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sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

Entenc, o ens han demanat per part, en aquest cas, de la
Mesa, la possibilitat de canviar l’ordre de les preguntes i, si no
ho he apuntat malament, en primer lloc faríem la número 1, la
que era la número 1, i la número 6, la que era la número 6, que
eren de la Sra. Alberdi. Després la tercera, la quarta i la
cinquena serien del Sr. Bosch, no és vera?

(Intervenció inaudible)

La segona, la tercera i la cinquena serien la segona, la
tercera i la quarta, i en darrer lloc quedaria la quarta, o la que
era la número 4 passaria a ser la sisena. Va bé?

Bé, idò, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en les preguntes RGE núm. 5718, 5719, 5720, 5721,
5722 i 5723/05. Assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i
Cultura, Sr. Francesc Fiol i Amengual.

1) Pregunta RGE núm. 5718/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris de colAlaboració de la
Conselleria d'Educació en estudis fets per entitats alienes.

6) Pregunta RGE núm. 5723/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a repercussions sobre la informació
obtinguda per l'Associació Familiar de Balears.

I per formular la pregunta RGE núm. 5718/05, relativa a
criteris de colAlaboració de la Conselleria d’Educació en estudis
fets per entitats alienes, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa
Maria Alberdi per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller.
Efectivament volíem agrupar les preguntes per fer-ho tot més
planer i més fàcil i perquè tinguem tots més temps de tot. La
primera cosa és agrair-li que sigui aquí, Sr. Conseller, i jo li
faré la primera pregunta, que va sobre criteris de la conselleria
per donar suport a aquesta enquesta de la qual parlarem ara; i
la pregunta darrera, la sisena, la número 5723, que anava sobre
usos de les dades de la informació que s’ha facilitat, com que
la Sra. Abascal també en té una molt semblant jo no hi entraré,
només li faré la primera pregunta.

Com que sóc la primera a intervenir i fa mesos que ja va
passar això, faré un xic d’història sobre les actuacions de la
conselleria que són motiu de les preguntes d’avui. A
començaments del mes de maig coneixem a través de la
premsa, en realitat d’un sol diari, que l’Associació Familiar de
Balears -li diré AFA perquè sigui més fàcil-, cito textualment
el que deia aquest diari i ho cito amb totes les prevencions amb
què cal citar una notícia que surt solament en un mitjà de
comunicació; deia: “L’AFA farà una macroenquesta que
marcarà un abans i un després en l’estudi sociològic de
l’adolescència. Preguntaran a tots els adolescents de Balears
sobre totes les qüestions de les vida”. A nosaltres ja ens va
sembla això un ambiciosíssim objectiu. Bé, la informació del
diari continuava dient -insisteixo, informació entre cometes

perquè era d’un sol mitjà de comunicació-: “S’enquestaran els
50.000 adolescents entre els 12 i els 16 anys que tenim a les
Illes, incloent-hi tots els que estudien a tots els centres
educatius, concertats, privats i públics, i compta amb el suport
de la Conselleria d’Educació en el desenvolupament logístic”;
deia exactament això.

Continuo amb el que va passar; això era, em sembla, el dia
6 de maig, si no ho recordo malament, i al cap d’uns dies els
centres varen rebre una carta, efectivament, de la conselleria
signada..., amb el segell de la conselleria, amb la capçalera de
la conselleria, i signada per una de les directores generals a la
qual es demanava als centres que apliquessin l’enquesta i la
retornessin complimentada directament a l’entitat aquesta, a
l’Associació Familiar de Balears. Això ja ens va cridar molt
l’atenció, perquè això volia dir que els resultats d’aquesta
enquesta anaven directament a aquesta associació i, per tant, no
semblava que hi hagués cap control de les dades per part de la
conselleria, perquè efectivament l’enquesta era anònima per part
dels nins i de les nines, bé, dels nois i de les noies, perquè als 16
anys ja no són gens nins, però no era anònima en relació als
centres si s’hi feia constar el centre i l’any que es cursava.

També ens va cridar l’atenció que en aquesta carta que
s’enviava als directors no se’ls donava cap explicació respecte
a l’estudi ni de la importància de l’estudi, ni per motivar-los, ni
per promocionar-lo; ni tan sols no se’ls deia l’objectiu de
l’estudi. Jo he llegit aquest objectiu que posava aquest mitjà de
comunicació però la carta no el citava.

I la tercera cosa que ens cridava molt l’atenció d’aquesta
carta és que aquest suport logístic que aportava la conselleria
també incloïa el suport econòmic, perquè es demanava als
centres que fessin les fotocòpies o sigui, se’ls enviava un
exemplar únic de l’enquesta i se’ls demanava que ells fessin les
fotocòpies. Jo he fet un càlcul senzillíssim: sis full té l’enquesta,
per 6 cèntim d’euro la fotocòpia, per 50.000 nins, 18.000 euros,
3 milions de pessetes. Déu ni do, Sr. Conseller, demanar que
fossin els centres, arruïnats com varen estar tot el curs passat,
que es fessin càrrec de les despeses d’aquest estudi.

Naturalment quan els centres varen rebre la seva carta es
varen revolucionar, i també ho dic entre cometes, perquè molts
d’ells senzillament la varen ignorar. A partir d’aquesta realitat,
encara que tota la resta haguera estat ben fet, la metodologia de
l’estudi i per tant la seva fiabilitat se’n van anar en orris, i per
tant tots els resultats estan invalidats i la inversió perduda. Però
la qüestió de la metodologia està inclosa en una pregunta del Sr.
Bosch i jo no hi entraré; només vull ressaltar que quan no es
passa l’enquesta a la mostra a què es volia passar, que en aquest
cas no era la mostra sinó tot l’univers, que no entenc per què no
es va calcular la mostra, idò els resultats no tenen sentit.

Vull deixar ben clar que els estudis sobre la població escolar
són del major interès, que nosaltres els considerem
importantíssims i els estem demanant, i que considerem que és
la conselleria que ha de portar la iniciativa al respecte. És clar
que volem saber quins són els parers dels mateixos adolescents,
les opinions dels mateixos adolescents en relació a les hores
d’estudi, a l’ajuda que reben de casa seva, el mobbing i el que
nosaltres considerem pràctiques de risc, que també és una cosa
que crida l’atenció en una comunitat autònoma com la nostra,
que desafortunadament som una de les capdavanteres en
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nombre d’embarassos no desitjats en adolescents, que no hi
hagués cap pregunta en relació a les relacions sexuals, i es volia
saber... Mani?, d’acord. ...i es volia saber, Sr. Conseller -ara em
contesta vostè que té tot el temps del món- i es volia saber
precisament les seves pràctiques de risc i saber-ho tot sobre tot
el dels adolescents.

