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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,
i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Eduard
Riudavets.

Compareixença RGE núm. 1600/06, solAlicitada per cinc
diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, per tal
d'informar sobre els plans relatius al projecte de Decret de
mesures per fomentar la competència lingüística en llengües
estrangeres dels alumnes dels centres sostinguts amb fons
públics.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença RGE núm. 1600/06, del
conseller d’Educació i Cultura, solAlicitada per cinc diputats
membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports
adscrits al Grup Parlamentari Socialista perquè informi dels
plans relatius al projecte de decret sobre mesures per fomentar
la competència lingüística de llengües estrangeres dels alumnes
de centres sostinguts amb fons públics.

Assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura, Sr.
Francesc Fiol i Amengual, acompanyat de la Sra. Isabel
Esteban. Té la paraula l’Hble. Conseller per tal de fer
l’exposició sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
comparesc en aquesta comissió amb molt de gust per explicar
alguns aspectes, els més importants, al meu parer, del que
significa el Decret de trilingüisme, conegut -jo crec que mal
anomenat- com Decret Fiol, però que un ha de dur..., en fi, amb
la convicció que és un decret que vendrà a millorar l’educació,
la formació, el coneixement especialment de llengües
estrangeres a les Illes Balears.

Està bé venir avui, quan ja s’ha calmat un poquet el debat,
potser mediàtic, al voltant d’aquesta qüestió, i que no només no
ha interessat a molts dels diputats que formen part d’aquesta
comissió, com és evident i que estan absents, sinó que tampoc
no ha interessat especialment als mitjans de comunicació, que
a vegades, segons de quins temes es tracta, bloquegen aquesta
sala i altres sales d’aquest parlament per poder estar pendents,
enregistrar imatges, prendre notes i estar al corrent del que es
diu aquí dins. Avui veim que aquest és un tema jo crec que
feliçment fora de la polèmica, encara que és un tema
naturalment que preocupa i que mereix la discussió i el debat,
però que aquest debat es produeixi no des de l’apassionament,
sinó des de la racionat, des de la no-frivolització d’un debat; la
no-radicalització dels punts de vista contribueix, si més no, a
poder explicar tot l’ítem d’aquesta qüestió i també de les

postures que molt comprensiblement poden no estar d’acord
amb aquest plantejament i que poden discrepar fins i tot dels
motius que ens han duit a impulsar aquest projecte i els termes
amb què s’ha produït el decret i els termes amb què s’ha
aprovat el decret.

Faré un repàs breu, perquè crec que potser sigui més
interessant que se susciti un debat tota vegada que són diputats
d’un grup, no és una petició voluntària de comparèixer, sinó
que es compareix a petició d’un nombre de diputats que han
demanat aquesta compareixença, i potser el millor que puc fer
és donar una explicació general del meu punt de vista respecte
del decret, i per tant explicaré..., la metodologia serà molt
senzilla: explicar al meu mode de veure quines són les línies
bàsiques del decret, donaré algunes dades respecte al programa
del foment de competència lingüística de llengües estrangeres;
parlaré del dictamen del Consell Consultiu, que crec que és un
tema ha aixecat en el seu moment també molta discussió i molt
de debat; parlaré també molt breument, perquè estic segur que
interessa a les senyores i als senyors diputats, de l’informe
emès pel departament de pedagogia aplicada i psicologia de
l’educació el dia 31 de març, lliurat per la Sra. Dolors Fortesa,
degana de la Facultat d’Educació.

I també faré un brevíssim recull de premsa per apuntalar
alguns dels meus plantejaments que han tengut ressò a
instàncies inesperades i que estic segur que interessarà revisar
i reconèixer, perquè després que nosaltres plantejàssim el
decret de trilingüisme hem vist com a altres indrets de l’Estat,
principalment a Catalunya, s’obria una gran reflexió, no sé si
induïda pel debat que hi ha hagut a les Balears -m’agradaria
pensar que sí, no sé si és així, ho ignor-, que feia que a la recent
campanya electoral que s’ha produït a Catalunya, a la
Generalitat, pràcticament tots els partits polítics duien en els
seus programes electorals, molt especialment CiU -bé, no han
guanyat les eleccions, per tant no governen i no podran aplicar
això, però crec que el PSC també parlava d’aquesta qüestió-,
l’aplicació d’un..., tot i que ja fan moltes coses, eh?, i fan coses
de caràcter experimental; aquí també, des de fa molt de temps,
no hem inventat res d’extraordinari, estam intentant estendre i
aplicar aquests criteris de forma generalitzada. Dic que a
Catalunya això també va ser un dels eixos del debat, sobretot
de l’aspecte educatiu del debat, fins i tot jo crec que algun
candidat va arribar a proposar desgravacions -si no m’equivoc,
si m’equivoc corregiu-me- desgravacions fiscals a aquells que
acreditassin un bon coneixement d’una llengua estrangera. Em
sembla que un candidat que no va arribar a president va arribar
a proposar una mesura d’aquestes característiques, una
reducció de fiscalitat per als que acreditassin coneixement de
llengües estrangeres, la qual cosa és xocant, però com que
aquest senyor no ha arribat a ser president aquesta mesura no
s’aplicarà, naturalment.

Voldria dir que el substrat ideològic que suporta el Decret
de trilingüisme és la convicció en el cos de l’opinió pública i,
per tant, dins les preocupacions del Govern de les Illes Balears,
lògicament, la necessitat de millorar molt notablement el
coneixement d’una llengua estrangera, principalment de
l’anglès, entre els alumnes que acaben la seva formació
obligatòria a quart de secundària. Ens estam trobant amb molta
freqüència amb una incapacitat manifesta dels alumnes que
acaben quart de secundària per manejar-se amb una llengua
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estrangera, i aquest, que no és un requisit formal perquè no està
establert enlloc que sigui necessari parlar una llengua
estrangera, ni és exigible, en principi, parlar una llengua
estrangera per viure a Europa, circular per Europa, la veritat és
que s’està constituint en una necessitat laboral de primer ordre.
És un instrument essencial, i això ho reconeix absolutament
tothom. Avui, que ja estam a l’Europa dels 26, em pareix, o
dels 27, convivim, conviurem amb països en la majoria dels
quals d’aquesta llengua estrangera s’ha fet un ús principal. És
molt corrent a països de l’antic bloc comunista que, per
exemple, el cinema sigui en anglès subtitulat, que els nins vegis
els dibuixos animats en anglès, i ens trobam que els nostres
alumnes, quan acabin la seva formació obligatòria i han de
concórrer amb aquests ciutadans europeus, com nosaltres
mateixos, per un lloc de feina i per competir en un mercat
laboral de 300 o de 400 milions i busques de persones, estaran
en una situació de handicap, de dificultat.

Per tant es tractava de començar a caminar decididament
per modificar aquest estatus de coneixement lingüístic, també
després d’un procés d’avaluació. S’ha dit -jo crec que amb
certa lleugeresa, i en tot cas amb massa freqüència- que aquest
era un decret fruit de la improvisació i fruit del desconeixement
de la realitat. Res més enfora. Precisament el servei d’avaluació
i la inspecció havien determinat que aquesta era una necessitat
ja ineludible. Pensam que els alumnes que comencen ara la
seva formació obligatòria d’aquí a 10 anys -insistesc- hauran de
viure en un marc de comunicació on serà indispensable
manejar-se correctament en una llengua estrangera, que en el
conjunt d’Espanya ha vengut essent sempre un dèficit,
segurament per motius sociològics, de la configuració de
l’opinió del país, de com és la gent, pels motius que siguin,
però s’ha viscut com un retard i com un dèficit, i l’opinió
pública veu aquesta mancança com un dèficit i pretén que els
seus fills, que els alumnes que ara comencen la seva formació
obligatòria, no visquin aquesta realitat com un dèficit, sinó que
ho visquin com una possibilitat de desenvolupar un futur
professional i humà molt més ample en un món més globalitzat,
on anar d’una banda a l’altra, d’una punta a l’altra del món, ja
no és un impossible sinó que forma part pràcticament de la
nostra realitat, i que això fa imprescindible aquests
coneixements. Potser no fóra necessari per als nostres pares,
però és obvi que ja ha estat una dificultat per a nosaltres i serà
un impediment extraordinari per als nostres fills.

Per tant aquesta és la reflexió que du a aquest plantejament,
i a partir d’aquí es produeix tot un debat dins la mateixa
conselleria amb els experts, a nivell tècnic, a nivell de
professionals, i s’acaba configurant un decret que és sotmès a
l’opinió de moltíssima gent, que és sotmès a un gran debat
polític, a un gran debat -abans d’aprovar-se, insistesc- a un
debat entre experts, entre opinadors, entre especialistes, que fa
que es modifiquin alguns dels aspectes rellevants d’aquest
decret. Llavors aquest decret passa pel Consell Escolar de les
Illes Balears, i jo crec que d’una forma generalitzada amb una
sèrie de prescripcions que es varen atendre en termes generals
es ve a aprovar.

Aquest decret contempla que a primer curs d’educació
primària o a l’etapa d’educació infantil es comenci a aplicar
una fórmula per terços de coneixement d’una llengua
estrangera. Té un caràcter voluntari. Aquest caràcter voluntari
té molt a veure amb un aspecte experimental, també, i de
desenvolupament progressiu d’aquest decret. És obvi que una
imposició generalitzada d’aquest decret a tota la població
estudiantil seria impossible de desenvolupar per les dificultats
de tenir mitjans necessaris, impossible d’impulsar amb èxit i
amb encert, i per tant pareixia raonable que tengués aquest
caràcter voluntari, que aquells que es veiessin capaços de dur-
lo a la pràctica que començassin, i aquells que es veiessin
capaços i els faltassin mitjans, que ho diguessin, perquè la
conselleria estava disposada a aportar mitjans, i així ho ha fet,
a aquells centres que poguessin inscriure’s a aquest projecte.

Aquest caràcter voluntari dissortadament, i jo crec que
malèvolament, ho puc dir aquí amb tota tranquilAlitat, ha estat
emprat per alguns per construir un discurs al voltant del
concepte d’igualtat i, naturalment, que els que alumnes
gaudirien de l’aplicació d’aquest estarien en una situació
d’avantatge respecte dels que no tenguessin l’aplicació d’aquest
decret. Per tant això generava una inequitat i era contrari a
l’article 14 de la Constitució Espanyola, que proclama la
igualtat dels drets de tots els espanyols i que té una projecció
ineludible, inevitable i directa en el món de l’educació. Bé,
aquest argument podria ser cert si no haguéssim explicat
precisament que aquest voluntariat té un caràcter diguem-ne
progressiu i experimental, perquè era també difícil de defensar,
des de la lògica política almenys, aplicar amb caràcter
obligatori un principi tan important, un plantejament tan
important que no havia tengut una convalidació electoral;
aquesta qüestió no figurava, almenys explícitament i clarament,
dins el programa electoral del Govern o del partit que dóna
suport al Govern, i per tant semblava que es podria haver
presentat com una imposició, ni tan sols vinculada al contracte
que suposa un programa electoral davant els electors i fer-lo
fàcilment atacable des d’aquest prima i naturalment criticable.
Això també ens va dur a ser molt prudents, per tant, en
l’aplicació d’aquest projecte i donar-li, com diu la mateixa
exposició de motius, un caràcter progressiu i un caràcter també
de qualque manera experimental.

Plantejava també un pla de formació per als ensenyants que
es dedicaven a aquesta qüestió i, a més, estratègicament ja feia
dos anys que els cursos de formació del professorat havien
sofert una reorientació adreçada principalment a incrementar la
formació en llengües estrangeres per crear els colAlectius
capacitats per poder implicar-se en aquesta formació.

