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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la

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

substitucions.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres per Antoni Marí Tur.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Miquel Munar.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Patricia Abascal sustituye a Francina Armengol.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença, solAlicitada per la Comissió, d'un

representant de la Confederació d'Associacions de Mares

i Pares de les Illes Balears; d'un representant del Consell

Escolar de les Illes Balears i d'un representant del Consell

d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears, per tal

d'informar sobre la matèria objecte d'estudi.

Passam, idò, al primer punt i únic de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a compareixences: la del representant de la

Confederació d’Associacions de Mares i Pares de les Illes

Balears, la del representant del Consell Escolar de les Illes

Balears i la del representant del Consell d’Estudiants de la

Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el calendari de

compareixences aprovat per aquesta mesa el passat dia 8 de

setembre, perquè exposin la seva opinió i informin sobre la

matèria objecte d’estudi.

Passam, idò, a la compareixença de la representant de la

Confederació d’Associacions de Mares i Pares de les Illes

Balears, la Sra. Catalina Esteva i Jofre, a qui aquesta

presidència agraeix la deferència d’assistir a aquesta comissió

i li dóna la benvinguda. Per tal de fer l’exposició té la paraula

la Sra. Catalina Esteva.

LA SRA. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE LES ILLES

BALEARS (Catalina Esteva i Jofre):

Bé, en primer lloc voldria donar-los les gràcies perquè

hagin comptat amb nosaltres com a representants del pares de

l’educació sobretot no universitària a les Illes Balears, perquè

moltes vegades realment no se’ns té en compte, però com a

responsables de l’educació dels nostres fills sí que som els

principals, podria dir, quasi usuaris d’aquesta educació.

Jo em referiré sobretot a la problemàtica que tenim dins

l’escola pública, perquè és la part on major representativitat

tenim nosaltres, com a Confederació d’Associacions de Pares,

i també perquè pens que és allà on l’Administració pública

hauria de posar la seva màxima atenció i cura, ja que

l’Administració, la Conselleria d’Educació, és la titular

d’aquests centres i n’hauria d’estar orgullosa. Ara així com

estam no es pot estar orgullós dels centres que tenim en qüestió

d’infraestructures, ni tampoc de com funcionar en general el

sistema educatiu aquí a les nostres illes. 

Bé, vostès coneixen molt més que jo les deficiències en

qüestions econòmiques i tot el greuge comparatiu que

històricament podem tenir a les Illes Balears, així que no

m’estendré per aquest costat, però sí que voldria incidir en el

fet que, a més a més que necessitam un finançament més adient

a les nostres necessitats actuals diàries, crec que potser

l’Administració central s’hauria de fer càrrec del que és una

espècie de deute històric per tot el que duim endarrerit, i perquè

hauríem de menester un pla de xoc, no sé com dir-ho, per posar

la nostra escola pública a un nivell mitjà quasi espanyol. Jo parl

des del punt de vista de l’associació de pares, quan parlam a

nivell nacional a Madrid les associacions de tota Espanya i ens

adonam de les diferències que tenim entre unes províncies, o

unes regions, o unes comunitats autònomes i unes altres. Aquí

a Balears la veritat és que tenim molt a envejar, però moltíssim.

Jo pens que el problema bàsic i que fa que les altres vies o

necessitats quedin quasi secundàries és el problema

d’infraestructures. Està clar que tant el conseller anterior, Sr.

Damià Pons, com el Sr. Fiol actualment estan intentant fer un

pla molt important d’infraestructures, però el pla que tenim i

que s’està fent, i el mapa escolar que es va fer fa un parell

d’anys, és de mínims, de mínims en el sentit que quan acaben

de fer una escola abans que estigui acabada ja està plena; no

tenim les escoles que hem de menester i van quedant plenes, i

les escoles que ja tenim fetes no tenen les condicions que

haurien de tenir, condicions mínimes. No és cert ja que

tenguessin tots els nostres instituts i escoles de primària un saló

d’actes, que estaria molt bé, sinó que tenguin uns serveis així

com toca, que tenguin una aula per a cada grup d’alumnes, que

tenguessin una aula per a música, una per a informàtica, una

altra aula per a laboratori de física i química, una altra per a

laboratori d’idiomes, totes aquestes coses ja ens pareixen ideals

com si ja no en tenguéssim dret, perquè aquests darrers anys

s’estan convertint en aules per donar classe directa el que

potser fa cinc o deu anys eren laboratoris d’idiomes, o

laboratoris de física i química i tot això. Això ho estam perdent,

vull dir que no estam atents. El pla de xoc d’infraestructures

pens que hauria de ser molt més enllà del que parlam tots, la

veritat.

En aquest sentit voldria incidir en el fet que aquest

problema d’infraestructures no sols fa que els nostres infants

tenguin unes escoles que no es mereixen, que no són moltes

vegades, algunes vegades sí, clar, hi ha excepcions, però moltes

no són les mínimes que nosaltres demanaríem, demanaríem a

la nostra vida quotidiana com a adults, i crec que sí, que tenen

dret a això. A més el fet que no tenguin aules a bastament fa

que no es puguin fer desdoblaments, les aules de suport es

converteixen quasi quasi en una utopia i, bé, per tot el que sigui

com a millora del sistema, quan parlam d’idiomes,
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d’informàtica, de tot això, no ho podem fer realment amb les

ràtios que tenim actualment. 