Per això, davant d’aquests fets que els he explicat una mica
tal com varen succeir, davant un estudi amb uns objectius
inabastables, eh?, no es poden entrevistar 50.000 persones, i
amb una inexplicada, i a mi em sembla inexplicable,
metodologia, que compta amb el suport explícit de la
conselleria, la primera pregunta que s’ha de contestar és quins
són els criteris pels quals la Conselleria d’Educació decideix
colAlaborar en els estudis que les institucions o empreses volen
fer sobre l’alumnat balear.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Contesta l’Hble. Conseller
d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Els criteris poden variar en funció
del moment, dels recursos, de situacions o de les empreses,
però m’agradaria destacar que els criteris per a aquesta ordre
són aprofitar iniciatives d’altres entitats per fer un diagnòstic
educatiu, facilitar la participació i la colAlaboració entre entitats
i grups socials per desenvolupar l’acció educativa,
desenvolupar la complementació de les capacitats i els recursos
presents a la comunitat escolar, rendibilitzar els recursos que
tenim a l’abast per tal d’optimitzar resultats, ampliar les
capacitats d’identificació de noves necessitats i dels canvis
socieducatius, completar l’oferta de projectes, desenvolupar
noves iniciatives, generar iniciatives innovadores i coherents,
possibilitar (...) accions dirigides a un major coneixement de la
situació dels nostres centres educatius quant a la població, el
context, les problemàtiques, etc., i emprar una metodologia que
ofereixi més garantia de canvis a nivell social i educatiu.

Bé, això és formalment la resposta que jo li he de donar.
Però naturalment jo fa massa anys que estic per enmig com per
no entrar a trapo, com es diu, del que vostè suggereix i diu a la
seva intervenció.

Jo no estic d’acord amb el plantejament que vostè fa. Em
sorprèn, a més, que l’inici de la seva intervenció giri al voltant
del fet que és una notícia que només es publica a un periòdic.
Escolti, hi ha moltes notícies que només es publiquen a un
periòdic; això és una cosa, des del meu punt de vista, certament
irrellevant i sorprenent que li cridi l’atenció. I efectivament hi
ha una carta de la conselleria demanant la cooperació
voluntària, voluntària, als centres, voluntària. No, és que vostè
ja ha fet el càlcul del que ha costat i del que pot costar;
voluntària. Aquells centres que no ho puguin fer, no ho vulguin
fer o pensin que no ho han de fer no han tengut ni la més
mínima pressió ni la més mínima indicació respecte al fet que
ho fessin. Ha estat absolutament voluntària.

Anònima, completament anònima. No per al centre,
naturalment, no per al centre. Hi ha una pregunta, llavors, sobre

aquesta qüestió en particular. És obvi, perquè el centre pugui
reclamar poder conèixer la situació del seu propi centre,
precisament, perquè si no es fes per centres i no es conegués a
quin centre correspon una enquesta, llavors sí que aquell centre
no podria dir..., un centre determinat que tengués a fer un
seguiment o un estudi de quin resultat ha tengut en el seu centre
no ho podria fer. Per tant hi ha una certa coherència, si més no,
en el fet que s’identifiqui el centre però no les persones que
responen a l’enquesta.

Aquesta és una enquesta que ha finançat íntegrament la
Caixa d’Estalvis Sa Nostra, íntegrament. És a dir, la Caixa
d’Estalvis ha atorgat una subvenció de 18.000 euros a aquesta
associació, AFA, perquè elabori aquesta enquesta. El propietari
del resultat és, per tant, Sa Nostra i també els centres que hi han
participat i, en definitiva, el sistema educatiu. El que es pretén
és naturalment conèixer, poder diagnosticar els aspectes que
més poden interessat de quina és la situació dels alumnes
respecte a una sèrie de preguntes relacionades amb la
problemàtica adolescent, que vostè ha citat més o manco. A mi
em pareix que això es correspon perfectament a una de les coses
que es poden fer; l’administració educativa pot cooperar, com
és aquest cas, amb una associació que ens mereix tots els
respectes, que pretén fer una avaluació i una documentació de
quin és l’estat de les coses. 

Bé, vostè ha dit una cosa que m’ha cridat molt l’atenció: que
els centres es revolucionaren. Els centres es revolucionen
segons d’on ve el vent, a vegades, segons d’on ve el vent, i això
també s’ha de saber i s’ha d’entendre, però jo crec que al final,
quan estam honradament i honestament intentant documentar i
esbrinar quina és la situació que tenim dins les aules hem de ser
conscients que totes les ajudes són poques, i a mi em pareix que
la iniciativa d’aquesta associació és positiva i que en el moment
que es tengui la informació ens servirà per avaluar quin és
l’estat de les coses a determinat nivell, naturalment, amb el grau
de credibilitat que mereixi. Llavors, com que hi ha una altra
pregunta, ja parlaré de la metodologia, que jo no ho conec molt
però ho tenc per aquí molt explicat, amb uns fórmules que a més
entregaré a qui fa la pregunta perquè les pugui llegir i quedar
tranquil, però naturalment amb el suport de gent especialitzada
en l’elaboració d’enquestes. Això, com es pot suposar, abans
d’enviar aquesta carta la directora general la conselleria va
avaluar la pertinença d’aquestes preguntes i d’aquest test: si era
coherent, si era lògic, si tenia qualque sentit o no. Es va
considerar que era positiu que es fes i es va fer. Per tant es va
adreçar aquesta carta als centres amb aquesta única pretensió,
per tant la pretensió de millor conèixer quina és la realitat social
dels nostres alumnes.

Per tant, en fi, jo crec que els criteris, ja els he exposat d’una
forma genèrica, crec que es corresponen bastant a una actuació
coherent i lògica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la diputada per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, un aclariment: quan he dit que
la notícia era d’un sol diari no ho he dit en el sentit..., al revés,
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ho he dit per precisament donar la informació entre cometes per
part meva, volent dir que a vegades un sol diari no entén les
coses tan bé; no posant en dubte el diari, sinó posant en dubte
que solament ho he llegit en un. Era completament al revés.

Naturalment que la conselleria ha d’aprofitar totes les
iniciatives, optimitzar els resultats, identificar les necessitats, i
això pot fer-ho de qualsevol manera que consideri adient. El
que li estam dient aquí, en aquesta pregunta d’ara i segurament
en totes les que vindran després, és que precisament la manca
d’una metodologia concreta com és aquesta -jo he tingut
oportunitat de mirar-me molt bé l’enquesta, estic bastant
experimentada a fer enquestes- em sembla que són els únics
motius que poden justificar la decisió política de donar un ajut
i de promoure en nom de la conselleria una iniciativa que a mi
em sembla tan desafortunada com aquesta. Ho dic perquè quan
la metodologia vostè diu, naturalment, voluntarietat, jo no ho
he posat mai en dubte; n’hi va haver de voluntarietat, i tant que
sí. Precisament aquest és un dels greus problemes pels quals els
resultats s’han anat en orris, perquè la mostra no s’ha fet bé ni
s’ha aplicat bé.

Quan em diu que s’ha finançat Sa Nostra, jo aquest matí he
tengut la precaució de trucar precisament al director de la
Fundació Sa Nostra per preguntar si ells -perquè me’n refio
molt dels criteris de Sa Nostra a l’hora de fer enquestes- i
m’han comentat que efectivament ells han fet un ajut a aquesta
associació però no per a un projecte concret, i per tant no eren
en absolutament responsables de la metodologia d’aquesta
enquesta; són responsables de l’ajut donat a una associació, i si
vostè em diu que algú s’ha mirat aquesta enquesta des de la
conselleria a mi encara m’amoïna més, això, perquè jo estic
convençuda que cap..., ningú que sàpiga una mica de
pedagogia, i estic seguríssima que vostè en té molts que en
saben, de fer estudis, dins la conselleria, no pot recomanar que
es faci aquesta enquesta.

