m’ha semblat entendre que hi havia en el pla

d’equilibri pressupostari, en el pla d’equilibri econòmic que ha

presentat el conseller Ramis i que parla concretament en el

sistema educatiu que no hi haurà cap augment de plantilles si

no és en els centres nous.
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Com veus se’ns continuen plantejant moltes preguntes,

també se’ns acudeix aquesta qüestió, que supòs que a

l’avaluació també sortirà, que si els mestres han rebut, aquests

mestres de suport han rebut qualque formació especial per

assolir aquests objectius d’aquest projecte, com ha anat això, si

ha estat suficient, però tot això ja ho anirem veient. I a la

vegada que se’ns van acudint preguntes, les hi anirem fent, Sr.

Conseller, confiant que obtindrem també respostes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, a mi dedicar recursos

a coses que tenen una justificació legal, sobretot envoltant els

drets individuals, no me pot parèixer malament mai, crec que

hauríem d’estar d’acord sobre aquest particular, estaria bé que

estàssim d’acord sobre aquest particular.

Vostè, a més, fa una subsegüent pregunta respecte de si els

esforços són els mateixos perquè s’utilitzi la nostra llengua, el

coneixement de la nostra llengua a nivell formatiu. Vostè no

deu pensar que haguem reduït el nombre d’hores de formació

de català a les nostres illes a cap centre, ni hem reduït

processos d’immersió a cap centre dels que hi havíem entrat. I

potser hi ha gent que pensi que no és el més adient un procés

d’immersió complet dins un centre; potser hi ha gent que digui,

escolti, no seria més normal el que s’havia originàriament

plantejat al decret de mínims d’un percentatge, meitat i meitat,

com a norma general i que la immersió fos un procediment

excepcional i no un procediment generalitzat?

Bé, això pot ser una reflexió a un moment determinat, li

assegur que és una reflexió que me fan moltíssims de pares,

moltíssims de pares. No obstant, no hem tocat aquest tema i es

manté, és a dir, no crec que es pugui seriosament que aquest

Govern hagi fet cap retrocés quant a hores d’escolarització de

llengua catalana ni quant a ensenyament del català ni quant a

revisió de processos d’immersió a centres escolars. Per tant, no

acceptaria d’entrada que es digués que, o que es pogués

plantejar que hi ha hagut un retrocés amb aquesta qüestió.

Sincerament crec que no és així, encara que li insistesc, jo sent

moltíssimes reflexions de gent que me diu: no estam d’acord

amb un procés d’immersió, estaríem més d’acord amb un

procés on el castellà i el català es compatibilitzassin per meitats

perquè el gran repte en aquests moments per a molta gent, que

molta gent es planteja, és la tercera llengua, que és una

necessitat cada vegada més..., en el món laboral que es trobaran

els nostres alumnes és una necessitat més evident i més

palpable, i això ho veim tots i ho sabem tots i, bé, naturalment

afrontar la tercera llengua aquí és sempre més complex quan ja

estàs amb dues llengües que a una altra banda on només hi ha

una llengua. Naturalment això és una obvietat però s’ha de dir

perquè s’entengui bé l’explicació.

Clar, vostè llavors em fa tota una sèrie de preguntes que jo

en aquest moment no estic exactament en disposició de

respondre, però sí que a alguna d’elles li puc dir que

evidentment els mestres que han fet aquests ensenyaments han

seguit un procés de formació respecte a temes de

lectoescriptura i també hi ha hagut processos de formació de

qualitat per als directors del centres on es produïen aquests

processos, naturalment, i per tant sí que s’ha fet un esforç

metodològic i pedagògic per fer possible aquesta experiència.

Vull insistir en el caràcter extraordinàriament positiu de tots

els avaluadors, i incloc els directors dels centres, als tutors dels

alumnes, als mestres de suport, a la mateixa inspecció i a les

famílies que s’ha acollit a aquesta possibilitat. Per tant la

valoració positiva és molt àmplia i té un espectre molt ampli.

Naturalment vostè em demana, subsegüentment, si hi ha una

revisió del cost econòmic i tot això. Jo en aquest moment no li

puc dir el cost econòmic que té aquest procés però, en fi,

podrem fer un esforç tots i estic segur que els ensenyants també

perquè sigui possible acomodar les nostres vertaderes

necessitats a les plantilles, amb un escenari de creixement, de

creixement, com he explicat qualque altra vegada en aquesta

cambra, de nombre de professors no només per a centres nous

sinó amb altres criteris, un d’ells aquest, naturalment.

Com es compaginarà amb el Pla d’equilibri econòmic?

Pretenem que sigui possible. Jo estic segur que a l’hora de la

veritat els criteris de responsabilitat, que l’educació és una

qüestió de primer ordre, com s’ha demostrat fins ara, per cert,

per part d’aquest govern, que inverteix moltíssim més que el

govern anterior en reforma i construcció de nous centres, per

exemple, idò aquesta sensibilitat i aquest esforç es faran

palesos els pròxims pressuposts; estic segur que existirà aquesta

sensibilitat per posar en marxa aquests projectes.

I altres qüestions que vostè em planteja, que tenen un

caràcter més tècnic i més especialitzat, jo no puc ara mateix

explicar-les-hi, però reiter la meva disposició, naturalment, amb

independència que li contesti les preguntes, cosa que es farà -

esper- amb caràcter immediat, si no aquesta setmana la que ve,

reiter la nostra invitació perquè els diputats que vulguin

conèixer de primera mà l’experiència, acompanyats pel director

general puguin visitar algun centre i parlar amb les persones

que estan desenvolupant aquesta experiència. Nosaltres no

tenim res a ocultar, naturalment, i si hi hagués qualque cosa que

no funciona bé també acceptaríem la seva opinió i la de tothom

per millorar l’exercici d’aquests drets, que consideram que no

atempta contra el bon funcionament del sistema pedagògic, ni

l’ensenyament del català, ni totes aquestes qüestions.

Per tant reiter aquesta invitació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda

agrair la presència de l’Hble. Conseller i dels seus

acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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Moltes gràcies.
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