No serveix l’estadística. Quan l’estadística ens diu que

tenim a Balears unes ràtios de devers uns 25 alumnes per a

ESO, i en tenim uns altres 25 per a primària, realment no són

reals quan anam d’escola en escola i de grup d’aula en grup

d’aula. Vull dir que ara per ara enguany tenim a Mallorca -

Eivissa està molt pitjor que Mallorca, Menorca està un poc

millor, Mallorca serveix com a referència- tenim aules ara a

secundària amb 36 alumnes. Això és una barbaritat, sobretot a

l’escola pública, que vostès saben la quantitat de nins amb

necessitats educatives especials que està suportant i els

problemes de la immigració. Tenim aules també a primària amb

31 alumnes, i aquí hi hauríem d’incloure que moltes d’elles

tenen fins i tot quatre nins amb necessitats educatives especials.

Això és molt mal de dur, sobretot un any com ara, que realment

potser el professorat en conjunt ha augmentat, no ho sé, però el

professorat de suport directe, el que és suport, ha disminuït.

També tenim moltes vegades el problema de la immigració,

que no hauria de ser un problema però de fet ho és, sobretot

perquè en gran mesura el suporta l’escola pública, i no està

preparada per això, és un fet; s’hauria de menester molt més

professorat, però tornam a allò que el professorat jo crec que fa

tot el que pot però no té mitjans per poder fer el que s’hauria de

fer. 

Quant a... Bé, en infraestructura és el més que puc dir. No

parlaré de necessitat de materials, de necessitat de personal, de

professorat, perquè és vera, però si no hi ha les infraestructures

bàsiques tot això no es pot donar; vull dir que, a l’institut on jo

tenc la meva filla, si ara envien 100 ordinadors per organitzar

una bona estructura informàtica no sabrien què fer amb ells, no

hi aules on estructurar-los i on treballar; i així successivament.

Bé, passaré a parlar de la part dels serveis, o sigui, serveis

complementaris al que és l’horari lectiu, que crec que també a

Balears tenim una situació molt deficient. M’agradaria en

primer lloc dir que els pares opinam que, si bé el que és

transport escolar, menjador, activitats extraescolars, tot això no

és horari lectiu, d’acord, però sí és un horari que podríem dir

educatiu. No entenem que tot això estigui fora del que és un

projecte educatiu del centre o fins i tot a nivell de comunitat.

Són moltes hores les que els nins passen dins els autocars quan

hi ha transport, en el menjador o les activitats, i això no es duu

des del punt de vista educatiu d’aquests infants; senzillament

se’ls guarda i se’ls dóna menjar, però això no és.

Quant al transport jo insistiria en la necessitat que tenim que

hi hagi acompanyant en el transport escolar. A moltes

comunitats autònomes ja ho tenen, a altres no; aquí no ho

tenim, llevat de qualque ajuntament que s’ha implicat i està

pagant acompanyant a primària, però clar, això no és. A

vegades aquesta mitja hora de transport a primera hora i a

darrera hora es perd el que és l’educació per a la convivència

que puguem donar els pares a casa i puguin donar els

professors durant l’horari lectiu. Crec que és una matèria

realment molt important. Voldria que us imaginàssiu 50 nins de

6 anys a 12 anys dins un autocar just amb el xofer, que ha

d’anar alerta; i a secundària també, però bé, és bàsic, em pareix

a mi. També quant a transport s’hauria de plantejar i regular el

transport escolar gratuït per a la gent que fa batxiller i formació

professional, sobretot a una comunitat autònoma com la nostra,

que tenim un fracàs escolar elevadíssim i molt pocs estudiants

d’estudis postobligatoris. Crec que els ho hem de posar el més

fàcil possible.

La formació professional, bé, supòs que vostès ja ho

coneixen, però crec que no està bé; està molt malament i és

molt deficient per als nostres estudiants. La gamma de

possibilitats que tenen és mínima i és difícil per a ells fer-la

realitat.

Quant als menjadors escolars pensam que, igual que dèiem

d’infraestructures, tots els centres públics haurien de tenir

menjador escolar. Pareix una cosa molt bàsica però no la tenim,

ni prop fer-s’hi; a Eivissa pràcticament no n’hi ha. Així mateix

el menjador escolar s’hauria de veure des d’un punt de vista no

solament educatiu, sinó també assistencial; el sistema d’ajudes

que ara hi ha per a menjador escolar creim que no és adient, de

fet ha anat disminuint els darrers jo diria quatre o cinc anys.

Abans l’estructura d’ajudes era molt més ampla, i sobretot hi

havia una estructura de preus màxims de menjadors a les

escoles públiques que permetia mantenir uns preus bàsics més

o manco assequibles. Ara des de fa tres anys això ja no

existeix; surt molt car. 