Quan li pregunto pels criteris de la conselleria que
justifiquen la seva colAlaboració el que li estic preguntar és com
es decideix al costat de qui, o per promoure a qui, està
disposada la conselleria a posar diners i prestigi, diners sempre
escassos, eh? Parlo de prestigi perquè molts de centres no van
passar l’enquesta perquè se’n van adonar tot d’una que els
resultats no valdrien per a res, perquè està mal feta i està mal
explicada. El més greu és que, en desacreditar-la, no
desacreditaven una associació que, potser amb tota la bona
intenció però sens dubte sense cap assessorament ni
experiència, s’embarca en un estudi que li ve enorme, per no dir
gran, sinó que estaven desacreditant la conselleria, que és la que
havia de posar el criteri, no solament el pedagògic sinó
especialment el polític.

Nosaltres creiem que s’han de fer estudis a la comunitat
educativa, i si la conselleria no els pot fer s’han d’encarregar a
empreses expertes i, per descomptat, la comunitat educativa ha
d’estar oberta a les investigacions que s’hi realitzen; així ho diu
la LOCE i nosaltres hi estam completament d’acord: la
comunitat educativa ha d’estar oberta, i si la conselleria
necessita estudis, que els necessita, està bé que s’encarreguin a
empreses expertes. La qüestió és que la conselleria ha
d’assegurar que siguin estudis seriosos, i això passa
necessàriament per establir els criteris que permetin seleccionar
entre aquests, entre els estudis seriosos i, per dir-ho de manera

generosa, els estudis sense cap rigor i que demostren
inexperiència i manca de preparació com és aquest.

Quan la conselleria promou un estudi s’hi està jugant la seva
credibilitat, el seu prestigi, i en aquest cas la conselleria se’la va
jugar i a mi em sembla, i sembla a la majoria de les persones
amb què he parlat, que el va perdre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la
paraula el conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé, venim aquí a aquest joc
parlamentari que és de contestar preguntes i que se’ns llegeixi
la rèplica que ja es du escrita respecte a les preguntes que feim,
que és un joc, des del punt de vista de la dialèctica, absurd, però
participam d’aquest joc perquè els honorables diputats
necessiten llegir fins i tot les rèpliques.

Miri, jo no pos en dubte els seus coneixements científics
sobre qüestions d’enquestes, no els pos en dubte; els desconec
però no els pos en dubte i don per bo que existeixen. Però
cregui’m que quan jo li dic que aquesta enquesta... Escolti,
nosaltres no estam bojos, nosaltres no deim que sí a tot perquè
sí. Aquesta enquesta ha estat visada per persones de la
conselleria que han avaluat i considerat que era correcte fer
aquestes preguntes als alumnes, que no vulnerava cap
normativa, que no hi havia... Que no hay caso, vamos, que no
hay caso. Aquest és el problema que tenen vostès, que en aquest
tema no hay caso; que estava finançada per Sa Nostra, que no
estava finançada per... S’ha d’aferrar a les fotocòpies, Sra.
Diputada, s’ha d’aferrar al fet que hem pagat les fotocòpies. Si
jo li contàs el que arribam a fotocopiar a les escoles! Vostè ho
sap millor que jo, el que arribam a fotocopiar a les escoles. No
hay caso, perquè l’assumpte era que vostès pensaven que
aquesta enquesta l’ha pagada el Govern balear a través de la
Conselleria de Presidència. Idò no, l’ha pagada Sa Nostra, l’ha
finançada Sa Nostra. Bé, vostè ha telefonat i li hauran dit el que
li hagin dit, però li han dit que donaren 18.000 euros a aquesta
gent, no és així? Aquesta gent ha dedicat aquests 18.000 euros
a fer aquesta enquesta i ens ha demanat la nostra colAlaboració
de tramitar la documentació amb caràcter purament voluntari,
perquè ningú no se sentís mínimament violentat, perquè
naturalment hem d’anar molt alerta a violentar la voluntat de
cap ensenyants i que ningú se senti obligat a fer res que fos
pecat, ni d’enfora, ben alerta, com sempre; una carta
amabilíssima on es convida a participar voluntàriament.

Sincerament, la metodologia la tenc aquí explicada per a una
pregunta que és posterior, que tampoc no la sabria explicar molt
bé. Jo em limitaré a entregar els documents tècnics de com s’ha
fet l’univers..., en fi, per aquí està explicat tot això. Jo, com que
em resulta molt..., en fi, estrany als meus propis coneixement,
idò no ho podré explicar molt bé, però hi ha una pregunta del Sr.
Bosch sobre això i jo aquí tenc tot un tema sobre mostra,
univers, sobre uns marges d’error, sobre taxa de respostes, en fi,
tota una sèrie de qüestions estadístiques que estan aquí
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establertes i determinades amb caràcter jo pens, no vull dir
científic, però com a mínim tècnic.

És a dir, no hi ha cas. El problema que tenen amb aquest
assumpte és que.., que no hi ha cas. Podem parlar tot
l’horabaixa d’aquesta qüestió, Sr. President. Jo contestaré totes
les preguntes. Aquesta és una enquesta que ha finançat Sa
Nostra per millor conèixer la situació dels nostres alumnes;
potser que totes les preguntes no siguin des del punt de vista -li
concedesc això- metodològic, tècnic, científic, encertades, que
es podrien haver fer d’una altra manera, o haver-ne afegit
alguna o llevar-ne alguna. Jo no hi vull ni entrar, jo tenc aquí
l’enquesta però jo no hi vull ni entrar. La gent de la conselleria
ha pensat que, bé, si no tenia un cost per a la conselleria, venia
finançada per Sa Nostra, podia ser oportú que es fes l’enquesta;
no hi havia res en contra i nosaltres l’únic que havíem de fer era
tramitar-la i això és el que es va decidir, i dubt que uns altres
haguessin fet el contrari.

Per tant jo he de contestar a la seva intervenció que jo no
crec sincerament que hi hagi un error metodològic, no crec que
les preguntes que es fan siguin incorrectes o... En veig algunes
respecte al tema de les amenaces, que tenc aquí, idò que són
bastant coherents amb el que jo pens que pugui ser el bulling,
per exemple, sobre amenaces, sobre malnom ofensiu, sobre
agressions, sobre insults..., bé, jo crec que..., amb una escala de
valoracions. Segurament que es pot millorar, no hi ha cap dubte
que tot es pot fer millor i segurament és millorable, però a mi
em sembla que en termes generals és acceptable i crec que si
vostè s’ha d’aferrar al fet que les escoles han de fer les
fotocòpies és que no hi ha cas, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Per formular la pregunta RGE núm. 5723/05, relativa a
repercussions de la informació obtinguda per l’Associació
Familiar de Balears, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa
Maria Alberdi per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Les he agrupades, les dues, (...).

EL SR. PRESIDENT:

La dóna per contestada?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, la darrera, la sisena...

EL SR. PRESIDENT:

Correcte, correcte, ho he entès perfectament.

2) Pregunta RGE núm. 5719/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a raons de la colAlaboració de la
Conselleria d'Educació amb l'Associació Familiar de
Balears.

3) Pregunta RGE núm. 5720/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la valoració de la metodologia de
l'estudi que fa l'Associació Familiar de Balears.

5) Pregunta RGE núm. 5722/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'ús de la informació sobre els centres
obtinguda per l'Associació Familiar de Balears.

Passaríem ja a la pregunta número 3, RGE núm. 5719/05,
relativa a raons de la colAlaboració de la Conselleria d’Educació
amb l’Associació Familiar de Balears, i té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Andreu Bosch per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. També, com dèiem al principi, jo
agruparé també les tres preguntes que em corresponen, i així
amb una sola intervenció en sortiríem.