I naturalment implicava un cost per a la conselleria,
implicava dedicar uns recursos econòmics, com així s’ha fet en
aquells centres que voluntàriament, insistesc, s’acollissin a
aquest decret. Nosaltres vàrem pensar que hi hauria un nombre
indeterminat de centre que s’hi acollirien; així va ser. Puc dir
que dels centres que s’acolliren al programa per al foment de la
competència lingüística en llengües estrangeres, Decret
52/2006, 27 varen ser els centres que s’hi varen inscriure, dels
quals 21 són a Mallorca, 2 a Menorca, 3 a Eivissa i 1 a
Formentera. La proporció quant a centres públics i centres
concertats és la següent: a Mallorca 19 centres concertats i 2
centres públics; a Menorca 1 centre públic i 1 concertat; a
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Eivissa 2 centres públics i 1 concertat; i a Formentera 1 centre
públic. Bé, naturalment s’ha de subratllar que hi ha un pes molt
gran respecte als centres concertats, que han acollit amb més
entusiasme, tot s’ha de dir, aquest projecte. S’ha dit que és
perquè tenen més capacitats i més recursos; no n’estic molt
segur, perquè amb el que pagam el concert, que és molt menys
del que ens costa el funcionament d’un centre públic, no ho
diria amb tanta claredat i amb tanta seguretat; però és vera que
en els centres concertats sí que hi ha hagut una mobilització
més gran a favor d’aquest projecte, encara que també hi ha
hagut, com sabeu, centres públics i molts d’altres centres
públics que ens han manifestat el seu interès per anar aplicant
aquest decret, però que s’han reservat a un any següent per
veure com anava aquest primer any d’aplicació per fer un
seguiment i l’any que ve, el curs que ve, adherir-s’hi. Per tant
jo vaticín que durant aquest curs, quan s’obri en el
corresponent moment l’oferta perquè surti l’ordre del conseller
que determina quins centres són els que s’hi poden acollir, hi
hagi un creixement del sector públic, que jo estic segur que es
produirà perquè el gran interès dels nostres ensenyants de
l’escola pública fa que també considerin que és important
l’aplicació d’aquest decret.

Nombre d’alumnes per illes. Aquest projecte ha afectat
2.912 alumnes: 335 a Eivissa, 20 a Formentera, 2.392 a
Mallorca i 165 a Menorca, dels quals 1.282 a infantil i 1.630 a
l’educació primària. No els embullaré amb més xifres
estadístiques perquè, si no, no tendré temps de parlar d’altres
coses que vull comentar, i això potser sigui un poquet pesat. Si
hi tenen interès nosaltres els farem arribar, la Sra. Esteban els
farà arribar tota la documentació amb molt de gust perquè no
tenim res a amagar.

Així les coses, el decret va anar al Consell Consultiu una
vegada havia estat aprovat pel Consell Escolar, amb el vistiplau
del Consell Escolar, i també vull dir amb satisfacció que el
dictamen del Consell Consultiu fou favorable a l’aplicació del
decret; és a dir, es va dictaminar per majoria de membres del
Consell Consultiu la bondat, jurídica, almenys, d’aquest decret.
He de ressaltar que varen existir dos vots, o tres, no n’estic
segur, discrepants, que es manifestaren a través d’un vot
particular que fou abastament orejat en els mitjans de
comunicació i que, com tantes vegades passa, es va conferir
més pes d’opinió, d’autoritat i polític als discrepants que a la
majoria. A mi m’agradaria restablir modestament, encara que
sigui en aquest fòrum que a tanta poca gent interessa, que la
veritat fou que la majoria de membres del Consell Consultiu,
que tenen, al meu mode de veure, tanta categoria jurídica i
tècnica com els que puguin haver discrepat, mereixen el
respecte de dir -jo ho dic avui aquí- que el decret obtingué el
vistiplau del Consell Consultiu, amb la discrepància del Sr.
Oliver Araujo, si no m’equivoc, i de la Sra. Fernández i del Sr.
Oliver Ripoll, em sembla... Dos, només, Oliver Ripoll i Oliver
Araujo, bé. Per tant el 14 de juny del 2006 passa endavant el
decret..., no ho sé, no sé molt bé els termes, però sí que sé que
va ser aprovat i que el decret s’ha aprovat. És vera que el
Consell Consultiu emetia algunes consideracions exigibles
perquè pogués ser utilitzada la fórmula d’acord amb el Consell
Consultiu, i aquesta fórmula ha estat utilitzada, la qual cosa vol
dir que vàrem incorporar les correccions, totes elles de tècnica
jurídica, que el Consell Consultiu ens implicava.

Vull fer brevíssima referència al dictamen de la Facultat
d’Educació. També vull dir que, amb tot el meu respecte pel
departament de pedagogia i didàctica, i pel deganat, i per la
facultat, i per tota la Universitat, un dictamen que ningú no
havia demanat, que jo recordi, i que és una iniciativa pròpia
d’aquest departament, no crec que l’hagués demanat ni el
Rectorat, però, bé, naturalment no negaré jo el dret a opinar al
departament de la facultat corresponent, per tant... Jo crec que
aquest dictamen, que també fou orejat com un argument
d’autoritat a través dels mitjans de comunicació, crec que no
comprèn el substrat sociològic, polític, cultural, que jo he
explicat al començament de la meva intervenció, i se
circumscriu a aspectes extraordinàriament tècnics que me
mereixen, insistesc, tot el respecte, però que no podem
compartir perquè creim que ha de primar un desenvolupament
al voltant de les necessitats vertaderes de la nostra població.

Finalment no vull eludir una qüestió que ha suscitat també
una part de la polèmica, que era la dificultat de competir el
Decret de mínims i, en definitiva, el desenvolupament de la
Llei de normalització lingüística, al cap i a la fi, amb aquest
decret. Jo crec que aquest decret sosté un criteri d’igualtat i
crec que això és el que implica el decret, i això crec que és
l’aplicació que té materialment aquest decret, d’igualtat entre
la llengua castellana i la llengua catalana, no del 50% i menys
del 50%. Jo crec que l’esperit del Decret de mínim, i en això
supòs que hi ha acord, és que el pes, és a dir, el que pretén el
Decret de mínims, per entendre’ns, és que la llengua catalana,
que és una llengua per molts de motius necessitada d’una
especial protecció, d’un especial suport, d’una especial atenció
dins les nostres escoles perquè si no desapareixerà, per tant ha
de tenir una especial protecció, es demana i es proclama en
aquest decret que ha tenir el mateix valor que té la llengua
castellana, i jo crec que això es respecta, perquè l’esperit i la
lletra del decret és respectar aquest decret. El que no seria
coherent amb aquesta filosofia és mantenir el 50% de llengua
catalana i anar per davall en les altres llengües. Jo crec que la
filosofia dels terços era una filosofia lògica. L’aplicació directa
d’això sí que és vera que ha duit a qualque centre que d’una
forma molt limitada, però molt limitada en el temps, es dóna
potser mitja hora menys o una hora menys de català a qualque
centre, no vull dir que no, o qualque assignatura en català, però
en termes generals es respecta, al meu mode de veure. Perquè,
clar, totes les llengües han de cedir, el que no pot ser és que
introduïm una tercera llengua i ningú no cedeixi, això és
impossible, això només ho podríem fer fent més hores d’escola;
això ens està vedat i a més seria contraproduent, no seria lògic.

Per tant el que pretén el decret és mantenir aquest criteri
d’igualtat, que és la filosofia que inspira el Decret de mínims,
i aleshores i en el fons la mateixa llei de normalització
lingüística.

Per tant ja tenim en funcionament aquest decret. Jo esper
que hi hagi una avaluació al final de curs que ens permeti
valorar els termes amb els quals ha funcionat aquest decret. 
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Vull també dir que ha servit -no m’allargaré en aquest
particular- aquesta qüestió per reordenar tota la qüestió de
seccions europees que venia regulada mitjançant una sèrie
d’ordres de diversos consellers d’una forma poc ordenada i
dispersa, i estava molt bé que de qualque manera s’incloguessin
en aquest decret i es regulassin a través d’aquest decret i quedàs
establert tot el criteri de seccions europees. 

Més enllà de moltes coses que s’han dit i de moltes coses
que s’han escrit, i totes elles respectables, com és natural,
faltaria més, jo crec que aquest és un debat que s’ha d’afrontar
amb serenor i amb esma, i comprenent que els que han impulsat
aquest decret no són, com s’ha intentat dir, els enemics de la
cultura de les Illes Balears, els enemics de la llengua catalana.
Jo crec que això no és així, jo crec que els que hem impulsat
aquest decret ho hem fet en un exercici de responsabilitat, des
de saber com és d’important mantenir el respecte a la nostra
cultura i a la nostra llengua, però també la necessitat que vivim
a un món competitiu, difícil, on el coneixement de llengües és
imprescindible i ho serà d’aquí a deu anys molt més per als
alumnes que ara comencen, alumnes que ja han nascut aquest
segle, els alumnes que enguany comencen la seva formació
obligatòria ja han nascut aquest segle, ja diran de nosaltres que
som gent del segle passat, ben aviat, i per tant mereixen aquest
projecte i mereixen aquesta atenció.

Jo vull de totes formes agrair la responsabilitat que hi ha
hagut en la reflexió sobre aquest tema, perquè si és vera que a
determinats ambients aquest tema ha estat tractat jo crec que
d’una forma molt política i molt poc racional i molt
belAligerant, i intentant moure les emocions de la gent, que és
una cosa legítima, és vera que almenys l’esquerra més
moderada, el Partit Socialista, sí que ha fet una revisió d’aquest
plantejament que jo agraesc i que valor en el que val. Llegiré
les declaracions del Sr. Antich, que tenc per aquí; per exemple:
“Antich dice que el trilingüismo es una buena idea y lo
aplicará si preside el Govern”, segons va explicar el dia 29 de
juny de l’any passat; o les del mateix Sr. Joan Mesquida, que
ocupa altíssimes responsabilitats a l’Administració de l’Estat,
que va dir: “¿Trilingüismo? -es demana ell mateix. Me
encantaría que mis hijos dominaran cuatro o cinco idiomas”,
i ve a dir, perquè no els llegiré aquí tot el que explica, que ell
és favorable, naturalment, al fet que es conegui la llengua i la
cultura de les Illes Balears, el mateix que pens jo i el mateix
que pensa la majoria de ciutadans, el mateix que pensa el Sr.
Antich, candidat dels nous temps que s’anuncien al Partit
Socialista, nuevos tiempos, viejas personas, i... Perdonin la
broma, que és un petit acudit que només pretén distendre un
poc l’ambient. 

És a dir, tenim aquí ja dues figures molt rellevants del Partit
Socialista, és a dir, ja estan posant aquí cartes..., bé, en fi, això
no sé si exactament és un suport o un atac. La Sra. Munar
justifica el trilingüismo y recuerda que ya lo promovió cuando
fue consellera. Per tant, un suport important, de totes maneres,
en aquesta comunitat. “UM vota amb el PP al consell perquè es
mantengui el Decret de trilingüisme”... És que pas pàgines
perquè no trob la que cercava. Aquí torna a sortir el Sr. Antich
que insisteix que això és una bona idea. Ah!, i la Sra. Cabrera,
ni més ni menys que ministra d’Educació del govern socialista,
en unes declaracions en exclusiva al Diari de Menorca -estava
de vacances a Menorca- dia 20 d’agost del 2006, una entrevista

molt interessant i molt..., bé, molt interessant i la guard amb
molt d’afecte perquè dóna suport a les tesis d’aquest govern. La
pregunta és: “¿Qué le parece la propuesta de educación en tres
idiomas que ha puesto en marcha el Govern balear, que se
puedan estudiar matemáticas en inglés?. Diu: “Son cosas que
pueden y deben hacerse. La capacidad de aprender de los
niños y jóvenes es inmensa y sin violentarla hay que
aprovecharlo”. És a dir, que en definitiva no d’una forma subtil
i tàcita, no, sinó expressament la ministra dóna suport a aquest
sistema, a aquest plantejament.

És a dir, es podrà entrar -i amb això vull concloure aquesta
primera intervenció, que s’ha allargat un poc més del que volia,
en realitat- es podrà entrar en detalls, si es vol; en qüestions de
matís pedagògic, si es vol; en qüestions jo crec que mal duites
d’igualtat o que uns alumnes tendran més o menys dret, s’ha
arribat a dir que això era una cosa que només beneficiava la
gent que té..., la gent benestant que va a centres concertats i no
sé què. Res més enfora de la pretensió d’aquesta norma.
Aquesta norma el que pretén és que el coneixement d’una
llengua estrangera no sigui una cosa exclusiva d’aquell que es
pot pagar un estiu fent un curs a l’estranger, o d’aquell que se’n
pot anar a fer un postgrau, una especialització, que no té notes
a bastament per obtenir una beca i que és gent modesta i que li
costarà molt poder arribar a assolir aquest coneixement. 