Igual podríem dir ja en passar en el tema d’activitats

extraescolars. Nosaltres pensam que les activitats extraescolars

haurien d’estar dins el projecte educatiu dels centres. Han de

ser fonamentalment educatives, i això no ho podem fer quan la

majoria de vegades les organitzen les APAS, es fan amb els

monitors que es troben i de la manera que ens pugui sortir més

barat. Pens que haurien d’estar subvencionades i organitzades

així com toca. És tocar-ho un poc de passada, però crec que

l’esport escolar, per exemple, en aquest nivell d’activitats

extraescolars és molt important, i s’hauria de pensar en això

com una educació per a la salut dels infants i sobretot com una

educació per a l’oci, perquè després ens trobam amb uns

adolescents aquí a Balears que no estan preparats; tenim un

índex de drogodependències molt elevat i, bé, altres coses, i

això no es fa. Les ajudes del consell insulars són bàsicament

per un tipus d’esport gairebé federatiu, directament o indirecta,

no és un esport pensat per a l’educació física dels alumnes i per

preparar-los per a l’oci futur.

Podria parlar-los també del problema dels llibres de text,

però bé, vostès ja el coneixen i pens que s’hauria d’estructurar

perquè fossin realment gratuïts, fossin llibres de text

reutilitzables, i crec que no seria tan car si s’organitzàs bé.

Bàsicament això és tot el que volia dir, però voldria insistir

en el fet que crec que tenim un problema bàsic

d’infraestructures que no es pot solucionar de la forma com es

va fent, perquè van molt més aviat les necessitats, són molt més

grans que la planificació, i sobretot vull insistir en el fet que

tant el transport escolar com els menjadors i les activitats

extraescolars s’haurien d’estudiar dins el que és el finançament

de l’educació perquè hauria de ser un horari, diguéssim,

educatiu. Bé, això ja és a nivell d’exemple, però ens hem trobat

ja enguany amb nins amb necessitats educatives especials, amb

síndromes de Dawn, amb gent que ha de menester un suport

directe que fa normalment un PT, o un auxiliar educatiu, que ho
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fa en horari lectiu, però no ho fa dins aquests horaris de

menjadors, activitats extraescolars o transport, i això no pot ser,

hi ha moltes famílies que no s’ho poden permetre i, clar,

l’administració educativa no es fa càrrec d’aquest suport, però

sincerament, per a mi, clar, seria una cosa bàsica. És un

exemple, just. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Esteva. Ara procedeix la suspensió de

la sessió; entenem que podem continuar.

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions a la

intervenció de la Sra. Esteva, per part del Grup Parlamentari

Mixt té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Nadal, que no vol fer ús

del seu torn del paraula.

Així, doncs, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Rosselló per un

temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo bàsicament voldria donar les

gràcies a la representant de la Federació de Pares i Mares que

ens ha vengut a explicar una situació que ens fa més clar quines

són aquestes deficiències que hi ha respecte al sistema educatiu

a les Illes Balears, i únicament i exclusiva, a part d’agrair-li

molt la seva venguda aquí, i a més en aquestes hores, també li

vull fer una pregunta: si és que les diferències que vostès han

pogut entreveure com a pares i mares respecte a les Illes i

respecte fins a tot a comarques de les distintes illes, si és que hi

ha diferències significatives o realment aquesta situació es dóna

de la mateixa manera o de manera molt igualitària respecte al

que fa sobretot a allò que vostè ha esmentat, infraestructures i

serveis, a totes les illes i a tots els llocs igual. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pot vostè contestar individualment a cada

diputat o, si vol, pot agrupar les respostes una vegada

intervenguin tots els grups parlamentaris. Com vostè prefereixi.

Molt bé, idò.

LA SRA. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE LES ILLES

BALEARS (Catalina Esteva i Jofre):

Bé, la veritat és que és molt diferent la situació d’un lloc a

un altre. Per exemple, a Eivissa els problemes són molt més

grans que aquí, és a dir, menjadors escolars pràcticament no

n’hi ha, és un exemple molt senzill. Vull dir que ja no se sap on

fer les classes, hi ha grups que les fan en el passadís; hem

arribat a uns extrems realment inimaginables fa uns anys.

Quant a Mallorca, clar, el problema a Palma o a Inca és

molt més greu que a altres zones. A Palma crec sincerament

que és especialment greu. Hem de comptar que la població de

Palma no sé si s’ha duplicat però quasi quasi els darrers 15

anys, i realment just s’ha fet una escola nova fa devers 10 anys

que era Santa Catalina. Ara s’estan planificant nous centres, i

tots a l’exterior. Com comprendreu és quasi trista, sincerament,

i de fet pens que cada vegada que es planifica un nou barri, una

nova urbanització, s’hauria de comptar quasi per necessitat amb

uns equipaments educatius i de fet no es fa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Esteva. Per formular observacions a

aquesta intervenció té la paraula l’Hble. Sr. Pere Sampol per

part del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. També per agrair la magnífica

i ben estructurada intervenció de la Sra. Esteva. Per part meva,

a part de després llegir el Diari de Sessions amb més

tranquilAlitat, que es transcriuran les seves paraules,

m’agradaria que fes uns comentaris sobre dos temes, un que

l’ha tocat de passada i l’altre no l’ha tocat. El primer és sobre

les conseqüències que aquesta allau d’immigració tan complexa

i que ve de moltíssimes procedències i de distintes cultures,

quin impacte té dins les aules, segons el seu judici.

I després li vull demanar una opinió perquè ja comporta una

despesa econòmica per a l’administració pública que, si va a

més, suposarà una despesa important, la seva opinió sobre la

mesura que ha posat el Govern, la Conselleria d’Educació, en

pla experimental de dos professors per aula per atendre la

promesa d’elecció d’idioma per aprendre a llegir i a escriure.