En primer lloc voldríem -gràcies, Sr. Conseller, per
comparèixer aquí- que ens explicàs quines són les raons de
colAlaboració de la conselleria amb l’Associació Familiar de
Balears en la realització d’aquesta enquesta, si aquestes raons
són perquè es pot treure un profit dels resultats, si és per afinitat
ideològica amb aquesta associació, si és perquè consideren que
és una associació seriosa i de fiar, o simplement perquè
qualsevol empresa o associació que vulgui fer una enquesta té
la possibilitat de fer-ho a les escoles.

En segon lloc, i en relació a la metodologia, ens agradaria
saber com ha valorat l’adequació de la metodologia d’aquesta
enquesta, ja que consideram que perquè les dades siguin fiables,
siguin útils, s’han de guiar per una metodologia rigorosa i
científica, per un mètode d’anàlisi sociològica que compti amb
procediments fiables i estadísticament provats.

I en tercer lloc hi ha una fet que ens preocupa, i és que a
l’enquesta es demana que es posi el nom del centre on s’han
realitzat les enquestes, i açò pot tenir unes repercussions
importants segons l’ús que es pugui fer d’aquest fet. Per tant ens
agradaria saber quines són les repercussions que pot tenir per als
centres educatius el fet que a l’enquesta hi figuri el nom del
centre. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Contesta l’Hble. Conseller
d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10 minuts. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé, les raons jo crec que les he
exposades en termes generals, no voldria repetir-me, però
naturalment és la possibilitat d’obtenir un coneixement més, no
un coneixement absolut ni indiscutit ni no opinable, sinó un
coneixement més, una informació més de la molta que rebem
per molts de canals distints i, per tant, una ocasió d’obtenir una
informació.
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Vostè cita tres preguntes. Primer em planteja una afinitat
ideològica. No, perquè nosaltres colAlaboram amb gent de molt
variada opinió. No crec que siguem sospitosos en el
departament de pedagogia de la Universitat de les Illes Balears,
per exemple, encapçalat pel doctor Martí March, de ser una
persona pròxima ideològicament al Partit Popular, i tenim una
estreta colAlaboració estadística i documental, i cada any,
juntament amb la Caixa d’Estalvis Colonya i el departament de
pedagogia, nosaltres som els que donam la informació i les
dades que ells utilitzen per fer una presentació d’un llibre i tal,
i no tenim cap inconvenient a fer-ho. Nosaltres en aquest nivell,
sincerament, no ens regim per aquests criteris. No vull dir que
altres no, naturalment tothom té una opció política i la defensa,
però en aquest nivell sincerament no. Qualsevol altre que
vengui amb una proposta similar, que ens pareixi que té els
elements mínims de..., perquè vostè demana que sigui raonable
o de fiar. Bé, naturalment idò sí, és una expressió correcta; si ve
qualcú que no ens pareix de fiar i que no ens pareix
mínimament rigorós i seriós idò no acceptarem colAlaborar. És
obvi que si aquí ve la Màfia siciliana i ens demana una
colAlaboració direm que no, no és vera? Bé, idò, vostè faria el
mateix, segurament. He posat un exemple com en podria posar
un altre, qualsevol organització criminal o delictiva si ho
sabéssim diríem no, escolti, no. A nosaltres l’Associació
Familiar de Balears ens pot agradar més o menys i tal, però no
ens pareix una organització ni poc seriosa, ni no de fiar, ni amb
la qual no es pugui fer aquest tipus de colAlaboració. Qualsevol
ho pot fer? No. Evidentment no qualsevol, insistesc en la
mateixa argumentació. Qualsevol..., qualsevol que tengui, en fi,
una mínima credibilitat.

En nom del centre només obeeix a la possibilitat que va
semblar interessant que el centre pugui reclamar conèixer el
resultat del seu centre. Jo crec que això és bastant lògic perquè
hi ha centres que tendran una tipologia de dificultat d’un caire
o de l’altre i que tendran un especial interès per saber quin ha
estat el resultat i el voldran conèixer, i a mi em pareix que no es
vulnera, sincerament, cap norma. Vostè diu, la pregunta és:
“Quines conseqüències pot tenir que un centre -el director, no
els alumnes, el director i el personal directiu i els mestres del
centre- conegui quin ha estat el resultat al seu centre?” Jo crec
que no té cap inconvenient, en principi, no té per què haver-
n’hi. Home, totes les coses mal utilitzades són negatives, però
totes, no només aquesta, però en principi no té per què generar-
se cap dificultat.

Respecte a la metodologia, que és la segona pregunta que
feia vostè i que també ha sorgit a l’anterior debat, bé, aquí
explica..., jo tenc un document que no li llegiré per no avorrir-
lo però que n’hi puc donar una còpia, explica com s’ha
dissenyat aquest estudi, quins comptes s’han fet, quin univers,
quina mostra, tota una sèrie de qüestions sobre mostra aleatòria
simple, univers finit..., que jo no sé molt bé explicar, insistesc.
La Sra. Alberdi, amb més coneixements, per ventura ens podria
donar una lliçó avui, i si vol ens la dóna, amb molt de gust
l’escoltarem i amb molta d’atenció. Jo no la puc donar, jo aquí
veig una sèrie de conceptes que em resulten..., intervals de
confiança no sé què, zeta és igual a no sé quant..., en fi, tota una
sèrie de valors i consideracions tècniques que jo no vull
explicar per no enredar-los, perquè vostès no ho entendran
perquè jo no ho sabré explicar, fonamentalment. Per tant jo els
puc donar còpia, hi ha tota una sèrie de variables de
segmentació i de rendiments, i no sé què, que jo sincerament no

ho sé explicar. Es passa per una base de dades tabulades, i hi ha
uns valors de segmentació..., bé, en fi, és que no m’atrevesc ni
a llegir-ho. Jo li donaré a vostè una còpia d’aquest tema i veurà
que almenys idò hi ha uns criteris tècnics sobre estadística i
sobre tabulació de resultats que jo no m’atrevesc a explicar,
insistesc.

Per tant jo crec que..., bé, idò és un estudi sobre els
problemes escolars a l’adolescència a les Illes Balears i que el
resultat que puguin tenir, amb la participació que sigui, jo no
conec quin nivell de participació hi ha hagut, el nivell de
participació que sigui, sempre serà indicatiu d’un estat de coses
i ilAlustratiu d’unes situacions que és bo que es coneguin; és bo
que coneguem els gestors de l’administració educativa, és bo
que coneguin els diputats, és bo que conegui l’opinió pública;
jo crec que no és dolent que es coneguin aquest tipus de coses.
Permanentment veim estadístiques i enquestes sobre moltes
coses que afecten els estudiants i a la joventut i, bé, és un
element més. A mi tampoc no m’agradaria magnificar-lo. No
ens salvarà de res, ni ens resoldrà res, ni per ventura no ens
descobrirà res d’extraordinari, però per ventura tendrà la virtut
de subratllar determinat aspecte a determinat centre; bé, idò tot
això jo crec que pot contribuir al diagnòstic de quines són les
necessitats que tenim en aquests moments. Això és un poc el
que jo li podria dir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el diputat Sr. Andreu Bosch per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, me permetrà que li
llegeixi la rèplica perquè crec que se diu bastant en allò que
m’ha contestat. En primer lloc dir-li que efectivament experts
no ho som en aquests tipus d’estudis, però sense ser-ho podem
així a l’engròs veure alguns errors importants que té aquest
qüestionari, sense entrar en qüestions de tipus estadística o
tècnica, sinó una simple ullada a aquesta enquesta i veurà que
ni de bon tros és rigorosa.