El que pretén precisament aquest decret, encara que això no
ha estat ben entès, pel que es veu, és general igualtat, i la
universalització d’aquest decret que, insistesc, nosaltres -ja ho
he dit i per tant no és cap secret-, el Partit Popular plantejarà,
veig que com el PSOE també, no?, com una cosa a generalitzar
a la futura legislatura, amb totes les dificultats que tenen totes
les coses que comencen, naturalment, d’ajustament, que
qualque cosa pot cruixir un poc i s’ha d’afinar, perquè
naturalment no ho feim tot bé, i el que fa més coses malament
som jo, com és natural, i quan un té la responsabilitat de dirigir
una conselleria segurament s’equivoca en moltes coses cada
matí, però allò important són les grans retxes, els grans
projectes que tenen l’objectiu de millorar la situació dels
nostres estudiants, i aquesta és l’única vocació que durant
aquests quatre anys ha impulsat totes les decisions que nosaltres
hem pres, amb més fortuna o amb menys fortuna, algunes
segurament equivocades i altres encertades. 

Aquesta, de totes formes, en termes conceptuals, té un
reconeixement social imparable. Vostès tots són polítics i tenen
la capacitat política d’entendre les sensibilitats de l’opinió
pública, i aquest és un tema que està a la sensibilitat de l’opinió
pública, pels motius que siguin, seran sociològics, seran de
frustracions personals de la nostra generació o de la generació
major que nosaltres, que té el dèficit de no haver après una
llengua estrangera, però la veritat és que té un suport social
molt ampli, perquè la gent ho percep com una necessitat, i
l’únic objectiu dels governs és atendre les necessitats de la
gent, les necessitats de l’opinió pública, i aquesta dins el món
de l’educació s’ha presentat, s’ha vist, s’ha percebut com una
autèntica necessitat i nosaltres, amb les dificultats que ja
coneixen vostès i amb les limitacions existents, hem intentat
posar en marxa aquest projecte, en el qual jo assegur -ho vaig
dir a unes declaracions i ho reiter avui- que el projecte en si, el
concepte en si té un futur innegable. Llavors els termes i els
detalls i les modificacions de l’aplicació de tot això, el futur
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també ens anirà dient quines coses hem de corregir i com les
hem de corregir, però el que no podem eludir és la
responsabilitat que tenim tots de procurar, als més joves de la
nostra societat, els màxims instruments possibles per al seu
desenvolupament futur.

Sr. President, senyores i senyors diputats, moltes gràcies per
la seva atenció i finalitz aquesta introducció, aquesta
presentació, i qued com sempre a la seva disposició per si puc
ampliar algun aspecte o contestar alguna pregunta que se
susciti.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts si qualque grup ho
solAlicita. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit,
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Diputat Sr. Andreu
Bosch per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Intentaré, amb el mateix tarannà, si és possible, en què ha
intervingut el Sr. Fiol, fer la meva intervenció.

Deia el Sr. Fiol que hi havia poc públic, que hi havia poca
gent que s’interessàs, que hi havia pocs diputats, que hi havia
pocs mitjans de comunicació; només una observació, aquesta
petició la qual vam fer els cinc diputats del Grup Socialista
concretament es va fer dia 8 de març del 2006, és a dir, fa onze
mesos que es va fer aquesta solAlicitud. En aquest sentit, volia
deixar constància de la nostra protesta que no s’ha produït
aquesta compareixença, no la vull atribuir a ningú, però en tot
cas sí que la vull manifestar perquè precisament aquesta
solAlicitud de compareixença es va fer en un moment que era un
projecte de decret, era un moment encara que no s’havien
suscitat aquestes grans polèmiques, que no hi havia hagut
aquests grans debats, ni parlamentaris ni als mitjans de
comunicació, ni pronunciaments d’entitats ni d’associacions. I
la intenció del Grup Parlamentari Socialista era, precisament,
aclarir tota una sèrie de dubtes, una sèrie d’interrogants que ens
plantejava aquest projecte de decret, precisament per no partir
d’una postura preconcebuda, per intentar aclarir tota una sèrie
d’interrogants que se’ns plantejaven, i, malauradament, aquest
debat iniciat no va ser possible.

Evidentment, onze mesos després s’han produït molts
debats, hi ha hagut molta discussió, hi ha hagut debats
parlamentaris on s’han manifestat les diferents postures dels
diversos grups, postures que en determinats moments s’han
radicalitzat, tal vegada perquè amb anterioritat no s’havia
produït aquest debat previ. I el nostre plantejament, aquests
interrogants que se’ns plantejaven al principi que aquest
projecte de decret sortís a la llum pública, eren, bàsicament, a
nivell de tres ordres: d’una banda, d’ordre pedagògic; d’una
altra, de tipus legal, i d’una altra de la consideració que
pensàvem que havia de tenir la llengua catalana a
l’ensenyament i a la Conselleria d’Educació.

Evidentment, partíem, i així continuam pensant, i
compartim aquest substrat ideològic que deia vostè, Sr.
Conseller, al principi, de la necessitat de millorar
l’aprenentatge de les llengües estrangeres a la nostra comunitat.
Açò ho hem dit reiteradament, a pesar que de vegades no se’ns
ha volgut escoltar i semblava que a nosaltres no ens interessava
açò de les altres llengües, però sí que ho hem dit des del
principi i ho hem dit per molts diversos motius: des de la nostra
pertinença a la Unió Europea, des de l’avanç de les noves
tecnologies que és un instrument bàsic, especialment l’anglès,
o des del model econòmic de les nostres illes el qual es basa
fonamentalment en el turisme. És a dir que compartim
plenament la necessitat que els nostres alumnes i, per tant, els
nostres ciutadans tenguin un coneixement adequat i siguin
competents en idiomes estrangers.

Aquí però és allà on comencen les discrepàncies, comencen
les discrepàncies perquè nosaltres valoram que, efectivament,
l’ensenyament de les llengües estrangeres no funciona en el
nostre sistema, no funciona en la mesura que pretenem que
siguin competents en acabar l’escolaritat obligatòria. Sis anys
com a mínim que els nostres alumnes, sis cursos estan (...) els
idiomes no acaben l’escolaritat amb una competència suficient
i açò crec que és un fet demostrable, que els nostres, quan
acaben l’escolaritat obligatòria, no són prou competents en les
llengües estrangeres.

D’aquí però que sorgeixin dos plantejaments: un
plantejament que seria el que nosaltres defensam, que és un pla
general que abordi multitud d’aspectes, com podré anar
desenvolupant, des de qüestions metodològiques, qüestions
organitzatives, qüestions de formació del professorat, qüestions
de valoració dels programes europeus, qüestions fins i tot
extraescolars, adreçades als mitjans de comunicació, edició de
material didàctic; és a dir, existeix tot un ventall de possibilitats
que permetria dur un programa de renovació a fons de
l’ensenyament de les llengües a tots els centres educatius, a tot
el sistema. I jo crec que aquest és el plantejament diferent,
mentre nosaltres proposam un pla de millora general de
l’ensenyament de les llengües a tots els centres educatius, a tot
el sistema educatiu de les Illes Balears, vostès plantegen un
decret adreçat a uns centres.
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Un decret adreçat a uns centres que en aquests moments, i
tal com està redactat el decret, no preveu de cap manera una
generalització, no preveu de cap manera que açò s’hagi d’anar
implantant de forma progressiva, és sí, probablement, un pla
experimental per veure què passa. Però, en tot cas, es refereix
simplement a un programa adreçat a uns centres concrets. I uns
centres concrets, curiosament, que ja ho vèiem venir, en què
bàsicament aquests centres serien privats concertats i és perquè,
tal com estava redactat, tal com estava plantejat el decret, deia
que podien començar aquells centres que tinguessin els
recursos necessaris i que tinguessin el professorat suficient per
posar en marxa aquests centres. Qui podia tenir açò o qui té
més facilitats, per exemple, per a contractació de personal? Els
centres privats, els centres privats poden contractar el personal
que vulguin, evidentment que les seves condiciones els ho
permetin, però sí que té aquesta possibilitat de tenir els recursos
que els permetin posar en marxa aquests programes.

I el temps ens ha donat la realitat, ens ha donat la raó: 27
centres, 21 centres privats concertats, és a dir, la realitat és
aquesta, Sr. Fiol. I veurem si açò es generalitza, com deriva,
però, evidentment, al dia d’avui la realitat és que s’està
afavorint els centres privats concertats, els quals tenen més
recursos i que, a més a més, se’ls en proporcionaran més de
recursos. I realment estam potenciant uns determinats centres
quan el plantejament nostre és un canvi en profunditat a tot el
sistema educatiu de l’ensenyament de les llengües.

Deia inicialment que aquesta compareixença nostra estava
basada en tres aspectes, aquests d’ordre pedagògic, en què
pensàvem o se’ns ocasionaven tota una sèrie de dubtes, si no
estam a la pràcticament fomentant diversos sistemes educatius
dins un mateix sistema, i açò ho deia el vot particular al Consell
Consultiu, el vot particular deia que a la pràctica, estenent
aquest programa, podríem estar fomentant tres subsistemes
educatius amb diferents modalitats, amb diferents mètodes i
amb diferents maneres d’ensenyar les llengües. No estarem
fomentant una desigualtat amb aquests centres, amb aquells que
realment puguin aplicar aquestes mesures?

I aquests eren una sèrie de dubtes que ens plantejàvem a
nivell de l’ordre pedagògic, dubtes que avui per avui no s’han
aclarit, realment de la seva explicació no es pot derivar que
realment no estam...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

... bé, que realment no estam en la línia d’aconseguir que
tots els centres puguin tenir aquestes mateixes oportunitats.

Realment el tema és extens, podríem estar parlant jo crec
que molt de temps, però me deixi, Sr. President, dir que crec
que el debat no està tancant i no està tancat, precisament, i crec
que encara té validesa aquesta compareixença sobretot encara
per tres fets que s’han produït: d’una banda, allò que ja hem
constatat de què en la realitat actual ens trobam que són
beneficiats bàsicament els centres concertats. Per una altra
banda, també recentment, ha sortit al butlletí, als mitjans de

comunicació, com per tal de contractar personal auxiliar de
conversa, ha sortir a concurs la licitació per tal de proveir
aquest personal que siguin empreses privades que puguin
contractar un personal no format, un personal sense formació,
amb avantatges respecte dels professors de les escoles
públiques, els quals han de passar per unes oposicions, i també
amb una diferència quant a dotació econòmica, mentre en els
centres públics, per contractar aquest personal, s’hi dediquen
56.000 euros, per tal que els centres privats concertats puguin
contractar personal s’hi destinen 210.000 euros. 210.000 euros
que són una injecció més de doblers que aniran a parar a
aquests centres.

I per últim també, l’altre tema que volia tractar, era el fet
d’aquest conveni que ha firmat amb el Ministeri d’Educació per
al qual també hi ha una sèrie de partides econòmiques
destinades a la formació del professorat, que molt ens temem
també que aniran a parar, una part important, als centres privats
concertats.

Després, en tot cas, en el torn de rèplica, ja continuarem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El conseller pot contestar de
forma individual o de forma global.

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

Jo contestaré, Sr. President, encara que intentaré ser breu
per no enredar més...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

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

Ah, gràcies, perdó. Contestaré, Sr. President, per no enredar
més del que sigui necessari.

El Sr. Bosch ha començat fent un comentari, encara que no
m’he sentit alAludit, vull fer una consideració: els vuit anys que
he estat conseller de diversos governs del Sr. Matas, mai m’he
negat a anar a l’hora que m’han dit i el dia que m’han dit al
Parlament. Això, si vostès han demanat això el març i no s’ha
pogut veure fins avui, segur que hi ha un culpable amb
responsable, però aquesta culpa sí que no la vull tenir jo,
perquè jo he vengut el dia que m’han dit que vengués, i amb
molt de gust, i hagués vengut segurament amb més entusiasme
quan ho demanaren, perquè era quan hi havia, efectivament,
doncs tensió i molt d’enrenou que no hi ha ara, tampoc no
descart que no n’hi torni haver.
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Planteja tres sèries de problemes, de caràcter pedagògic,
legals i sobre la llengua catalana no li ha donat temps, però bé,
m’imagín que conec l’argumentació més o menys i ja n’he
parlat fins i tot a la primera part.