Quina opinió en té?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per formular observacions té la

paraula la Sra. Esteva.

LA SRA. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE LES ILLES

BALEARS (Catalina Esteva i Jofre):

Sí, en relació al primer tema de la immigració, pens que la

immigració no seria cap problema si estiguéssim preparats per

tractar la immigració i per donar una educació adient, per poder

desdoblar, per baixar les ràtios, perquè en immigració pot ser

tan problemàtic parlar de fills d’immigrants marroquins a Sa

Pobla com parla de fills d’immigrants alemanys a Deià o a

l’institut de Bendinat. Vull dir que el problema és, quan hi ha

tota una població molt heterogènia, crec que és bo per als

nostres fills que existeixi, però va molt bé quan tenen uns

mitjans materials i de personal per assimilar-la i convertir-la en

una cosa positiva; no quan no hi ha mitjans, perquè llavors el

nivell de les aules, per exemple, ha de baixar, és un fet, i això

als pares, clar, no ens pareix bé, però no ens pareix bé perquè

l’Administració no té els mitjans per convertir el que hauria de

ser un valor positiu per a tots i es converteix en un problema.

Crec que la immigració també s’hauria de repartir entre tots els

centres sostinguts amb fons públics, no sé per quin mecanisme,

però un repartiment autèntic, perquè si no estam fent guetos. Hi

ha centres de Palma que vostès coneixeran perfectament i que

tots sabem quin són, i són guetos. Això no és integrar a la

nostra cultura ni convertir-ho en una cosa positiva.
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Quant a les mesures en matèria lingüística, d’entrada dividir

les classes crec que no és l’adient. Que hi hagi dos professors

depèn de les ràtios; estaria bé. Jo crec que els infants en

aquestes edats no tenen cap problema en funcionar i en

aprendre dues llengües i fins i tot tres, si fos el cas, no crec que

sigui necessari haver de dividir per prioritzar castellà o català,

crec que els infants d’aquestes edats en qüestions lingüístiques

se’n desenvolupen molt bé. Molt més problemàtic és el

problema amb els adults o amb els seus pares, que això seria

una altra política necessària, però a nivell d’aula no, i per

descomptat, si he de dir la meva opinió sobre aquesta mesura,

crec que teníem prioritats molts més important a la nostra

educació per emprar aquests professors, vull dir que tenim

necessitats de suport que han quedat enguany..., ha baixat el

nombre de professors de suport i era molt més necessari. Hem

de menester que tenguin els nostres alumnes el mínim que es

mereixen i que necessiten, la resta és un extra, un extra que no

s’hauria de donar, és quan a un moment donat -em perdonaran,

potser no estaran d’acord amb mi- però és quan es va fer

l’educació infantil concertada gratuïta; com a mesura em pareix

magnífica, però quan l’educació obligatòria estava en les males

condicions en què es trobava, potser encara no era el moment.

Idò una cosa així.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Esteva. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Patricia Abascal per un

temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gràcies, Sr. President. Quiero agradecer la presencia de la

representante de la Asociación de Padres y Madres, y desde

luego ha quedado muy clara su exposición de los problemas

que padece nuestro sistema educativo. Compartimos muchos de

estos problemas. Al mismo tiempo queremos agradecer la labor

que hacen las asociaciones en todos los centros educativos,

porque como usted bien ha dicho se substituyen a veces incluso

actividades que deberían ser propias del centro y se

complementa esta educación que hace falta para que nuestros

hijos e hijas puedan ser personas de provecho.

A mi me gustaría hacerle dos preguntas. Una de ellas es que

usted ha hecho referencia al tema del transporte escolar y la

falta de acompañante; quería preguntarle si es un tema

generalizado en todas las islas o usted ha hablado que

solamente algunos ayuntamientos de manera propia están

pagando, digamos, subvencionando ese acompañante. O sea,

que me aclarara si era a nivel de todas las islas este problema,

o si hay unos sitios más concretos.

Y luego si ustedes han detectado el tema, también, de la

falta de aulas especiales para la educación especial. A nosotros

nos han llegado comentarios de que hay un aumento

considerable de los alumnos con necesidades especiales y que

las aulas de los colegios, incluso en los institutos, hay mucha

falta de ellas. Quería saber si usted me podía confirmar si

efectivamente hay este problema.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Per contestar les preguntes de

la Sra. Diputada té la paraula la Sra. Esteva.

LA SRA. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE LES ILLES

BALEARS (Catalina Esteva i Jofre):

Bé, quant al transport escolar, sí, és a totes les illes. No hi

ha acompanyant de transport escolar, no és obligatori. Hi ha

hagut algun ajuntament, sobretot per peticions de les APAS i,

bé, dels pares i les mares, que subvenciona un acompanyant per

a primària. Que jo sàpiga a secundària cap ajuntament no ho ha

fet, però de fet no és competència dels ajuntaments, és de més

a més.

Aules per a educació especial, sí, és el que li deia, és que

fan falta aules per a desdoblaments, no ja just per a educació

especial, sinó per fer grups flexibles. Quan feim grups flexibles

hem de fer això, desdoblar o convertir en grups més grossos i

no les tenim.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Esteva. Pel Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Sr. Simó Gornés per un temps màxim de

10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Com és natural volem agrair

l’assistència de la Sra. Catalina Esteva a aquesta

compareixença, i li vull dir que, bé, ens ha semblat molt

interessant la seva exposició, que requerirà també un cert temps

d’anàlisi de lectura tot el que ens ha dit, però que de qualque

forma una gran part de l’exposició ha anat en línia d’altres

arguments i reflexions que ja hem sentit en aquesta comissió.