En primer lloc la mostra diu que es passarà a una població
de 50.000 adolescents de Balears. D’entrada no hi ha cap
control sobre enquestes realitzades, vostè mateix ha dit que era
voluntària la participació en aquesta enquesta. Per tant, ja
d’entrada falla la mostra, no han estat 50.000, evidentment, sinó
que a alguns centres les han passat, a d’altres no, alguns centres
ho han passat a una aula, altres ni tan sols açò. Per tant, ja
d’entrada la mostra no és rigorosa, s’ha passat a més centres
públics que a centres concertats, s’ha passat a més alAlots que
alAlotes, n’hi ha proporcionalment més d’una illa que d’una
altra. S’ha fet de forma aleatòria. Per tant, quant a la mostra ja
falla totalment aquesta enquesta.

En segon lloc en relació als enquestadors. Les enquestes
evidentment les hem passat els professors, hem rebut unes
instruccions prèvies que puguin seguir tots, com qualsevol
enquestador ha de tenir les mateixes instruccions per passar a
tots. S’han passat en circumstàncies semblants, a l’hora del pati,
a ca seva? S’han passat a primera o darrera hora? Han seguit el
mateix procediment per passar-les? Hi ha hagut algun
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enquestador que ha suggerit alguna resposta? Tot açò són
qüestions òbvies en un enquestador i en l’enquesta mateixa.

El tercer punt, d’entrada no són 62 preguntes, com diuen,
sinó 25. Hi ha 5 preguntes que tenen diversos ítems a contestar
i cada un d’aquests ítems els autors de l’enquesta consideren
que són preguntes. Per tant, d’aquí ja només d’aquesta lectura
ja se’n deriva que no té consistència. 

D’altra banda, com creu el Sr. Conseller que en 25
preguntes es poden treure conclusions sobre temes tan
complexos com el fracàs escolar, el bulling, la violència, el
setge d’uns alumnes contra uns altres, el suport familiar que
reben, les conductes de risc, l’oci, el temps lliure..., en 25
preguntes. El consum de substàncies es liquida en una sola
pregunta. La darrera pregunta demana si han contestat el
qüestionari amb sinceritat. En una enquesta mínimament fiable
no es fa mai aquesta pregunta directe, sinó que ja hi ha
preguntes per veure si entren en contradicció. Açò també és una
qüestió elemental en un qüestionari. Si es vol preguntar sobre
totes les qüestions (...) és possible que ho puguin fer en 25
preguntes. I per què no hi ha ni una sola pregunta sobre
sexualitat, si es pretén avaluar tota la problemàtica? I podríem
seguir, segur que un expert en sociologia hi podria dir moltes
coses.

El problema Sr. Conseller és que mitjançant aquesta
enquesta es pot tergiversar molt la realitat que es pot fer amb
aquestes dades, la distorsió que en pot sortir del resultat i la
manipulació, jo no dic que sigui voluntària, però segur que
d’aquesta enquesta, amb la metodologia d’aquesta enquesta no
sortirà res de fiable. I la qüestió que ens preocupava, les dades
del centre. Evidentment de cara als centres educatius podria
tenir interès que es posés el nom del centre, però ens hem de
demanar una altra cosa, com s’entraran aquestes dades? Servirà
per fer un rànquing de centres allà on hi ha més violència
escolar? Servirà per saber quins són els centres allà on hi ha
més fracàs? Me referesc de cara a qui interpreta els resultats.
On hi ha més consum de substàncies? A quins centres? On hi
ha més alumnes que tenen males relacions amb els seus pares?
On hi ha alumnes que diuen mentides quan es passa l’enquesta?
Es faran públiques aquestes dades? S’empraran per a ús
particular o per als afiliats d’aquesta associació?

Me cregui Sr. Conseller, no sé quins motius ha tingut per
autoritzar i promoure aquesta enquesta, si ha tingut vertaders
motius o simplement no ha mesurat les conseqüències. Ara sap
que no és una enquesta fiable i que se’n pot fer un mal ús
perquè donarà una imatge equivocada dels nostres adolescents.
Per tant, Sr. Conseller, li demanam que retiri aquesta enquesta,
o que si hi ha resultats, que no es difonguin aquests resultats
perquè açò pot fer un mal als nostres adolescents, difonent una
imatge que no s’ajustarà a la realitat. I creim que abans
d’autoritzar o promoure un estudi com aquest, la conselleria
hauria de comprovar el rigor de l’estudi i assegurar-ne la
fiabilitat de les dades que es treuran. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la
paraula el conseller per 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè ha dit tot un seguit de
qüestions, incloent la promoció per part de la conselleria
d’aquesta enquesta, la qual cosa és dir molt. Però ha arribat a dir
coses que sincerament m’han sorprès, sobretot per la imaginació
que té vostè de les coses que poden arribar a passar. Me cregui
que en el moment que arriba la possibilitat de fer aquesta
enquesta no és avaluada pel conseller, vostè sincerament
s’equivoca si pensa que jo m’he entretingut llegint aquesta
enquesta, jo no me dedic a aquestes coses, ni és la meva feina
dedicar-me a aquestes coses. Jo aquesta enquesta no l’he llegida
fins avui matí i no m’importa reconèixer-ho, la meva feina no
és llegir propostes d’enquestes que faci la gent, això és una
feina que compleix altra gent dins la casa i aquesta gent ha vist
aquesta enquesta i segurament hi han trobat deficiències, els ha
paregut que no era perfecte, com qualsevol enquesta que agafi
que es sotmesa a crítica i si no és l’autor sempre hi trobarem
deficiències. Això passa com a moltes altres coses de la vida. Si
no és el propi autor hi trobarem deficiències.

Per tant, és normal que si això ho examina un tècnica digui,
com és que no s’ha demanat res sobre sexualitat? O com és que
se pretén liquidar una determinada qüestió només amb una
pregunta i no hi ha un tret de contradicció? Bé, no ho sé,
segurament podria ser millor i més perfecte, però no per això
queda invalidada, no per això la informació que ens aporti deixa
d’existir. Escolti, jo crec que no sabem trobar el punt mig de les
coses.

I després parla sobre a quines hores s’ha passat, si s’han
induït respostes? Jo què sé! Escolti és que vostè vol que li
respongui coses que són impossible que jo sàpiga, a no ser que
tengués vocació de detectiu i me dediqués a anar pels centres a
veure, a conspirar i tal, això ho deix per altra gent. Me limit a
tenir una informació estructural de les coses, s’ha passat
l’enquesta, quan hi hagi els resultats els coneixeré, sabré com ha
anat aquesta enquesta, sabré quin grau de participació, sabré si
efectivament ningú l’ha feta no servirà per res, és obvi i si l’ha
feta un percentatge de gent, algun indicador ens donarà i per
alguna cosa ens servirà. Però és una cosa que s’ha fet,
sincerament ho dic, amb la més bona voluntat i amb el
finançament d’una entitat tan seriosa com és Sa Nostra. 

Per tant, jo no puc acceptar, ni assumir un judici de com s’ha
fet, si s’ha fet un curset de formació a qui havíem d’enquestar,
què m’està contant! Però què m’està contant! Per fer aquesta
enquesta s’ha de fer un curset a la persona que fa aquesta
enquesta. No me digui aquestes coses. 