Que comparteix la necessitat, doncs ja me n’alegr i veig que
els màxims representants del Partit Socialista estan en aquesta
línia; jo crec que és una línia de coherència i d’esma, és a dir,
és que és una necessitat, no és un capritx ni un luxe, és una
necessitat, és una qüestió purament instrumental. Ara, vostès
proposen un pla generalitzat, segurament és el que proposarem
nosaltres a les eleccions d’aquí a dos mesos, un pla, una
modificació del decret que afecti tots els centres escolars,
perquè la vocació d’aquest decret ha de ser universal. Vàrem
plantejar aquesta qüestió, ho he dit abans, no existia un vincle,
no existia un contrast amb l’opinió pública sobre aquest
particular i hagués estat molt atacable que pretenguéssim
aplicar-ho a tothom, primera qüestió, hagués estat una cosa
molt atacable i un poc absurda. Per tant, li donam aquest caire
experimental i voluntari.

En el que no estic d’acord és que sigui un decret adreçat als
centres concertats. Això no és veritat, perquè jo li podria donar
noms de centres públics, no les donaré, com és natural, perquè
a hores d’ara jo aquest debat no el vull tenir, li podria donar
noms de centres públics que estan perfectament capacitats per
dur endavant aquest programa i no li han volgut dur, els seus
motius tendran i sabran ells què fan, és la seva responsabilitat,
no és la meva, és la seva responsabilitat, molt centres públics
que podrien dur endavant aquest projecte.

Si anam a mirar plantilles de professors, centres públics,
centres concertats, veurem on hi ha professors abastament per
dur endavant aquests projectes. Facilitats de contractació?
Home, els centres concertats tenen un mòdul molt ajustat, molt
més ajustat; una de les primeres coses que vàrem haver de fer
quan arribàrem al govern va ser aprovar un acord, que
l’anterior govern no havia volgut aprovar, millor dit, que el
PSM volia aprovar i el PSOE no va voler aprovar, això és així
i no és d’una altra manera, pel qual s’equiparaven les
retribucions dels mestres del sector concertat a les del sector
públic. És a dir, estam parlant de mestres, que ara ja s’ha tornat
produir una desviació, el darrer acord (...) que vàrem tenir amb
els sindicats i ara ja s’està tornant negociar un nou ajust de
retribucions de cara al futur per a mestres del sector concertat,
els quals justament tenen dret a percebre unes retribucions
similars.

Per tant, parlam de mestres que tenen la majoria dels quals
la condició de funcionaris públics, és a dir que tenen un estatus
social i de seguretat professional molt elevat, que no tenim la
majoria de ciutadans, i el tenen amb tot mereixement perquè
han guanyat unes oposicions, i els que són interins, doncs tant
de bo que aconsegueixin ser funcionaris fixos de la nostra
comunitat, no desig altra cosa i, si de mi depengués, ja ho
serien tots, en pot estar segur, ara, estam parlant d’un personal
ben retribuït, ben situat socialment i que les plantilles dels
centres estan molt ben ateses en aquests moments per afrontar
aquests reptes.

Naturalment, hi ha autonomia dels centres i el centre és
lliure de decidir no adherir-se a un projecte que presenta la
conselleria, com a un moment vàrem presentar el projecte del
primer aprenentatge de llengua, poder triar primer aprenentatge
de llengua, i hi va haver centres que s’hi volgueren adherir i
centres que no, molts podien adherir-s’hi i no s’hi adheriren,
segurament per una qüestió ideològica o de convenciments. Bé,
dins els claustres sabran el que fan, ells mateixos sabran el que
fan, però no haurien de perdre de vista que l’escola ha de donar
resposta a una societat que té unes demandes i que aquestes
demandes han de ser ateses, i això per ventura ho perdem de
vista.

És a dir, no crec que sigui un decret adreçat als concertats,
jo crec que, amb un poquet més de voluntat en el sector públic,
no hi hagués hagut cap problema a molts de centres per
impulsar aquest decret; el que passa és que hi ha molts casos,
no vull dir a tots, molts casos que, per dir-ho d’una forma suau
i que no pugui ser mai interpretada, poca correspondència amb
les propostes que llança la conselleria. Això és així, en aquest
i ens molts altres casos.

Problemes d’igualtat, ja he explicat abans, Sr. President,
senyors diputats, que no hi estic d’acord, generaria problemes
d’igualtat si fos inaccessible, en aquest moment és accessible
i el centre que no hi pugui accedir ho pot dir i ho pot plantejar
i se’n pot parlar i, a més, si es va a una universalització aquest
problema quedaria resolt.

Vostè diu que es contracten auxiliars de conversa i que això
perjudica els que són funcionaris públics que tenen ..., jo no
entenc molt bé que això sigui així, jo no crec que això
perjudiqui ningú, els auxiliars de conversa tenen una funció
molt limitada, molt concreta i molt distinta de la que té un
senyor que té una actuació de mestre especialitzat en llengües
o curs de professor de llengua anglesa, alemanya o francesa, jo
no veig que hi hagi cap problema.

Quant al fons aquest del Ministeri d’Educació, parl de
memòria, però me sembla que estan obligatòriament adreçats
al sector públic, és a dir que no poden ser dedicats al sector
concertat me sembla. De totes formes, he de dir, amb molta
sinceritat, que nosaltres, el gran problema de finançació, no ens
perdem per aquí; és a dir, en aquest moment l’Administració de
l’Estat ens finança la meitat del sistema educatiu i per tant el
problema no és que ens ajudin amb 100.000 euros o amb
150.000 euros o amb 200.000, el problema és molt més
d’estructura. Vàrem tenir ocasió d’explicar a la Sra. Ministra
d’Educació, fa un parell de mesos quan va venir a Palma, a una
reunió amb el president, jo crec que ella en aquell moment no
coneixia la nostra realitat social, diguem, de les Illes Balears,
ni tenia perquè conèixer-la, perquè feia molt poc que era
ministra, la veritat és que va prendre nota i bé, jo esper que en
el futur aquestes coses es puguin reconsiderar. Qualque cosa va
dir d’això el president l’altre dia quan es referia al debat de
presidents, on es va posar damunt la taula el tema poblacional
i tot el tema d’ajuts.

Jo crec que, per un costa, en el general estam més o menys
d’acord, hi ha discussions metodològiques, hi ha discussions de
petit detall, però crec que, d’una manera o de l’altra, hem de ser
capaços d’afrontar aquest problema i donar-li una resposta.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Sí, em permetrà, bé, una discrepància de fons, que no sé si
m’he explicat prou bé; no es tracta de generalitzar un decret, és
a dir, no és que aquest decret s’hagi de generalitzar, el
plantejament nostre no és de fer un decret, el plantejament és
un pla, un pla adreçat a tot el sistema, un pla, com jo li he dit,
que afronti problemes organitzatius, problemes
metodològiques. No crec que en aquests moments s’estiguin
ensenyant de forma adequada les llengües estrangeres en els
centres, i en açò no vull culpar en absolut el professorat;
problemes organitzatius, problemes metodològics, problemes
de formació del professorat, plans adreçats, com ja li he dit,
també fins i tot als aspectes extraescolars, als mitjans de
comunicació. És a dir, el plantejament no és d’un decret
concretament que en el fons gairebé l’únic que pretén és que
determinades assignatures, s’estudiïn en anglès o en alemany,
el decret seu no va més enllà d’açò, és a dir, repartirem les
assignatures i unes les farem en català, unes altres en castellà i
unes altres en anglès, no hi ha cap plantejament de tipus
pedagògic, de tipus educatiu, simplement és una quantificació
en què s’ensenyin uns idiomes i prou.

Per tant, en cap moment és generalitzar aquest decret, és un
pla totalment diferent, és un pla que arribi a tothom i no a uns
centres en concret.

Me permetrà, en tot cas, dir que jo crec que està mal
anomenat decret de trilingüisme, en tot cas seria un trilingüisme
molt especial, un trilingüisme adreçat amb unes característiques
concretes, no és un decret Fiol, però un trilingüisme made in
Fiol tal vegada sí que ho seria. Per tant, si qualque coincidència
hi ha amb els plantejaments d’entrada és la necessitat que
s’acabi l’escolaritat amb una competència educativa suficient,
però en cap cas hi ha coincidència amb la manera, amb els
mitjans i amb qui va adreçat.

En relació amb el català, efectivament, no m’hi he pogut
referir. La postura nostra, del Grup Parlamentari Socialista,
crec que està prou clara i, en tot cas, aquest plantejament,
trilingüe, que és compartiments estancs d’assignatures
explicades fetes amb una llengua o amb una altra, jo crec que
parteix d’un error i és pensar que les tres llengües tenen el
mateix estatus. De cap manera la llengua estrangera pot tenir el
mateix estatus que la nostra llengua pròpia i tampoc la llengua
castellana, la qual també és oficial, són usos diferents que tenen
les tres llengües, crec que seria impensable que a un país
estranger es donàs el mateix estatus a la llengua pròpia que a
una llengua estrangera, açò cap país no acceptaria que tingués
el seu mateix estatus. El seu plantejament és aquest, el seu
plantejament en repartir les mateixes hores, les mateixes
assignatures fetes amb una llengua i amb una altra, està donant
el mateix estatus a una llengua estrangera que a la nostra

llengua pròpia o que a la llengua comuna que ens entenem tots
els espanyols.

Per tant, el plantejament és totalment diferent, no és
equiparable un plantejament amb un altre. Sí que estam a favor
de fomentar l’ensenyament de les llengües estrangeres, però el
plantejament de fons i els objectius són totalment diferents.
Insistiré, plantejaments selectius, uns plantejaments que van
molt adreçats a un tipus d’escola, front a uns plantejaments del
Partit Socialista, que són generalitzar per a tothom, amb un pla
general d’ensenyament de les llengües a tots els centres, a tots
els alumnes i a tot el sistema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt no hi ha cap diputat. Perdó, Sr. Conseller, ara ja feia tanta
de via que no li donava la paraula.

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, per dir, primer que
el decret no es titular trilingüisme, això, ni Fiol, ni trilingüisme
ni res, es titula “Decret sobre mesures per fomentar la
competència lingüística en llengües estrangeres dels alumnes
dels centres no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb
fons públics”, ho dic perquè això és com es titula realment el
decret, no ens equivoquem.

Vostè me diu que crearan un pla, perquè no parteixen del
mateix plantejament; jo me permet demanar-li, encara que sé
que, formalment, és una pregunta retòrica, perquè ni em
correspon a mi fer-li preguntes, ni té torn vostè per contestar-
me, però basta que mogui el cap: està el Grup Socialista dient
que derogarà el decret de coneixement de llengües estrangeres
si governen aquestes Illes? Perquè a mi m’agradaria poder-ho
dir en públic això, si vostè m’autoritza jo ho diré en públic; és
a dir, escolti, si guanya el Sr. Antich les eleccions es derogarà
el decret de trilingüisme, estaria bé que la gent pogués saber un
poquet al que s’ha d’atendre.

Miri, la vocació d’aquest decret no és una vocació adreçada
ni a perjudicar la nostra llengua ni a perjudicar la llengua
castellana, les quals tenen, a més, nivells de penetració amb
altres mecanismes altíssims dins la nostra societat, és habilitar
els nostres alumnes perquè puguin tenir una competència que
avui no tenen, i vostè és el primer que ho ha reconegut, jo
també i tots, quan acaben quart de secundària no en tenen ni
idea, això és un desastre, és imprescindible, no perquè sigui una
cosa graciosa, sinó perquè la societat en la qual hauran de viure
i desenvolupar-se aquests alumnes serà imprescindible tenir
aquestes habilitats, i les ho hem de donar. A costa de què?
Doncs a costa un poquet de tot i ha de patir tot un poquet, això
és el meu plantejament i el plantejament que crec que interpreta
el conjunt de l’opinió de la societat.
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I res més, Sr. President, jo no vull allargar a la darrera
intervenció més del que és just.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara sí, per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Rosselló, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la
benvinguda al conseller d’Educació tenint en compte que ens
està explicant el decret que, efectivament, com també ja ha dit
el portaveu del Partit Socialista, ja s’havia demanat fa
aproximadament un any la seva compareixença, ja s’ha discutit
molt o s’ha debatut molt aquest tema tant a plenari com a
distintes comissions, com fins i tot als pressupostos on hi va
haver una discussió dilatada respecte a aquesta qüestió.
Nosaltres entenem que arriba una mica tard, però així i tot, és
evident que sempre és un tema del qual nosaltres tenim una
opinió molt clara.