Des del Grup Popular pensam que el paper de les AMPA i

la seva opinió, expressada en aquesta cambra, és important,

primer, com a agent educatiu directament implicat en la qüestió

educativa, i estam d’acord amb el fet que el problema de les

infraestructures és un dels principals que hem d’escometre. De

qualque forma s’hi està treballant, tot i que entenem que en

educació sempre estarem de qualque forma una passa enrere

sobre les necessitats que l’evolució de la societat ens està

demanant, tot i que -torn insistir- estic segur que per a l’any que

ve l’esforç pressupostari de la Conselleria d’Educació, ja s’ha

anunciat així públicament, serà substancial respecte d’altres

anys.

Coincidim també i compartim la seva preocupació respecte

al fet que l’increment poblacional, l’increment de la població

immigrant suposa un repte per al nostre sistema educatiu i que

s’han d’articular les mesures necessàries per tal que no sigui

realment un problema i que s’aculli amb tota la normalitat

possible. 

Jo estic segur que en el moment en què arribem a

l’avaluació de tot el que s’ha dit en aquesta comissió sobre els

problemes que afecten l’educació, que com es pot imaginar
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sempre recauen a un mateix punt, a un mateix denominador

comú que és el tema de la finançació, la qüestió de l’herència,

vostè ho ha dit, de qualque forma, amb les paraules d’intentar

solucionar l’herència històrica o el dèficit històric que tenia

aquesta comunitat autònoma. Precisament aquesta comissió el

que intenta es treballar en aquest camí, intentar fer una anàlisi

el més asèptica possible, almanco des de la nostra part, i poder

analitzar conjuntament amb tots els agents educatius implicats

aquesta qüestió. Jo estic content que, de qualque forma,

coincideixi amb aquests paràmetres d’anàlisi respecte al

problema principal, que és aquest dèficit històric amb què ens

hem trobat i que, de qualque forma, tots hi volem treballar

conjuntament per solucionar-lo.

Sí que voldria fer un petit comentari, ja per acabar, respecte

a la qüestió dels dos professors per aula quant a l’educació en

una llengua o una altra. El Govern de les Illes Balears -ho ha

dit per activa i per passiva- ha dit que es tracta d’una

experiència pilot, una experiència pionera que de qualque

forma el que vol és que se li atorgui un cert grau, un cert marge

de confiança per veure quins són els resultat positius i negatius

que se’n puguin extreure, ben igual que va passar en el moment

en què el Govern balear va, de qualque forma, anunciar la

progressiva implantació de la gratuïtat en l’educació infantil de

0 a 3 anys; en el primer moment també semblava que no era,

per part d’alguns grups polítics i d’alguns sectors, semblava

que no era aquesta la prioritat, però al final s’ha demostrat que

ha estat una mesura molt ben acollida i que determinats partits

polítics s’hi van sumar automàticament al cap del segon any.

Per tant jo crec que aquest marge de confiança s’ha d’atorgar

a aquesta mesura i avaluar després el profit que se’n pot

extreure.

De qualsevol forma volem agrair moltíssim la seva

exposició en aquesta cambra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Per contestar al Sr. Diputat té

la paraula la Sra. Esteva, si en vol fer ús.

LA SRA. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE LES ILLES

BALEARS (Catalina Esteva i Jofre):

Gràcies. Bé, realment no m’ha fet cap pregunta però sí que

li voldria replicar qualque cosa. Quan ha comentat les

infraestructures i l’esforç econòmic que s’està fent, sí, ho

reconec; conec els pressuposts ja que hi ha per a l’any que ve

de l’IBISEC i em pareix correcte; vull dir que potser no es pot

fer més, ho reconec, per això estic dient que potser s’ha de

menester ajuda de Madrid, però realment no és suficient per a

les necessitats que tenim, perquè quan ha dit que sempre anirem

darrere les necessitats, crec que no, que hem d’intentar anar

davant, perquè sempre hi ha alAlots perjudicats. Ho hem

d’intentar. De fet hi ha centres que supòs que vostès coneixen

com jo, que les escoles que es varen fer en temps de la

República han estat adients fins fa un parell d’anys perquè es

varen fer com un projecte de futur molt més ample. Puc parlar

de Bunyola, de Valldemossa, de Son Espanyolet..., vostès ho

coneixeran. Vull dir que és possible pensar en infraestructures

més amples del que ara necessitam. Jo comprenc que potser no

hi ha finançament per a això, però crec que entre tots s’ha de

cercar perquè la situació és greu, i s’ha d’intentar anar per

davant les necessitats, perquè l’educació és un tema que crec

que és molt important, és molt definitiu.

Quant a la immigració, sí, en tot el que ha dit vostè té raó,

i jo insistiria en allò que deia: que les activitats extraescolars

que es fan en els centres haurien d’estar dins el projecte

educatiu, haurien d’estar en part finançades, perquè serien un

mitjà molt important per implicar i per integrar els immigrants,

no just l’horari lectiu, sinó que aquest altre podria ser molt

important, i normalment no hi van perquè s’ha de pagar i, a

més, no estan estructurades com per cobrir les seves necessitats

familiars.