I després passam a un segon nivell que és el de la insinuació.
Vostè, amb l’habilitat que el caracteritza, de la qual el felicit per
cert, no diu res concret, però sí deixa caure l’ombra, si se pot fer
una manipulació, si se pot tergiversar, si això serà per a ús
particular de les persones que han fet l’enquesta, ho demana.
Això és el que m’ha demanat vostè, no és veritat. Com que som
una persona que creu en la bona fe dels altres, dic que no,
aquesta enquesta servirà per tenir una informació. I a més, jo
vaig més enfora, segurament perquè som molt innocent, tampoc
se m’acut per què pugui servir a un particular conèixer si hi ha
un rànquing, no està demés tenir bona informació..., la tenim en
molts de casos interna de quin és el rànquing on se suspèn més
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o menys, a mi no m’ha d’explicar cap enquesta on se suspèn o
menys, això ja ho sé i avui dia ja tenim la tecnologia per saber-
ho centre per centre. És a dir, me comprèn? Ara, això pot
aportar alguna cosa positiva? Sí. I pot ser utilitzat
negativament? No ho sé, però no crec ni que sigui aquesta la
vocació de la gent que ha promogut aquesta enquesta,
sincerament ho dic, no és que els conegui molt, contràriament
a allò que vostè per ventura pensa. Però no me mereixen cap
perjudici en contra, ni tampoc és de la nostra que se deixi els
seus recursos a una activitat, sent una institució tan seriosa com
és, que no li mereixi que se farà una feina rigorosa. 

Que se pot perfeccionar, no hi pos cap dubte, ja ho accept
d’entrada. Si ens asseguéssim aquí, segurament se podrien fer
més preguntes, unes altres preguntes, o enfocar-les d’una altra
manera, jo no vull entrar en aquesta qüestió, ni me correspon a
mi fer-ho, ni jo tenc els coneixements científics per opinar
sobre aquest particular. Jo me limitat a què la nostra gent, els
funcionaris, ni tan sols a nivell polític, veiessin això, opinessin
sobre l’ús i la viabilitat, no els semblava malament i s’ha passat
en una carta... Clar, és que el problema és que jo he dit que el
tema és de caràcter voluntari, no és rigorosa perquè no hi ha
participat tothom, però si fos obligatòria jo estaria a la creu a
qui dalt perquè oblic als centres a passar unes enquestes...
Escolti..., sí, home, jo no dic que fos vostè el que me dugués a
la creu. Dic que sé com són aquestes coses Sr. Diputat. Per tant,
mai ho farem bé per a vostès, jo això també ho comprenc...

(Remor de veus)

Escoltin, mai ho farem bé pera vostès i no passa res. Però a
mi me preocupa que estan intentant treure endavant un
assumpte, un cas que no existeix. Jo crec que això no té ni el
volum que vostès li volen donar, simplement és una enquesta
que s’ha fet amb el finançament d’una entitat d’estalvi, per part
d’una associació de familiars de Balears que pretén tenir un
coneixement de la realitat. Ni crec que aquesta associació
pretengui fer-ne cap ús, no se m’acut quin podria ser, però bé,
hi ha ments més imaginatives que la meva i segur que han vist
quin mal se podria fer amb això, jo no el veig. Però, crec que
aquestes dades que surtin d’aquesta enquesta serviran per
conèixer millor, no per resoldre res, no per donar-nos un
diagnòstic definitiu sobre qualsevol cosa, però és un element
més de judici, un element més de coneixement que ha tengut la
virtualitat de ser una cosa que venia impulsada per una
associació, insistesc, com tantes altres, però com pràcticament
totes les que s’adrecen a la conselleria ens mereix tots els
respectes, ens sembla gent capaç i seriosa i segurament ho fan
amb la millor voluntat i el millor interès i si s’obté el
finançament d’una caixa d’estalvis tan seriosa com Sa Nostra
també és un aval i una forma de pensar que aquesta gent té un
suport honorable, per dir-ho d’una manera que tothom ho pugui
entendre.

Per tant, jo no tenc per què tenir cap de les sospites que
vostè ha deixat caure per damunt la sessió. Sincerament, crec
que estam davant d’un assumpte que pot ser d’interès, jo no dic
que no, però que no mereix més debat, ni tan sols el debat que
per ventura estam mantenint avui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 5721/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a utilització de dades de l'estudi que fa
l'Associació Familiar de Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 5721/05, relativa a
utilització de dades de l’estudi que s’està fent l’Associació
Familiar de Balears té la paraula l’Hble. Sra. Patricia Abascal
per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, me temo que sí, que
seguiremos debatiendo por lo menos una pregunta más al
respecto. Y debatiremos porque aún cuando mis compañeros
han puesto sobre la mesa que no es una encuesta rigurosa, cuyos
resultados no son muy fiables, a mi me gustaría que
profundizáramos en algunas de las preguntas para que realmente
quedara palpable que no es una encuesta que pueda llevar a
cabo un análisis tan importante como puedan ser los problemas
de los escolares, sobretodo en la edad adolescente, que yo creo
que es la edad más complicada y más importante tanto en los
niños como en las niñas.

Por lo tanto Sr. Conseller, yo creo que tomarse a la ligera el
resultado que se pueda obtener de esta encuesta y el uso de la
información que se pueda obtener no me parece muy serio. En
primer lugar usted no tiene que estar, por supuesto, encima de
la encuesta que se lleve a cabo, pero sí hay técnicos en su
conselleria y al final de todo usted es el responsable de todo lo
que pase por su conselleria, en esto estamos de acuerdo. Por lo
tanto, nosotros no le diremos que ahora tiene que dedicar su
tiempo a revisar todas las encuestas que en un momento
determinado se le puedan plantear, pero sí los técnicos que hay
en la conselleria, que seguramente serán técnicos magníficos,
esto no lo vamos a cuestionar, pues que lleven a cabo un control
más riguroso, sobretodo en temas de encuestas, porque
efectivamente todas las encuestas son voluntarias, o sea, a nadie
se le puede obligar a hacer una encuesta, además creo que sería
anticonstitucional directamente forzar a alguien responder algo
que no quiera responder.