Dit això, jo voldria subscriure molts dels plantejaments que
ha fet el portaveu del Partit Socialista referits al decret i, per
tant, intentaré no reiterar, però d’alguna forma sí plantejar una
mica els arguments per a nosaltres i per al nostre grups
fonamentals, que a més ja coneix el conseller, perquè, com dic,
hem debatut en distintes ocasions en plenari i també en
comissió aquesta qüestió.

En primer lloc, jo voldria deixar molt clar que aquí hi ha
una qüestió crec que clara i dir el contrari seria faltar a la
veritat. Ningú no ha posat en qüestió la necessitat que, a
l’alumnat en aquest cas de les Illes Balears, era necessari
impulsar el coneixement de la llengua estrangera i que, per tant,
el coneixement de l’anglès era un qüestió importantíssima pel
moment que vivim, perquè estam ja dins la Unió Europea i
perquè és una necessitat que va inherent -com dic- al moment
substancial, social, que estam vivint en aquest moment. Amb
això estam d’acord. Amb això estam d’acord, ningú no
qüestiona aquest objectiu final perquè crec que, evidentment,
qualsevol persona ho veu absolutament imprescindible a més
tenint en compte que la realitat en aquest moment és que els
resultats de l’alumnat de les Illes Balears, sobretot del que
acaba secundària, són resultants absolutament insuficients
respecte al coneixement de les llengües, no només de les
llengües estrangeres sinó a vegades de la llengua catalana,
pròpia, i de la llengua castellana. 

Però en el tema de llengües estrangeres estam en una
societat turística, etc., tot això està claríssim. El tema és com es
fa per dur endavant que tot l’alumnat pugui tenir un
coneixement de la llengua estrangera, en aquest cas de l’anglès,
de manera equitativa, de manera diríem bona, realista i per tant,
que puguem arribar a aconseguir aquest objectiu. És allà on
discrepam, Sr. Conseller, absolutament, amb el plantejament
que ha fet la Conselleria de Medi Ambient, oh!, perdoni, la
Conselleria d’Educació, es veu que ja tenc lapsus que..., en fi,
fet aquest lapsus, la Conselleria d’Educació.

Miri, jo també li diré el mateix que li ha dit el portaveu del
Partit Socialista, no per fer un decret, aconseguirà l’objectiu
que vostè vol. Nosaltres creim que això és un error i creim que
aquest decret sí que és una improvisació i que es produeix més
bé per uns motius que, evidentment i si miram el decret,
afavoreixen clarament les escoles concertades i, en segon lloc,
a més es produeixen per una proclama electoralista. 

Ho deim perquè per nosaltres dins l’educació sempre hi ha
d’haver un pla pedagògic darrera. Les coses no es poden fer a
cop de decret, sinó que s’han de fer plans, s’ha de planificar,
analitzar la realitat, què està passant, i a partir de la realitat
educativa que existeix triar quina actuació concreta,
generalitzada, planificada es durà a terme, quina metodologia
s’utilitzarà, com es farà, etc. Nosaltres, aquest plantejament no
el veim, el que veim i el que nosaltres hem analitzat és el
decret, és el decret, que és al cap i a la fi el que hi ha. 

Per tant, respecte a aquest decret jo sí que, Sr. Conseller, li
diria una sèrie de qüestions que nosaltres consideram encara
que no ens han quedat clares. Aquest decret no diu enlloc que
serà generalista o que generalitzarà, no diu que tengui un
caràcter experimental, no ho diu, i si no jo li demanaria que
digui perquè no ho varen posar al decret o perquè és que no...o
fins quan serà experimental, fins a les eleccions, ha dit, no?
perquè si guanya el Partit Popular el generalitzaran. Nosaltres
creim que amb la lectura d’aquest decret, és un decret amb
uns...que, com dic, en cap moment no parla de caràcter
experimental.

En segon lloc, és un decret que diu clarament que qui el
podrà dur endavant seran professionals preparats. Jo li vull dir
dues coses, Sr. Conseller. Primera, vostè sap perfectament que
és ver que hi ha molts de professionals preparats dins l’escola
pública, però també li puc dir que vostè sap perfectament -
perquè ho ha de saber com a conseller- que el funcionament
d’una escola concertada és diferent del funcionament d’una
escola pública, en la contractació del personal, en moltíssimes
d’altres coses que jo supòs que vostè sap i per tant, no entraré
a dir-li i que evidentment, encara que hi hagi professionals
preparats i que per tant puguin dur endavant això, en molts de
casos les escoles concertades poden fer contractacions extres.
I així i tot, jo li demanaria, Sr. Conseller, sí que li faria una
pregunta, si vostè creu, perquè ho diu el decret, eh?, perquè ho
diu el decret no perquè ho digui vostè, sinó perquè ho diu el
decret, jo analitzo el decret que diu que hi ha d’haver
professionals preparats, què fan per preparar els professionals
per poder-ho a terme? Jo li vull recordar que quan vàrem
discutir aquí els pressuposts no hi havia cap dotació
pressupostària perquè, per exemple, hi hagués formació del
professorat a l’escola pública respecte al que era millorar el seu
coneixement de llengües estrangeres. 
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En segon lloc, també diu el decret que hi ha d’haver
recursos suficients per demanar acollir-se a aquest decret.
Llavors, si s’han de tenir uns recursos suficients, tampoc no
sabem molt bé què fa ara la conselleria perquè realment tenguin
aquests recursos totes les escoles públiques i concertades. Per
tant, nosaltres creim que aquest decret, clarament, s’adreça, per
les mateixes condicions que posa, a afavorir uns determinats
centres perquè evidentment tenen moltes més possibilitats de
disposar de professionals preparats i moltes més possibilitats de
tenir recursos suficients. I no ens vàrem equivocar perquè -com
vostè mateix ha dit i com surt fins i tot publicat per tot- de 29
centres, n’hi ha 21 de concertats que s’hi han acollit i per tant,
n’hi ha molts pocs de públics. Per això nosaltres veim
clarament que aquest decret està fet perquè, com dic, uns
determinats centres tenguin més possibilitats.

Per altra banda, també m’agradaria dir-li, Sr. Conseller, que
millora, a més, la situació d’aquests centres perquè el mateix
decret diu que aquests centres que s’acullin al decret tendran
atenció preferent, tendran més formació, tendran més
intercanvis, tendran més personal auxiliar, se’ls adequarà el
pressupost per atendre les despeses de funcionament i
d’equipament en tecnologies de la informació i comunicació,
es millorarà el sistema retributiu del professorat -això ho diu el
decret-, amb la qual cosa resulta que aquells centres que ja
tenen de per si més professionals preparats, més recursos
suficients, a més, tendran encara més prebendes i, per tant, més
atenció per part de doblers públics i de la Conselleria...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, sí, vaig acabant. 

Per tant, nosaltres -i acab- creim que a part de, com dic, ser
un decret adreçat clarament, entenem, a uns determinats tipus
de centres, nosaltres sempre hem defensat que com que hi ha
d’haver una planificació, hi ha d’haver una generalització a tots
els centres i que, a més, ha de venir acompanyat per tota una
sèrie de mesures, com formació del professorat, com millora de
recursos a tots els centres i que per tant, hi hagi realment una
possibilitat de dur endavant l’aprenentatge de les llengües
estrangeres. Acab dient que una altra qüestió -com vostè també
sap- és que per a nosaltres aquest decret s’emmarca en un
moment en què la llengua catalana, que ja està amb una situació
francament diríem bastant difícil dins l’ensenyament, idò
encara a sobre pateix una situació, entenem, de més disminució
d’hores de català i també d’hores de castellà.

Nosaltres creim que aquesta no és la via, en absolut, creim
que hi ha altres maneres de fer que les llengües estrangeres
realment no només estiguin en els nostres centres sinó que
permetin que els alumnes surtin ben preparats, estam per això,
però creim que aquest decret per res és la fórmula sinó que han
de ser altres les fórmules i sobretot han d’estar basades en una
anàlisi profunda de la realitat i en una planificació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el
conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, hi ha una part de l’argumentació
que maneja la diputada d’Esquerra Unida que és similar a la
que s’ha dit abans i voldria no ser redundant i no referir-me a
les mateixes coses, i que si ella ha donat per reproduïdes
respecte al que ha dit el Sr. Bosch, idò jo don per reproduïdes
les coses que he contestat al Sr. Bosc per agilitat processal a
aquest debat.

Però sí he de dir que aquesta acusació que vostè planteja de
no planificació, improvisació, jo no la puc acceptar. Jo puc
acceptar la crítica respecte a si les coses es fan bé o malament,
millor o pitjor, o si s’haurien de fer d’una altra manera, que per
cert, encara no he escoltat ningú que em digui de quina manera
s’haurien de fer, perquè una cosa és dir “farem un gran pla”,
no, no, entrem en el concret, percentatges, horaris, és a dir,
entrem en el debat perquè és molt fàcil dir que no retallem
l’ensenyament de la llengua catalana, molt bé, a compte de què
ho hem de fer a tot això? És a dir, m’agradaria que s’aprofundís
un poc més perquè les generalitzacions són un poquet
perilloses.

Improvisacions, no hi ha hagut improvisació. El decret és
fruit d’un estudi molt profund i molt seriós que no ha fet el
conseller, com es pot suposar, perquè ni som especialista ni
tampoc no pretenc ser-ho, l’ha fet la gent del departament
d’inspecció, d’avaluació, que han estudiat la qüestió i que han
arribat a una sèrie de conclusions. Per tant, hi ha hagut una
certa planificació, i no hi ha hagut improvisació.

Electoralisme, li puc assegurar que no. Jo no crec que sigui
una mesura electoralista, molt menys en el moment en què es
va plantejar, és a dir, no hi havia cap tipus d’eleccions en joc.
Simplement era una resposta a una demanda que percebíem que
existia.

Pot ser que no digui expressament que té un caràcter
experimental, és possible que no ho digui, jo no em sé de
memòria el decret i ara no m’atreveix a dir si ho diu o no ho
diu. Vostè diu que no ho diu, deu ser veritat, jo la crec. Però és
obvi que la vocació, quan s’aplica d’una manera restringida una
cosa que és bona per a tothom, té un caràcter indubtablement
experimental i si funciona s’anirà estenent. De fet, podria haver
succeït que ho demanàs tothom, podria haver succeït que ho
demanàs tothom, encara que tenim unes limitacions
pressupostàries i no haguéssim pogut atendre tothom.

El que jo he dit és que no puc acceptar -i ho reiter perquè
vostè maneja el mateix argument- que el fet que hi hagi més
centres concertats que ho hagin demanat li permeti deduir a
vostè que els centres concertats tenen millors condicions per
posar-lo en marxa, això no és ver. No senyora, això no és ver,
això vostè ho diu. Vostè ho diu, però no és ver perquè jo li
podria, insistesc, dir -i no ho diré perquè seria entrar en una
discussió absurda completament i més a aquestes alçades- la
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llista de centres públics que estaven en condicions de demanar-
ho i no ho han demanat perquè a més es plantejaven ajudes com
vostè mateix ha dit. Sis dels centres públics que ho han
demanat tenen un professor més per poder donar suport a
aquesta qüestió. És a dir, a vegades hi ha un problema de
voluntat dins els claustres, de voler participar a un projecte o
no voler participar. Jo no puc acceptar perquè no, almenys no
és la meva veritat, permeti’m que discrepi, comprenc la seva
argumentació, però no és la meva veritat. No puc acceptar per
bo, per tant, que em digui que el fet que ho demanin més
centres concertats significa que el decret va adreçat als centres
concertats. Això és la seva veritat. 

La meva veritat és que en els centres concertats hi ha hagut
més voluntat d’acollir-se a aquest decret, pels motius que
siguin, jo sé de centres públics, òbviament ho sé, sobradament
ho sé, que estaven en perfectes condicions d’acollir-se i no ho
han trobat oportú, uns perquè han pensat que valia més espera
un any a veure com es desenvolupava aquest projecte, altres
perquè els claustres no han tengut temps de reunir-se perquè el
decret va sortir tard i altres perquè no els ha donat la gana. Però
no parteixi d’aquest plantejament perquè jo el vull combatre,
aquest plantejament, perquè no hi estic d’acord i el combatré
allà on sigui a més, ara bé, comprenc que és un argument que
ve, com es diu, como anillo al dedo, a dir que el Govern fa
feina només per als centres concertats i només es preocupa per
als centres concertats. Comprenc l’argument, però el neg
perquè crec que no té fonamentació real.