I quant a les mesures lingüístiques li voldria dir que no és

un pla pilot; són un pla pilot aquests 10 centres que s’han triat,

però ja hi ha una ordre de la conselleria en vigor perquè a partir

de l’any que ve estigui a tots els centres on hi hagi els pares que

ho demanin. Vull dir que el pla pilot és enguany aquest, però

realment la mesura ja està implantada i s’haurà d’aplicar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Esteva. Amb aquesta intervenció

podem donar per tancada la seva compareixença. Li agraïm

l’assistència a aquesta comissió així com la seva exposició.

I passaríem, doncs, a la segona compareixença, a la segona

intervenció del dia, si vol prendre possessió del seu seient.

Bé, passam doncs a la segona compareixença de la tarda

d’avui, la del representant del Consell Escolar de les Illes

Balears, el Sr. Joan Francesc Romero i Valenzuela, i aquesta

presidència li agraeix l’assistència a aquesta comissió i li dóna

la benvinguda. Té la paraula, per fer la seva exposició oral, el

Sr. Romero.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES

ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela):

Molt bé president. Senyores i senyors diputats, en el

comunicat signat pel President del Parlament em diu que puc

transmetre la convocatòria a la persona més escaient de

components del Consell Escolar. He trobat, baldament pareixi,

que la persona més escaient és el President del Consell Escolar

i per això jo estic present aquí, per fer palesa que dins la curta

història del Consell Escolar és la primera vegada que el

President fa una compareixença davant una comissió del

Parlament balear.

Tots vostès saben que el Consell Escolar de les Illes Balears

és un òrgan superior de consulta i participació, allà on tots els

sectors afectats per la programació del sistema d’ensenyament

no universitari hi són presents. És a dir, que és un instrument

que afavoreix, és un instrument colAlegiat que afavoreix

precisament la participació de la comunitat escolar. Dins una

petita història vostès saben que l’any 1998 es va aprovar per

aquest Parlament una primera llei de consells escolars, es va

modificar i es va aprovar l’any 2000 i que l’any 2001 es varen
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nomenar president i vicepresident i es va constituir el Consell

Escolar, es va redactar un reglament i va començar a funcionar.

Durant el 2002, amb uns mínims mitjans, vàrem començar a

informar decrets. Jo vaig jurar el càrrec el novembre de l’any

2003. Durant l’any 2004 hem procurat millorar la

infraestructura del Consell Escolar, que era mínima, i a més,

hem aconseguit una oficina digna, suficient, independent

totalment de la conselleria per poder tenir realment aquesta

independència que contempla la llei. Això què vol dir? Vol dir

que el Consell Escolar és un òrgan jove, totalment jove, que

s’està construint i que es va consolidant mica en mica.

En aquest moment no tenim una capacitat suficient per

poder dur endavant totes i cada una de les funcions que li

corresponen. El projecte i objectiu d’aquest president intentar

aconseguir que dins aquesta legislatura puguem afrontar totes

aquestes funcions. I vostès diran per què conta tot això aquest

senyor? Molt fàcil, primer de tot perquè aquesta comissió

conegui la situació real del Consell Escolar de les Illes Balears,

és un fet. I per altra banda, que segurament esperaven que

presentés aquí un informe que és preceptiu, de caràcter anual

de la situació del sistema educatiu de les Illes Balears, que per

ventura hagués anat molt bé per la funció que té aquesta

comissió. Però realment l’anterior mandat i als arxius del

Consell Escolar no apareix cap informe aprovat pel ple, si que

hi ha un començament d’informe, però les dades no van més

enllà de l’any 2001. He dit abans que la infraestructura que es

tenia era mínima i segurament per falta de capacitat no es va

iniciar la redacció d’aquest informe. Crec que l’any 2005

podrem dur endavant la redacció i elevar al ple de l’informe

preceptiu, article 8.2 de la Llei de consells escolars per poder

elevar al ple.

I vostès diran què pot aportar el Consell Escolar en aquesta

comissió? Naturalment han d’entendre que el president just pot

aportar el que realment ha expressat el ple per majoria absoluta.

En aquest cas crec que és molt interessant i sobretot tenint en

compte que uns dels arguments més sòlids perquè doni suport

a la demanda de millora del finançament per part de l’Estat de

les competències amb caràcter educatiu és precisament el

creixement demogràfic de la població, que no és un creixement

vegetatiu sinó que tots sabem que és un creixement provocat

per la immigració. En vista d’això el Consell Escolar en data

2003, febrer de 2003, té un informe escrit, aprovat pel ple i

editat en el mateix temps que tracta d’immigració i educació a

les Illes Balears i té tres apartats. En el primer fa una anàlisi del

fenomen migratori a les Illes Balears. En el segon un tractament

de la migració en el sistema educatiu. I un tercer que són les

propostes del Consell Escolar per afrontar aquesta

problemàtica. Crec que pot ser interessant, pot omplir

arguments necessaris per poder aconseguir aquesta millora de

finançament.