Por lo tanto, Sr. Conseller, a mi en una encuesta en donde,
insisto, se van a hablar de temas tan importantes en la
adolescencia como la felicidad, es curiosa la pregunta, ¿en
general se considera un niño, una niña feliz? Es una pregunta
desde luego como muy abierta para que pueda ser interpretado
por un adolescente en este caso. Y luego preguntas sobre el
acoso, sobre el insulto, sobre la posibilidad de decir si sus
compañeros están faltando a clase o no con motivos
justificados, o no. Entiendo que son preguntas que de alguna
manera sobrepasan incluso el ámbito de la misma relación que
puedan tener las personas dentro de un colegio. Y luego por
supuesto, la última pregunta cuando hace referencia a si se ha
contestado diciendo la verdad o no, o sea, me parece poner en
tela de juicio incluso el hecho de que los niños o niñas puedan
haber dicho la verdad. Me parece que no es justo hacer esta
pregunta cuando se suponen que están diciendo la verdad en
esta encuesta. Y desde luego si están mintiendo también van a
decir que han dicho la verdad, con lo cual es totalmente ridícula
la pregunta, así de claro. 
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Entonces Sr. Conseller, teniendo en cuenta como se ha
demostrado aquí, la muestra que debería ser, una encuesta
normalmente coge una muestra, no todo el universo, teniendo
en cuenta que las preguntas dejan mucho que desear para
conocer temas tan importantes, insisto, como puedan ser las
relaciones familiares, las relaciones en el colegio, las relaciones
con temas de drogas y de hábitos no sanos para la adolescencia,
respecto al bulling. Son temas tan importantes como para que
esta encuesta quiera tratarlos todos de golpe y encima sus
resultados no puedan ser fiables y lo que más nos preocupa Sr.
Conseller, que no pasen un control de la conselleria. Imagínese,
le pongo un ejemplo, yo sí voy a ser muy malpensada, usted no
lo es, pero yo sí soy muy malpensada. Lo siento pero voy a ser
el abogado del diablo. Imagínese que sale el resultado por
ejemplo del tema del bulling de que los adolescentes, en este
caso seguramente más las chicas, sufren mucho acoso por parte
de sus compañeros en los colegios. Esto crearía en cierto modo
una alarma social, sin estar verdaderamente comprobado que
realmente fuera así y desde luego el último responsable sería
usted, porque significaría que los índices de bulling en los
centros no están controlados y en definitiva es la conselleria
que tendría que poner los medios para hacerlo. O imagínese que
sale que el consumo de drogas es elevadísimo y que estos
resultados no fueran, como digo, constatados y o bien, la
muestra no fuera la que representa o no se garantizarán que
esos resultados fueran los objetivos. Esto también crearía una
situación de alarma importantes, incluso entre los propios
padres de los alumnos que pudieran haber contestado y además
dependería del resultado de acciones concretas que las
consellerias, en este caso Sanidad, no está llevando a cabo una
buena política en estos temas. 

Quiero decir que una encuesta no es ninguna tontería y más
una encuesta que quiere tratar estos temas tan importantes tiene
que ser tratado con rigurosidad y no decir, bueno, nos parece
fiable la asociación. Por cierto, una asociación que poco trabajo
ha hecho, porque si resulta que los encuestadores eran los
propios profesores, las fotocopias se han hecho en el colegio,
y ellos ¿qué han hecho? Me imagino que lo habrán dado a una
empresa para los resultados y poco más. Quiere decir que ni tan
siquiera no han sido capaz de percibir el ambiente del centro,
que a veces en una encueta también es importante ver en qué
ambiente se desarrolla la misma. 

Por lo tanto Sr. Conseller, nuestra pregunta va dirigida a si
realmente no le preocupa el hecho de pensar que si ningún
control por parte de la conselleria de los resultados que se
hayan obtenido o se obtengan en esta encuesta, que de
momento no se han hecho públicos, pudiera realmente
representar un problema, o pudieran ser utilizados de manera
incorrecta por parte de la empresa privada que ha llevado a
cabo la encuesta. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l’Hble. Conseller per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Sí, naturalment el darrer responsable mentre estigui a la
conselleria com a conseller seré jo i sempre procuraré afrontar

les responsabilitats del que passi i de les qüestions que es posin
en marxa. Jo he explicat molt clarament i vostè me pareix que
pretén fer una certa tergiversació d’aquesta qüestió, la meva
funció no és ni llegir, ni preparar enquestes, la qual cosa no vol
dir que no ho hagi fet. I li ho he de repetir perquè me sabria greu
que quedés dins l’ambient que això s’ha fet de qualsevol
manera, això no és així. Aquesta enquesta ha estat visada per
tècnics de la conselleria, no per polítics, per tècnics de la
conselleria, del departament d’Innovació i Ordenació de la
Conselleria d’Educació, no per la directora general ni pel
conseller, perquè ha decidit que està bé que aquests que són
amics nostres facin una enquesta. S’està equivocant amb aquest
plantejament, perquè ja li he posat un exemple: gent que pot
tenir una significació distinta amb la qual feim feina. Feim feina
amb tothom que pugui aportar-nos qualque cosa positiva,
qualque valor al conjunt del coneixement de l’educació.

Vostè fa una sèrie de consideracions que jo no m’atreviria
a fer, si la pregunta número tal és ridícula, si l’altra és una
beneitura, si les preguntes deixen que desitjar..., sí, ha dicho
“hay preguntas que dejan que desear, la pregunta no sé cuál
es ridícula...” he tomado nota. Por lo tanto, bueno, a un país
tan seriós com els Estats Units, quan vostè viatja allà, el primer
que li demanen a l’enquesta d’entrada és si vostè va als Estats
Units per atemptar contra el president dels Estats Units. Vostè
contesti en broma a aquesta pregunta i digui que sí, veurem què
li passa. Jo vull pensar que hi haurà qualque motiu per redactar
amb aquests termes l’enquesta, però jo vull insistir en la meva
condició de profà en qüestions sociològiques i en qüestions
d’enquestes. Jo no em veig capaç de determinar, com fa vostè
amb tanta autoritat, per cert, quines preguntes són bones,
dolentes, ben fetes o mal fetes, jo no ho sé. Jo crec que s’ha de
veure el conjunt de l’enquesta, i el conjunt de l’enquesta, no el
conseller ni la directora, els tècnics de la Conselleria han pensat
que era correcte en termes generals. Insistesc, jo puc concedir
que és millorable, que determinada temàtica no s’aborda
correctament. Segurament és possible. Però si fos una porqueria
d’enquesta, que és el que vostès sostenen sense dir-ho, la
Conselleria no l’hagués fet arribar als centres. Aquesta és la
realitat de l’assumpte. 

I aquesta no és una porqueria d’enquesta, és una enquesta
que té el seu interès, que té el seu sentit. Clar, vostè aquí diu que
aquesta gent no fa res. Aquesta gent és una associació que no
s’ha fundat abans d’ahir, és una associació que va néixer l’any
92, i que ha anat fent moltes coses. Vostè per ventura no ha
tengut interès en conèixer-les, o no les coneix, o no les hi ha
explicat, però és una associació que s’hagi constituït abans
d’ahir; és una associació que tendrà una trajectòria, que jo no la
jutjaré aquí, només faltaria. A mi tothom em pareix molt
respectable. Per tant, van fent unes activitats, i en aquest cas
s’han presentat davant la Conselleria dient que tenen una
finançació per fer una enquesta, que nosaltres podrem conèixer
els resultats, manejar els resultats, que cada centre podrà
conèixer els seus resultats, la qual cosa em pareix molt positiva,
si interessa al centre, aquesta és una altra qüestió, i amb un
caràcter anònim, respectant -que jo sàpiga, fins allà on jo sé-
totes les prescripcions legals sobre com s’han de fer les
enquestes, i per tant jo no crec que s’hagi fet. Vostè diu que no
passi un control de la Conselleria. Senyora, aquesta enquesta ha
passat un control de la Conselleria, i jo assumesc aquest control.
Que a vostè li pareix que és un control dolent, mal fet i
insuficient? També assumesc la crítica que vostè em fa. Culpa
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meva, perfecte. Però que s’ha fet un control, s’ha fet. No
s’equivoqui. S’ha fet d’una forma bastant transparent, bastant
nítida, bastant clara, i amb l’objectiu de tenir un millor
coneixement. Que determinats aspectes poden aprofundir-se?
Segur que sí, i segur que si ve qualcú qualque dia a proposar-
nos una qüestió determinada sobre un aspecte i ens pareix
oportú, als tècnics els pareix oportú i ve amb la finançació i
amb l’aval en definitiva d’una entitat com la nostra, nosaltres
no tendrem cap inconvenient en fer-ho. És que aquesta és la
resposta que jo li puc donar.