L’acusació permanent que aquest govern ataca la llengua
catalana i no té preocupació per a la llengua catalana, però al
final aquest govern serà el que ha posat en marxa una televisió
autonòmica que serveix com a gran potenciador de la nostra
llengua i de la nostra cultura, ahir mateix vàrem presentar, o
avui?, ahir vàrem presentar el llibre d’estiu d’IB3 per als
comunicadors d’IB3 redactat per reputadíssimes lingüistes de
la nostra comunitat i avalat per un catedràtic, el Sr. Miralles,
autoritat acadèmia màxima en qüestions de llengua catalana. És
a dir, a mi no em facin aquestes acusacions de caràcter genèric.
El que jo vull dir-los és que si hem de fer possible una tercera
llengua, naturalment ho hem d’encaixar dins uns horaris i ho
hem de fer possible dins un context que és el que és i això és
l’únic que vull dir i no altres coses.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Diputada per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, miri, les coses, a
més sobretot en aquest moment ja de legislatura, no només es
diuen, es fan. Si per exemple hi hagués la intenció que hagués
estat en el decret, que no ho diu, que la intenció era
generalitzada, s’hagués posat en els pressupostos del 2007 més
dotació, de fet, nosaltres vàrem presentar esmenes en aquesta
línia, més dotació per a la formació del professorat, per
exemple en el tema de llengües estrangeres, més dotació i més
possibilitats, precisament perquè el professorat d’escoles
públiques i d’escoles concertades, tothom, es pogués formar
molt més en això; posar més personal de llengües estrangeres

a tots els centres públics, per exemple, i a tots els centres
concertats si ho trobaven; començar a fer actuacions clares
perquè això es posàs en marxa. L’únic que han fet ha estat el
que ha dit ja el Sr. Bosch, contractar una empresa o que una
empresa privada pugui dur endavant certes contractacions.
Nosaltres evidentment creim que això no demostra que
realment es vulgui fer una generalització. És ver que ho duran
a les eleccions, però el cert, ara en aquest moment, és que això
està d’aquesta manera. 

En segon lloc, miri, jo no estic dient que aquest decret
estigui fent per a centres concertats, no s’equivoqui, per ventura
ho he dit i si ho he dit no m’ha acabat d’entendre com moltes
vegades passa entre vostè i jo, es veu que... o jo no m’explic bé,
direm que jo no m’explic bé. Jo estic dient que els que tenen
més possibilitats d’acollir-se a aquest decret són els centres
privats concertats, per quantitats de raons que evidentment en
dos minuts no tenc temps d’explicar, però si vostè no coneix
què és un centre privat concertat, què és un centre públic i què
és un centre privat, que supòs que sí, sabrà perfectament del
que estic parlant, perquè són moltes coses que fan que
evidentment si (...).

Per altra banda, els centres concertats que s’hi han acollit,
la gran majoria, són centres elitistes, i vostè ho sap
perfectament i no ho dic amb ànim de crítica, sinó amb ànim
d’una realitat que és així. Per tant, com que no tenc massa
temps, jo li vaig dir ja prèviament, fins i tot vostè em va dir que
no era així i curiosament la realitat ha estat que m’ha donat la
raó. A ple vostè va dir “no és ver, hi haurà els mateixos
colAlegis públics que concertats” i després la realitat ha donat
la raó a aquesta diputada, n’hi ha més de concertats.

El tema, bàsicament i no per entrar en aquests temes més
concrets, és que el problema que existeix a les Illes Balears és
que hi ha un major coneixement de les llengües estrangeres
precisament per part de l’alumnat que ve de l’escola
concertada. Això vostè mateix, les dades de la Conselleria
d’Educació ho diuen. L’alumnat que acaba l’ESO a una escola
concertada està molt més ben preparat en llengua catalana,
castellana i llengua estrangera que els de la pública. Això ho
diuen vostès amb les seves pròpies dades. Per tant, jo crec que
aquí hi ha un problema de fons que vostès haurien d’estudiar.
I acab.

Respecte a la llengua catalana, li he de dir, Sr. Conseller,
tres coses molt puntuals. Primer, hi ha hagut un retrocés molt
important durant aquesta legislatura en el tema d’ensenyament
de la llengua catalana, molt, com mai, com mai. Sí. En segon
lloc, IB3 no és un exemple, no la posi com exemple de
normalització de la llengua catalana, Sr. Conseller!, no la hi
posi, no la hi posi perquè no ho és. 
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I, en tercer lloc, evidentment aquí hi ha un problema que es
genera, que és que el decret de mínims s’incompleix, que el
tema de l’ensenyament de la llengua catalana és un problema
en el sistema educatiu de les Illes Balears, que és un tema
també que s’ha d’afrontar. En aquest sentit, evidentment -i
acab- en 5 minuts vostè no pretendrà que jo li digui com s’ha
de fer tota la implantació de la llengua estrangera als centres
educatius, perquè evidentment ni en 5 ni en 10, no hi ha temps.
Si vol que en parlem no hi ha cap problema, quan vostè vulgui,
però en temps suficient per fer feina. 

De totes maneres, qui ens hauria d’explicar les coses perquè
és qui té l’administració en tot cas seria vostè, qui ens hauria de
dir quina és la realitat i, per tant, les mesures que s’haurien de
prendre per generalitzar aquest decret, ja que vostès, a més, el
pensen dur a les properes eleccions. Crec que seria interessant
que ens fes una compareixença per veure com generalitzaran
aquest decret, com tendran doblers per fer-ho i com ho faran.
Jo crec que seria una bona cosa. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquest debat té la
paraula el Sr. Conseller.

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

Segurament som jo que no m’explic bé, no pretenc tenir el
monopoli de la raó ni de la veritat, però ara he demanat la llista,
perquè vostè ha dit una cosa que, és clar, això està adreçat a
centres elitistes. Jo he llegit ..., perdó? Bé, ho he entès.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Jo li torn repetir, el decret...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, no té la paraula. Continuï, Sr. Conseller.

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

Bé, idò no ho he entès bé, però m’ha semblat entendre que
preferentment adreçat o principalment dirigit o que interessa...
no sé com ho ha dit, però en fi, el que jo he entès, dic el que he
entès amb tota lleialtat, no sé si ho ha dit així, però és el que he
entès. 

Vostè ha donat a entendre que aquest decret té la finalitat
d’ajudar els centres concertats, això és el que jo he interpretat,
no sé si dec ser l’únic que interpreta aquestes coses. He
demanat la llista de centres i primer hauríem de discutir quins
són elitistes i quins no ho són, perquè jo veig aquí centres que
a mi no em fa la impressió que els puguem qualificar d’elitistes,
però bé, no la llegiré per no fer-los perdre el temps, però no em
pareix que siguin centres elitistes. És que ha dit la paraula
elitista, m’ha paregut sentir, per tant, bé centres concertats... no
sé, en fi, tal vegada no ho he entès bé.

Abans sí que m’havia deixat una qüestió -i acab- sobre el
tema què es farà o què s’ha fet per formar professors. Idò s’han
fet coses, s’han fet una sèrie de programes i tots els professors
inclosos en aquests programes, que són una vuitantena, han
participat a cursos especials de formació, han tengut intercanvis
en centres a l’estranger, han fet una sèrie d’accions que estan
quantificades i a les quals s’han dedicat uns doblers, el 25% de
l’acció formativa del Pla general de formació del professorat
s’ha dedicat a llengües estrangeres. És a dir, s’han fet coses, a
vostè li poden parèixer insuficients, li pot parèixer que no
serveixen per a res, li pot parèixer el que vulgui, però no que no
s’ha fet res o que aquestes coses no s’han fet. 

En fi, compareixeré amb molt de gust, però ara sí que se’m
titllaria d’electoralisme, si faig una compareixença o deman una
compareixença en aquest parlament per explicar quin és el
projecte que té el Partit Popular, no crec ni que sigui legal fer
això perquè és el projecte que té el Partit Popular per a les
eleccions en temes de trilinguïsme, no m’ho posi tan fàcil. Jo,
si vostè m’ho demana, compareixeré amb molt de gust. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, intervé l’Hble.
Diputada Sra. Mascaró, per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Procuraré ajustar-me al temps
que vós marcau i no repetir arguments si és possible, perquè la
veritat és que se n’han dit molts. 

El conseller diu que ve aquí amb molt de gust, que
compareix aquí amb molt de gust a explicar, nosaltres amb molt
de gust venim a escoltar i a colAlaborar en aquest debat, però sí
que hauria estat més interessant, tal vegada, fer-lo abans que el
decret s’hagués publicat i la veritat és que nosaltres hauríem
preferit que aquesta compareixença no hagués estat necessària
perquè no s’hagués fet aquest decret. El Sr. Conseller parla de
tensions, de moments de tensió, i jo crec que no hem de
confondre la tensió amb la crítica ferma, és a dir, hi ha
discrepàncies, no hem de tenir la pell tan prima i cadascú ha de
poder... quan un governa ha d’estar subjecte a les crítiques i vós
que fa tants d’anys que estau en política, això ho heu de saber.

D’altra banda, si n’estau tant content, d’aquest decret, no sé
perquè vos molesta que li diguin Decret Fiol, perquè si se vos
atribueix una cosa de la qual vos estau orgullós, no vos hauria
de saber greu.

Vós sabeu que nosaltres no compartim aquest decret ni la
manera com s’ha duit a terme la implantació del trilingüisme.
Sí que compartim la necessitat de millorar les competències
lingüístiques de l’alumnat, de tot l’alumnat, sabem i som
conscients de la incapacitat de parlar una llengua estrangera per
part de la majoria de l’alumnat quan acaba el període
d’escolarització obligatòria, però també existeix, actualment
també existeix, la incapacitat, quan acaben el període
d’escolarització obligatòria, de desenvolupar-se normalment en
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llengua catalana. En aquesta comunitat passa això, Sr.
Conseller, hi ha alumnes que acaben i els costa viure en català.

Dieu vós que com que era impossible, per qüestions de
mitjans, generalitzar, es va fer amb caràcter voluntari i amb
caràcter experimental. Creim que sí, que segurament és cert que
a causa dels mitjans era impossible generalitzar, el primer any,
però si tant vos interessava hi hagués pogut haver uns terminis
per anar generalitzant- lo, supòs, no ho diu, ara és voluntari, per
als centres que s’hi puguin acollir. 

Dieu vós també, que ho vareu fer així, amb caràcter
experimental, tot i que no ho diu que sigui un experiment,
perquè no estava en el programa electoral. Si realment era una
cosa de caràcter experimental no era necessari fer cap decret,
és a dir, quan les administracions, sobretot a educació, s’ha fet
tota la vida, volen posar en marxa un programa nou, primer
s’experimenta en uns determinats centres, s’avalua i després es
posa. El que jo crec és que en aquell moment en què es va
posar en marxa això, el Govern necessitava sortir amb algun
tema positiu perquè tenia crítiques per moltes altres coses i, és
evident que el tema de l’idioma ven. Tots el pares i totes les
mares volem que els nostres fills parlin, no una llengua
estrangera, dues, tres i quatre, si és possible, és evident que ho
volem. 

És clar, vós sortiu, plantejau això i quin pare diu que no vol
que el seu fill no sàpiga anglès? Per tant, la idea de
l’aprenentatge de competència lingüística amb llengües
estrangeres, de conèixer anglès, francès, alemany, rus, la que
sigui, la compartim, no compartim la manera en què ho heu fet
i, sobretot, no compartim que vos sàpiga tant de greu que s’hagi
orejat l’informe al Consell Consultiu ni la manera en què parlau
de l’informe de la Facultat d’Educació. A mi que em digueu
que la Facultat d’Educació no comprèn el substrat ideològic,
social i el circumscriu a manaments tècnics, evidentment, la
Facultat d’Educació, tècnicament d’una manera pedagògica ha
de fer un informe tècnic, no li feia cap crítica política, li feia
crítiques molt tècniques i bastant condretes.