Per altra banda recollint les expressions dins les disputes i

converses que es fan tan a la permanent com en el ple del

Consell Escolar podem dir que realment la problemàtica és

clara, una manca de centres escolars, sobretot a les zones

costaneres, primordialment a l’illa d’Eivissa. La problemàtica

de la ratio alumne-professor també a segons quines zones de les

illes. I segurament un dels problemes més grans i que moltes

vegades no s’avalua suficientment és la integració dels

emigrants dins el centre. No és el mateix finançar o millorar el

finançament per un creixement vegetatiu de la població a

millorar el finançament per l’augment desmesurat de l’entrada

d’immigrants a la població de les illes. No és el mateix perquè

tenen una sèrie de valors a dur endavant que incrementen

aquesta millora de finançament.

Està clar que l’any 1998 hi havia molts més alumnes que en

aquest moment perquè en una compareixença davant el ple de

dia 22 de setembre passat va estar present el director general de

Planificació i Centres i ens va donar notícies, per una banda

que la conselleria a través de l’IBISEC invertirà 153 milions

d’euros en el curs 2004-2005 per a infraestructures i que en

aquest moment estan matriculats 149.702 alumnes, de moment

perquè continua la matriculació. I aquestes xifres no són

comparables a les xifres de 1998. Per tant, hem de reconèixer

que hi ha hagut un creixement d’alumnat i per tant, hi ha

d’haver i és de justícia que hi hagi una millora en el

finançament d’aquestes competències en educació.

Jo estic a la disposició d’aquesta comissió. Vaig rebre la

notificació d’aquesta convocatòria fa 3 dies, heu d’entendre que

no vaig tenir temps material de convocar ni a la permanent, ni

molt manco el ple, perquè pogués aprovar un informe ràpid i

poder presentar aquí un informe estudiat i referent al pensament

majoritari del Consell Escolar. Agraesc moltíssim que m’hagin

convocat, però m’agradaria que la pròxima vegada em donessin

un poc més de temps perquè s’ha de tenir en compte que el

funcionament del Consell Escolar és molt complex, hi ha

representants 16 grups, 50 membres i el poder recollir el

pensament i l’interès de cada un d’ells és molt complex. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Romero. Entenem que no cal la

suspensió de la sessió. Per tant, podem continuar i deman al Sr.

Romero si prefereix agrupar les intervencions dels grups

parlamentaris o prefereix contestar les observacions dels grups

un per un.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES

ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela):

Com vostè vulgui president, si no són moltes i no em

despist, endavant facin preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Ho farem com abans, si els sembla bé als senyors diputats.

Bé per tal de formular preguntes i observacions a la intervenció

del Sr. Romero per part del Grup Parlamentari d’ Esquerra

Unida i Els Verds intervé l’Hble. Sra. Margalida Rosselló per

un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé en primer lloc vull agrair al Sr.

Romero i Valenzuela que hagi intervingut aquí en aquesta

comissió i que ens hagi informat sobre el Consell Escolar de les

Illes Balears i també esperem que més endavant ens pugui

donar una informació més ampla respecte les seves actuacions.
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Jo l’únic que li volia demanar una mica més d’informació,

si és possible per part seva, que tenint en compte que ha fet

referència a un informe per escrit que va fer el Consell Escolar

de les illes sobre el tema d’immigració i educació a les Illes

Balears, si ens podria fer cinc cèntims una mica les propostes

més generals com a mínim respecte aquesta qüestió i que és un

tema, com hem vist, veim i veurem, que ens preocupa a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per tal de contestar les

observacions de la Sra. Rosselló té la paraula el Sr. Romero.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES

ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela):

Sra. Rosselló, jo he duit editat l’informe aprovat pel Consell

Escolar i les propostes estan numerades i naturalment no entra

per res a l’aspecte econòmic perquè és molt natural que el

Consell Escolar no hi entri, sinó en aspectes de funcionament,

de sistemes de garantir, etcètera. Són exactament 15 propostes

que jo propòs al president que adjunti al meu informe aquest

informe del Consell Escolar i no tenc cap inconvenient en fer

entrega a cada un dels components d’aquesta comissió d’un

exemplar. Serà molt més fàcil, jo crec que són interessants i per

ventura llegir-les seria bastant dur. Estic a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Romero. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Només simplement per agrair-li la cortesia d’acceptar

aquesta invitació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari

Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc Sr. Romero,

també agrair-li com tots i disculpar-nos, encara que no ens

pertoqui a nosaltres, disculpar-nos com a membres d’aquest

Parlament de què no siguem capaços de convocar els

compareixents en més de tres dies. Em sap greu i estic segura

que es solucionarà.

Vostè ha començat parlant, encara que és un òrgan

consultiu i vostè com molt bé ha explicat, està en ple

funcionament. Vostè naturalment és el president i li dóna molta

importància, nosaltres també n’hi donam a aquests òrgans

consultius perquè són els que ens permeten precisament

escoltar la veu de totes les autoritats, de totes les institucions i

les persones amb responsabilitat a l’educació. Com vostè sap

aquest procés d’endegar els consells està sent bastant més

dificultós del que ens sembla que hauria de ser, està endegat el

de les Illes Balears, també el de l’illa de Menorca, n’hi hauria

d’haver a tots els ajuntaments i en realitat n’hi ha a poquíssims.