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. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, la verdad es que me
ha dado la razón, porque imagínese, si usted lo ha dicho, si al
entrar en Estados Unidos una pregunta tan lógica como
“¿piensa usted atentar contra el presidente de los Estados
Unidos?” respondes que no, aún cuando tengas la intención de
hacerlo, está claro que muchas veces hay preguntas que no es
necesario ni realizar porque se sabe la respuesta de antemano.

En cuanto a la pregunta que yo le hecho, usted me dice que
hay un control. Yo (...) el control de los resultados. Usted ha
dicho que la encuesta ha pasado un control por parte de la
Dirección General de Innovación y Ordenación de la
conselleria. Bueno, discrepamos efectivamente de que ésta
pudiera ser una encuesta lo suficientemente interesante y
objetiva como para que pudiera haberse realizado. Usted,
bueno, pues intenta aquí solventar la situación diciendo que Sa
Nostra ha sido quien ha financiado y tal. Las entidades privadas
pueden hacer con su dinero lo que quieran, con lo cual puede
haber otros intereses, que desde luego yo no voy a entrar a decir
si los hay o no. Es algo que no nos preocupa en absoluto.
Nosotros insistimos: lo que nos preocupa es el hecho de pensar
que estos resultados de una manera u otra..., yo la fundación no
la conozco, ni tampoco puedo saber ni quiero prejuzgar si
puede hacer un uso bueno o malo de los datos, pero que sí
entendemos que la conselleria tendría que llevar a cabo una
supervisión, un control de estos resultados, simplemente para
evitar que pudiera ser mal utilizada.

En estos temas, Sr. Conseller, cuanto más se supervise,
cuanto más se controle mejor, porque entendemos que
hablamos de temas muy serios. No estamos hablando aquí del
número de hamburguesas que se pueda comer un niño o una
niña al cabo de un mes. Estamos hablando de temas tan
importantes como las relaciones familiares, las relaciones
sociales dentro del centro, los problemas de drogas, los
problemas de bulling, con lo cual es un estudio que bien hecho
puede ser un estudio muy interesante. Es más, creo que debería
hacerse pero por parte de la conselleria, Sr. Conseller, no por
parte de una asociación. 

Tendría que ser la conselleria quien liderara... No, no,
porque se haría de otra manera, quizás con más interés, con más
preocupación, con técnicos más especializados en encuestas,
buscando las preguntas de una manera más correcta... Debería
ser así, entiendo yo que debería ser así. No sé si usted, Sr.

Conseller, pues no comparte el hecho de que son temas tan
importantes como para que pudieran ser estudiados, evaluados
y, por supuesto, para buscar soluciones al respecto.

Por lo tanto, Sr. Conseller, no me ha respondido. No sé si va
a haber un control después de los resultados antes de que sean
publicados, o si directamente se permitirá su publicación sin que
la conselleria sepa cuáles han sido esos resultados y, bueno, que
nos encontremos con lo que nos encontremos y ver exactamente
qué hay, porque está claro que una vez obtenidos esos
resultados y publicados habrá que tomar medidas, y entonces sí
que también seguramente dependerá mucho de su conselleria
tomar medidas para poder contrarrestar esos resultados que
puedan salir en un momento determinado. 

Pero lo importante, Sr. Conseller, y para terminar, es que los
problemas, sobre todo cuando son problemas que padecemos en
nuestra sociedad, deben ser tratados con más rigurosidad por
parte de todos, por parte de las instituciones y además incluso
por parte de las asociaciones que en un momento determinado
yo no le digo que no hayan tenido buena fe, pero que esta
encuesta, tal y como está hecha, los resultados seguramente no
son los que deberían o se merecerían los adolescentes de
nuestras islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula el conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Sí, Sra. Diputada. A mi me gustaría subrayar que todo esto
que ha dicho usted, que es bien respetable, a mi modo de ver
sinceramente se lo digo, no pasa de ser su opinión sobre esta
cuestión. Es que es importante decirlo: es su opinión, su opinión
fundamentada, que yo sepa, en nada de carácter científico,
porque usted está opinando aquí de los técnicos que han
elaborado la encuesta sin conocerlos, porque no tiene usted ni
idea de quién ha hecho esta encuesta, no lo sabe. Usted
seguramente cree o percibe que se han reunido cuatro amigotes
en una tarde y han hecho las preguntas, ¿verdad? No lo dicen
pero lo insinúan. Sí, porque cuando dice que no confía en los
técnicos que han hecho la encuesta es porque sabe quién la
hecho. Pues ya sabe más que yo, mire usted, pero yo confío en
que eso se ha hecho seriamente.

La conselleria tiene y tendrá toda la información sobre esta
cuestión, toda la información, todos los resultados, tanto de la
evolución de la aplicación de la encuesta como de sus
resultados, porque hay una coordinación con el servicio técnico
para este caso concreto, en el servicio técnico de la dirección
general correspondiente con esta asociación. Por lo tanto hay
una interrelación que permitiré saber estos resultados, y de estos
resultados se pueden derivar determinadas consecuencias, como
usted dice. Pues sin duda, y sin duda nos permitirá ver algunos
aspectos que a lo mejor no percibimos con claridad, y en algún
centro incluso nos permitirá a lo mejor plantear alguna
intervención concreta. Yo creo que esto es absolutamente
lógico. Si desc...



Yo creo que sí. Yo creo que si descubrimos alguna
disfunción grave en una zona concreta creo que es un elemento
más de los que ya tenemos, y de los que ya conocemos, y de los
que vemos todos los días, porque hay una inspección, hay unos
directores que están interrelacionados con la Administración
permanentemente... Por tanto, como usted sabe, la cantidad de
información que manejamos ya es muy abundante, pero este
tipo de cosas siempre pueden contribuir a mejor conocer y a
mejor saber lo que puede pasar.

Yo la veo a usted desconfiada, como usted misma se ha
definido, e instalada en el prejuicio, y yo la animo a instalarse
en otra manera de ver el mundo, en la confianza que la gente
hace las cosas bien e intenta hacerlas para contribuir a un mejor
conocimiento. A mi me sorprende la capacidad de imaginación
que tienen ustedes para determinar qué malévolas acciones está
aquí organizando y previendo esta asociación de familia de
Baleares, que parece que va a perturbar el buen orden del
mundo educativo. Yo sinceramente les pediría..., en fin, un
poquito de objetividad en esta cuestión. 

Yo creo que esta encuesta no es mala, puede ser que sea
perfectible, yo no entiendo de estas cuestiones, pero a mi me
parece que responde a una necesidad de querer conocer mejor
determinados aspectos para también aportar soluciones y para
poder decir: “Es que tenemos tal déficit, tal necesidad. Vamos
a trabajar todos en mejorar esta situación”. Todos sabemos que
hay dificultades ligadas a algunas de las preguntas que se hacen
en los centros; sería estúpido y ridículo ignorar que hay algunos
problemas de drogas, drogas menores, en fin, drogas..., en fin,
bien conocidas en el mundo..., y ese es un problema; o
problemas de, en fin, algunos casos concretos de bulling i
algunas situaciones que aquí se ven y se analizan.

Pero yo creo que esto no es malo. Yo creo que esto es un
elemento más, esto no nos va a resolver nada, pero contribuirá,
como tantas otras cosas, a completar el puzzle de conocer
exactamente el escenario en el que estamos, y yo creo que esta
es la finalidad con la que se ha hecho este estudio,
sinceramente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui, volem agrair la presència del conseller. I no
havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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