Per tant, amb tot això estam d’acord. Dieu vós que és veritat
que hi ha més centres concertats, dieu que hi ha hagut més
entusiasme per part dels centres concertats, tal vegada s’hauria
de fer un estudi si aquests centres que s’hi han acollit són els
centres que tenen més problemàtica. Jo entenc que un centre
que té alumnes de cent nacionalitats amb un desbordament
d’aules i no tenen espai difícilment es poden acollir a coses
noves. Per tant, ja partim d’una discriminació perquè ho diu el
decret. El decret diu que s’hi poden acollir aquells que tenen
recursos suficients per fer-ho i que després a sobre tendran
ajudes. És a dir, ja partim de la premissa que qui ho pot fer, ho
farà i, a sobre, a aquests, els en donareu i qui no ho pot fer ja no
ho pot demanar. Segons el decret és així, per tant, és
discriminatori.

Heu incrementat el pressupost tot i que allà no en xerra,
després ho heu fet, però el decret no ho diu que hi haurà
pressupost, diu que hi haurà una adequació i no diu de quina
manera, per tant, aquells que no tenen recursos demanar-ho
sense saber si hi haurà més coses, difícilment ho podien
demanar.

Després, dieu vós que partiu d’un criteri d’igualtat entre la
llengua catalana i la llengua castellana i que l’esperit del decret
i la lletra del decret és mantenir la igualtat. Jo l’esperit no ho
sé, perquè l’esperit cadascú l’interpreta així com vol, l’esperit
d’una llei, ara la lletra no parteix de la igualtat. No parteix de
la igualtat perquè, per començar, sociològicament la llengua
catalana i la llengua castellana no estan al mateix nivell, no hi
estan. Per una altra banda, tampoc no és ni pedagògicament ni
didàcticament correcte donar el mateix tractament a les
llengües oficials que a les llengües estrangeres perquè tenen un
ús social, pedagògic i formatiu diferent i per això hi ha d’haver
diferents maneres de tractar-les. Ni pedagògicament, ni
didàcticament és lògic dedicar els mateixos períodes lectius a
l’anglès que al castellà i al català. 

Vull dir, aquest és el criteri principal, pedagògicament no
ho és. Ara, sociològicament i des d’un punt de vista d’unes illes
que tenen una llengua pròpia, a part de l’altra llengua oficial,
aquest decret suposa un retrocés enorme. Molts alumnes,
moltes persones d’aquesta comunitat l’únic contacte que
tendran amb la llengua catalana és a través dels centres
educatius i gràcies al Decret Fiol, o al decret li diguin com li
diguin, hi haurà menys hores de llengua catalana per a aquests
alumnes. 

Per tant, és discriminatori respecte la llengua catalana i
gràcies al seu decret, o al decret d’aquest Govern retrocedeixen
les hores d’aprenentatge de llengua.

Vós mateix posàveu l’exemple que hi ha països que tenen
moltes pelAlícules en altres idiomes, que és una manera
d’aprendre-ne. Me vol dir quantes cadenes hi ha que ofereixen
programació en català? Moltes sí, 21 n’hi deu haver com a poc.
Posau IB3 com a gran exponent d’aprenentatge del català. Les
hores de màxima audiència és en castellà, almanco les hores
que jo la mir tothom xerra en castellà...

(Remor de veus)

Els dibuixos animats és veritat que són en català, sobretot
els de les 7 del matí, però poca cosa més. I a les hores de
màxima audiència no ho és. Per tant, entre una cosa i l’altra heu
aconseguit el que volíeu amb el vostre bilingüisme, fer
retrocedir el català. Sincerament aquesta és la nostra opinió.

Per tant, no sé què li puc dir més... Referent al Llibre d’estil
d’IB3. Jo no l’he llegit detingudament, l’he vist perquè n’ha
arribat al grup parlamentari. És veritat que el Sr. Miralles me
mereix tot el respecte i pel que he pogut veure me pareix un
bon llibre. Ara si el Llibre d’estil només serveix per a unes
determinades hores i no per a totes les hores de programació,
realment de poca cosa ens servirà. IB3 no és tota en català, és
majoritàriament en castellà, sobretot les hores en què hi ha més
gent que la veu.
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Per tant, la nostra màxima crítica i vós ho sabeu i la crítica
l’hem feta dura, procuram fer-la amb respecte, però molt dura,
és perquè ni pedagògicament ni didàcticament suposa un
increment, una millora per a l’anglès, sobretot a nivell general
i perquè suposa un retrocés del castellà. I si me demana de
quina manera ho faria, començant per la formació, promovent
un tipus de formació inicial diferent per al professorat
d’idiomes i un tipus de formació diferent a la formació
permanent, incidint en la didàctica de l’aprenentatge i de
l’ensenyament de llengües i grups reduïts Sr. Conseller,
desdoblament i grups reduïts, que els alAlots se puguin
expressar. S’aprèn xerrant i a una classe de 40 no podran xerrar
tots per molts d’auxiliars de conversa que els posi.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la
paraula el conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo vull dir que quan
he descrit l’escenari de fa un any, o fa un any i un poc més, no
sé si ho he fet amb una terminologia..., tal vegada inadequada,
no voldria haver molestat a ningú, però no crec que hagi emprat
cap paraula que pugui molestar. És a dir, quan dic que s’oregi
un dictamen del Consell Consultiu no ho dic amb menyspreu,
jo no tenc res a amagar, al contrari, tant de bo se fes arribar a
tothom els dictàmens del Consell Consultiu, sobretot el vot
particular del Sr. Oliver Araujo. Tant de bo se fes arribar a
tothom, tant de bo tothom el pogués llegir, no l’ha llegit? Idò
li ho recoman, valdria la pena que el llegissin, sobretot els que
pensen que el Consell Consultiu és un lloc allà on només la
tècnica jurídica i la valoració equànime d’allò que realment
s’està discutint a nivell tècnic s’ha de jutjar en termes de dret.

És igual, a mi tot això me sembla bé. I si jo he dit qualque
cosa que sigui inconvenient, la retir. Jo la pell la tenc prima,
però és per una malaltia que no té més importància.
Políticament no la tenc gens prima, pot estar ben segura, un
posa call. M’és igual. I si he fet el comentari del Decret Fiol, li
puc assegurar que és per una qüestió de modèstia, perquè estic
ben orgullós d’aquest decret, el que em sap greu és que s’empri
el meu nom, me pareix que no és el que correspon, però per una
qüestió de modèstia, no vull passar a la història de cap de les
maneres i molt manco perquè he elaborat un decret.
M’agradaria passar a la història perquè m’ha tocat la loteria
nacional, no perquè hagi fet un decret. Això és la veritat. Per
tant, no tenc la més mínima pretensió. És modèstia, no és una
altra cosa.

Miri, que això se va impulsar per botar-nos unes altres
crítiques que hi havia contra el Govern en aquell moment, és
que no me’n record quines crítiques eren i li vull assegurar que
la gestió del departament no se mou en atenció si un altre
departament del Govern té crítiques, problemes, no funcionam
amb aquest criteri, com vostè se pot suposar.

Me torna a citar el tema del dictamen de la Facultat
d’Educació. Jo som molt respectuós amb el dictamen de la
facultat, he citat la degà, a tot el departament, tota la facultat i
a tota la universitat. Jo tenc el màxim respecte, la meva dona és
professora de la universitat, jo hi visc quasi. Per tant, ¡viva la
universidad! Jo no tenc res a dir de la universitat. He volgut
dir, si no m’he explicat bé ho faré ara, que aquesta opinió no
demanada, se circumscriuen aspectes tècnics i se va utilitzar
durant el debat polític d’una forma política, això és el que he
volgut dir exactament. Però jo respect molt les opinions
tècniques de gent molt més capacitada que jo, molt més
preparada que jo en qüestions tècniques de pedagogia, només
faltaria que jo els esmenés la plana a aquestes persones. Tot el
meu respecte, però voldria distingir els dos nivells, el polític i
el tècnic-científic que és una cosa distinta.

Evidentment hi ha centres que no..., jo no he dit que tots els
centres s’hi poguessin acollir i si ho he dit, ho retir. He dit
hipotèticament que hagués passat si tots els centres ho
haguessin demanat. Jo ja sé que hi ha centres que no ho podien
demanar i que no estaven en condicions, ni tan sols nosaltres
per ajudar-los per fer-ho possible en aquests moments. Per tant,
és una cosa que en el futur això s’haurà de revisar. I és veritat
que un centre molt poblat, n’hi ha alguns que tenen molts
d’alumnes estrangers, per tant, no estan per segons quines
aventures. Jo amb això estic completament d’acord,
probablement no va adreçat en aquests centres aquests decret.
El que he dit és una altra cosa, he dit que hi ha centres que ho
podrien haver demanat i no ho han fet. És veritat que hi ha
centres que no ho podien demanar, però hi ha centres que ho
podien haver demanat i no ho han demanat, s’hi podrien haver
acollit i no s’hi han volgut acollir. Això és el que he dit i ho puc
defensar allà on sigui, ho puc demostrar. No en vull fer una
batalla d’aquesta qüestió, que cadascú faci el que vulgui. Hi ha
una cosa que se’n diu autonomia de centre, en les coses
voluntàries el centre es reuneix, el claustre ho discuteix i fan el
que troben i jo no hi puc dir res. Només faltaria que jo els
hagués de dir que una cosa que és voluntària està obligats a
apuntar-s’hi. Això no seria voluntari, seria obligatori. En el
futur per ventura ho serà, però en aquest moment no ho és. Jo
no puc obligar a ningú que vagi o deixar d’anar a una altra
banda.

Decret de mínims..., parteix d’un criteri d’igualtat. Vostè
diu que subvertim el Decret de mínims. Jo crec que no, jo crec
que el Decret de mínims el que imposa és un criteri d’igualtat
de les dues llengües oficials d’aquesta comunitat. El que ha
passat aquí és que en aplicació de l’article 11 s’ha obert una
porta a molts de centres que ens ha duit a una situació
conflictiva socialment, això és la realitat de la qüestió.
Naturalment és molt distint un centre a un poble de l’interior de
Mallorca, per exemple, d’un centre allà on no tota la gent és
d’aquí i hi ha moltes més dificultats i hi ha una situació
sociològica completament distinta. Això és la realitat.
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Igual que el tema del primer ensenyament. Resulta que per
aconseguir que 25 centres de les Illes Balears se pugui triar
aprendre a llegir i escriure en castellà o en català, que és una
cosa que està a la Constitució, que està a la Llei de
Normalització Lingüística, que està a un munt de sentències del
Tribunal Constitucional, vàrem haver de lliurar una batalla que
pareixia... Una cosa que és un dret reconegut als ciutadans, un
dret individual reconegut als ciutadans que no s’aplicava
perquè no hi havia hagut voluntat política de fer-ho. Aquesta és
la realitat i en aquest tema ens hem trobat un altre conflicte, ha
cedit i no sé molt bé per què, supòs que resorgirà en algun
moment, de moment ha cedit. Un no entén molt bé per què en
molts de casos.

I després me xerra que nosaltres hem fet retrocedir el català.
Vostè considera que nosaltres hem fet retrocedir el català i que
la política del Govern anava adreçada al bilingüisme en el
sentit, supòs que vol dir que se parlés i se conegués menys el
català. No és aquesta la nostra pretensió. Jo no sé, no mir la
televisió, ni IB3 ni cap altra televisió, la mir molt poc temps al
dia, però jo el que poc que veig d’IB3, o molts de canals que se
poden agafar aquí en català a mi me sembla que això té molta
més força i molta més vida que mai. 

I el Llibre d’estil, agraesc que l’hagi mirat i agraesc molt
més que li pareixi que en termes generals està bé. És un esforç
que ha fet la Conselleria d’Educació, els funcionaris de la
conselleria i gent que s’ha dedicat especialment a això, per
aconseguir que els que han de parlar i els que s’han d’expressar
a través dels mitjans de comunicació ho facin d’una forma
correcta, respectant la nostra llengua i utilitzant-la com
correspon. Això jo crec que és una acció positiva, jo crec que
no se pot fer altre plantejament que aquest. I tot això a què
contribueix? A generalitzar i millorar l’ús de la llengua
catalana. Evidentment que això ha d’anar acompanyat de
programes atractius, lògicament estic completament d’acord.
IB3 ha de fer en llengua catalana programes atractius, jo estic
d’acord, hi fa els informatius, hi fa un magazín els horabaixes,
jo no sé molt bé que fa perquè no ho veig molt. Però crec que
hi fa moltes coses, com altres televisions d’àmbit autonòmic, o
d’àmbit extraterritorial en català que se capten perfectament
aquí i que se segueixen aquí amb tota normalitat. Hem de fer
d’aquesta una qüestió normal. Per tant, jo neg aquesta posició.

Gràcies.  

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, no sé quin greu li sap que
li diguin Fiol, jo crec que tots els funcionaris encara se’n
recorden de Moscoso. Per tant, si realment la cosa és bona hi
ha motius perquè... Altra cosa és que sigui un tema una mica
més conflictiu. Jo crec que sí que se va fer en un moment en
què tenien crítiques perquè no podien donar compliment a la
lliure elecció de centre, perquè s’havien d’incrementar les obres
a molts de centres educatius i no se podien fer i en un moment

donat va sorgir una associació, va proposar el trilingüisme i el
Govern s’hi va aferrar i se varen despistar cap una altra cosa.

Respecte l’informe tècnic. Ara es queixa que l’informe
tècnic sigui utilitzat com a argument polític. Home! Si els
polítics se basen en informes tècnics, quina cosa més mona.
Ara se queixa d’això, ara li sap greu que els polítics ho
utilitzessin com a argument.

Centres que podrien haver demanat i no ho varen fer, o
centres a qui vós hagués agradat que ho haguessin demanat i no
ho varen fer, no és el mateix. 

I tornat al tema de la llengua. El Decret de mínims deis vós
que se planteja com un terme d’igualtat. Evidentment, un
mínim d’un 50% en català deia. Era el mínim, no era així? Amb
el seu decret no és un 50%, si va per terços Sr. Conseller, ja
m’explicarà, un 50% del que sobra després de les hores que se
dediquen..., sí, els terços van així Sr. Conseller. Feim un 50%
d’un 66%. Per tant, no és el 50%, retrocedim, retrocedim Sr.
Conseller, hem retrocedit molt aquesta legislatura en temes
lingüístics. 

Dèieu vós a la primera intervenció que d’aquest decret se
n’havia de parlar amb serenor. De llengua Sr. Conseller se
n’hauria de parlar sempre amb serenor i se n’havia parlat
sempre en aquesta comunitat, excepte quan el Partit Popular a
la darrera campanya electoral va reobrir aquest debat. Va ser
sobretot el Sr. Matas que va partir amb aquesta polèmica i
després necessitaven qualque cosa per fer-ho possible, sense
que se notés, i varen agafar aquesta manera, l’ensenyament de
l’anglès, que sincerament jo voldria que tengués èxit perquè els
alumnes se mereixen i els que tenim fills volem que els nostres
fills sàpiguen, però sincerament crec que amb aquest decret no
s’augmentarà la competència lingüística de l’alumnat
d’aquestes illes, sobretot de tot l’alumnat d’aquestes illes que
és la vostra responsabilitat.

I res més, per deferència als diputats que han d’agafar
l’avió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, intentaré breument explicar-me. Neg que sortís
aquesta iniciativa com una resposta política a un deteriorament
per incompliments electorals, no estic d’acord. Que xerr de
centres que ho podrien haver demanat, o centres que m’hagués
agradat que ho demanessin, no senyora. Parl de centres que ho
podrien haver demanat i no els va donar la real gana demanar-
ho. D’això parl i un dia en parlarem si vostè vol, quan no
s’agreugi perquè totes aquestes coses acaben sent utilitzades
contra un mateix. Jo li explicaré quins són els centres que no
els dóna la gana posar en marxa cap projecte de la conselleria
i li explicaré per què també, encara que vostè ho sap de sobres.
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Decret de mínims. El Decret de mínims diu el 50% quan hi
ha un escenari naturalment de 50% i 50%, només hi ha dues
llengües, la castellana i la catalana. Per tant, diu 50% i 50%,
igualtat entre les dues llengües. Això és l’esperit i el fons del
Decret de mínims, què vol dir que no és això? És això sense
cap dubte. Naturalment si introduïm un concepte nou, que és
una tercera llengua, naturalment respectar el Decret de mínims
significa que els dos 50% cedeixen perquè haver-hi aquesta
tercera llengua. Això me pareix una obvietat indiscutible, sense
cap dubte, a un lloc allà on hi ha dues llengües oficials, tan
oficial és una com l’altra i allà on les dues llengües és
obligatori que se coneguin i s’ensenyin. Altra cosa és que
pensem que això no és així. Si pensam que aquí no hi ha dues
llengües oficials que tenen els mateixos drets parlam d’una altra
cosa, evidentment.

S’haurien de debatre amb serenor tots els temes de llengua
i només ha estat quan ha arribat el Partit Popular al Govern, o
quan el Sr. Matas ha dit no sé què. Jo crec que aquest és un
tema recurrent, naturalment hi ha un públic que és alimentat...,
perquè és molt fàcil dir: vostès quan treuen el tema del
trilingüisme també animen a un grup de gent, o a la societat a
què digui que sí que li pareixi molt bé. Com quan li donam
llenya al conseller perquè decideix una cosa que se dóna a
altres comunitats, que el nivell B de català el puguin obtenir els
que acaben Secundària i el nivell C de català els que acaben el
Batxillerat, com se fa a altres comunitats, però aquí hem de ser
més papistes que el Papa. Quan aquí demanam, demanàvem
perquè això ho canviaré, que per ser professor titular del
Conservatori Superior de Música s’ha de passar una prova de
català, però al Conservatori Superior de Catalunya no ho
demanam, ho demanam als d’aquí. 

És que de vegades no tenim la mesura de les coses. Ara
resulta que nosaltres no podem aconseguir que uns professors,
a més això ho he sabut avui, hagin pogut participar d’un
concurs, professors estrangers, que amb molta dificultat parlen
castellà, resulta que se’ls exigeix que coneguin el català. Però
és que jo el que vull és que ensenyin a tocar el violí. Ja
aprendran el català si viuen aquí i participen de la nostra
societat. De vegades hem d’afluixar determinades coses. Però
totes aquestes coses vostès, amb tota legitimitat a més, jo no
discuteix la legitimitat ni de vostè ni dels que pensen com
vostè, només faltaria! A mi me pareix bé, però de vegades crec
que perdem la mesura i la perspectiva de les coses. Això ho
vaig viure molt bé amb el tema del nivell B i C de català, allà
on se va orquestrar una campanya contra el Govern i contra el
conseller molt dura. Però és igual, com ha dit el Sr. Bosch, no
tenc la pell tan fina tampoc. Ens peguen llendera tota la que
faci falta, injustificadament i tot això és utilitzat per dir que
retrocedeix el coneixement del català. Jo crec que no, no
retrocedeix, s’han posat en marxa instruments com la televisió,
molt poderosos, que permeten una millora de l’ús de la llengua
catalana, naturalment si l’audiència segueix la televisió i la
mira, això és una altra cosa. S’ha de fer per tant, a través de
programes atractius.

En definitiva, per no anar-me’n més enfora d’allò que era el
motiu d’aquesta compareixença, estam parlant de coses que no
tenen res a veure, o molt poc que veure. Jo voldria dir que amb
molt de gust, si ho tornen demanar els diputats, compareixeré
aquí una altra vegada, si ha de ser d’aquí a un any ja no ho tenc
tan clar. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot donar la benvinguda al
conseller i a l’alt càrrec que l’acompanya i molt breument
perquè tampoc es tracta de reincidir sobre aspectes trillats i
esmentats reiteradament, tan per part del conseller, com per
part dels portaveus que m’han precedit en la paraula. Però sí
vull que quedi clar que la valoració que fa el nostre grup
d’aquesta iniciativa, del mal anomenat Decret de trilingüisme,
és bona, pensam que és una bona iniciativa per al sistema
educatiu de les Illes Balears perquè amplia les possibilitats per
conèixer més. I entenem que aquesta iniciativa és pionera, totes
les coses que se comencen per primera vegada a un indret és
possible que creïn en primera instància un cert temor, un cert
com funcionarà açò. Però estam segurs que els temps donarà la
raó a la gestió de la conselleria en aquest aspecte i els fruits se
recolliran.

La llàstima és que s’hagi emprat aquesta iniciativa com una
arma electoral i partidista. És cert que aquest tema sembla ser
ara, durant uns mesos, que quedava fora de polèmica, fora de
la portada dels diaris, de les informacions periodístiques. Va
tenir el seu moment en què va ser emprat d’una forma molt
contundent. Però Sr. Conseller, el temps sempre dóna un espai
en el qual se reposen les crítiques i queda el bo d’os, com deim
a Menorca. I entenem que el bo de l’os d’aquesta iniciativa
política és prou contundent com perquè la societat el valori
com a tal.

No vull entrar a valorar moltes de les reflexions i els
comentaris que han fet altres portaveus, però no me resistesc a
fer un petit comentari sobre la reflexió que s’ha fet sobre
l’estatus de la tercera llengua, de la llengua estrangera. Clar,
sentir segons quin tipus de reflexions per part de partits d’àmbit
estatal, que se suposa que tenen una visió global damunt una
política, una forma de comprendre un estat o un país i sentir
segons quins plantejaments aquí, clar realment xoca per la visió
reduccionista que demostra una idea clarament desenfocada de
la realitat que tenim aquí a les Illes Balears. Per part d’altres
partits ho puc entendre perfectament, que alguns partits ja
només els queda com a bandera d’enganxada electoral la
qüestió de la llengua catalana i n’han de fer una qüestió cabdal
d’aquest tema perquè no n’hi ha cap altre i més després de la
confusió de partits, de blocs i maons que s’estan posant en
marxa, evidentment l’únic aspecte que poden presentar davant
el seu electoral com una cosa engrescadora és que el Partit
Popular ataca la llengua catalana. I bé, més del mateix i no hi
ha per ara, que jo sàpiga, res nou davall el sol.
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Per tant Sr. Conseller, jo crec que quan un planifica i fa bé
les coses, amb sentit comú, quan un té una idea clara de
l’objectiu que vol aconseguir, quan un té un projecte polític i
sap com concretar-lo, passar de la idea al fet, açò és el difícil,
en té molt de fet. Creim que en aquest aspecte concret s’ha fet
així i estam segurs de què l’èxit es veurà a mig termini i que els
fruits se recolliran abastament.

Per tant Sr. Conseller, tot el nostre suport amb aquesta
iniciativa i felicitar-lo, moltes vegades pel coratge que fa falta
per fer front a algunes de les crítiques que s’han passat a través
dels mitjans de comunicació per tenir una actitud reflexiva i no
dir el que el cor moltes vegades li faria dir i actuar amb el
cervell i el sentit comú que sempre l’ha caracteritzat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, només unes paraules
de cortesia i agraïment al Sr. Gornés, que sempre durant
aquests 4 anys ha estat portaveu dels temes educatius i d’una
forma molt amable, generosa, indulgent ha tractat les accions
d’aquest conseller i naturalment sempre reconec l’esforç del
Grup Popular, que és el que dóna el suport al Govern i sense el
qual el Govern no existiria. Per tant, sempre convé subratllar
aquestes coses i agrair-ho allà on correspon. I avui li agraesc
molt especialment la seva dedicació i el seu plantejament, que
compartesc com sap molt bé al 100% i d’una forma
indiscutible.

I només per acabar Sr. President, vull dir que encertam o
ens equivocam, sobretot els que prenem centenars de decisions
pràcticament cada dia, però ho feim amb la millor intenció i
amb l’única idea de servir el millor possible a la feina que se’ns
va encomanar fa 4 anys, intentar millorar i fer més eficaç el
sistema de les Illes Balears. Jo vull dir aquí que no té res per
penedir-me i que d’una forma molt sincera i amb molt d’orgull,
si no passa res de nou i acaba la legislatura amb els termes que
està avui, podré dir que s’ha complert una missió difícil
certament, no ben entesa en molts de sectors i molts de llocs,
però en qualsevol cas s’ha fet sempre amb l’únic objectiu de
fer-ho el millor possible i intentant donar bons resultats en el
conjunt del món educatiu.

Gràcies per tant per la seva atenció, la de tots vostès també,
particularment en aquest debat d’avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

No havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies i que els vagi molt bé.
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