Jo voldria que vostè em donés el seu parer respecte a què li

sembla aquesta dificultat que tenim per endegar els consells?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES

ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela):

Naturalment, vostè ho ha dit molt bé, l’illa de Menorca ja

té consell, nosaltres hi vàrem estar presents a la constitució del

Consell Escolar Insular de Menorca. Sé per notícies que està a

punt de constituir-se el Consell Escolar d’Eivissa. I del Consell

Escolar de Mallorca no tenc cap coneixement. Per tant, no li

puc donar cap informació. També sé que l’Ajuntament de

Palma ja ha tengut contactes amb els diversos representants i

que deu estar també a punt. 

Naturalment el Consell Escolar de les Illes Balears ha donat

i facilitat informació a tots els interessats per constituir-se en

consells escolars. Hi ha algun ajuntament que ens ho ha

demanat i s’ha interessat, els hem donat la informació que

corresponia i naturalment dins la mínima infraestructura que

tenim no podem fer més. Però estam en això, és a dir, estam

construint tot això, és molt recent la història dels consells

escolars.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bé per part del Grup Parlamentari Popular intervé el Sr.

Simó Gornés per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. També serà una intervenció molt

breu. Primer de tot agrair la seva presència, és una persona de

reconeguda experiència docent i també en la gestió de

l’educació i per tant, la seva opinió i la seva reflexió sobre

aquest assumpte la valoram en la seva justa mesura.

Vostè com a president del Consell Escolar té una certa

posició de privilegi en el sentit de què té un contacte molt

directe amb la majoria dels agents educatius i per tant, açò li

permet d’alguna manera oferir una visió, jo no diria que

actualitzada dia a dia, però sí mantenir un pols molt actual

sobre les inquietuds, les preocupacions i els reptes que pugui

tenir aquest àmbit. Per tant, d’alguna manera agrairem

moltíssim tota la informació que ens pugui donar a través de la

documentació que ha esmentat abans o d’altra que pugui sorgir

d’aquí que aquesta comissió acabi les seves conclusions, que

les pugui fer arribar al Parlament, la tendrem en alta estima.
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Vostè ha fet un esment interessant al creixement

poblacional, és un aspecte que també una gran part dels

compareixents en aquesta comissió han fet. La diferenciació

entre l’aport immigrant respecte a allò que hagués estat el

creixement vegetatiu de la població és una dada que d’alguna

manera poca gent podia sospitar que tengués aquest increment

en pocs anys. Jo li volia demanar respecte la seva experiència,

com veu aquesta qüestió? El futur d’aquest assumpte i si en el

seu moment se podia, vostè com expert en gestió i en temes

educatius, sospitar d’alguna forma que aquesta explosió

demogràfica es pogués preveure en suficient antelació.

I res més, agraïm una altra vegada la seva presència i

esperam que no sigui la darrera durant aquesta legislatura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES

ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela):

Bé la meva experiència, com vostè diu, l’any 96 vaig tenir

la sort de ser director provincial del ministeri i en aquells

moments s’iniciava aquesta senyal d’alarma amb un increment

d’immigració, sobretot del nord d’Àfrica. Jo vaig tenir certs

problemes i com anècdota li puc dir que vaig cridar el director

provincial de Melilla perquè m’enviés professors que

sapiguessin xerrar el moro perquè no entenien res i naturalment

me va enviar professors i gràcies a això vàrem començar a

donar solució a una sèrie de problemes mínims que teníem en

aquell moment. Però això ha crescut massa, inesperadament. 

Jo moltes vegades que tenc reunions amb altres

representants de comunitats autònomes que es dediquen al món

educatiu em fa enveja per exemple la comunitat asturiana que

té un decreixement d’alumnat. I Navarra per exemple el

problema que tenen és quina escola tanca, si aquesta o aquesta

altra perquè allà els sobren escoles i naturalment en el moment

de les transferències varen transferir un import de pessetes que

no ha decrescut, en canvi nosaltres en el moment de les

transferències varen ser uns imports que no han anat creixent i

que en aquest moment hem de donar solucions als problemes

del creixement vegetatiu i del creixement provocat per la

immigració, que és molt més car naturalment.

Això és el que li puc dir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Romero. Amb aquesta intervenció

donam per tancada aquesta compareixença. Agrair l’assistència,

així com la intervenció del Sr. Romero.

I passaríem a la tercera compareixença del dia d’avui, que

no és altra que la del Sr. Alejandro Aparicio i Díaz, si vol

prendre possessió del seu seient. Passam idò a la tercera

compareixença de la tarda d’avui per part del representant del

Consell d’Estudiants de la Universitat de les Illes Balears el Sr.

Alejandro Aparicio i Díaz, president del mateix i al qual

aquesta presidència li dóna una molt benvinguda i per tal de fer

l’exposició oral té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS

DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

(Alejandro Aparicio i Díaz):

Moltes gràcies Sr. President, senyores diputats i diputades.

Bé aquesta intervenció està preparada amb molt poc temps, està

molt mal preparada i som un estudiant..., som així els

estudiants. Bé llegiré un text que he escrit fa una estona i que

seria només una mica el fil perquè jo m’estim més que després

em facin un torn de preguntes perquè segur que serà més

fructuós que això que sembla una mena de carta als Reis.

Avui ha estat l’obertura del curs acadèmic 2004-2005 i se

n’han fetes múltiples avaluacions del que ha estat aquest darrer

curs acadèmic. Un període de temps que coincideix en la meva

presa de contacte i posterior implicació en l’organització i el

funcionament del campus. Quan vaig començar a la UIB ja se’n

parlava de grans construccions i dotacions en infraestructures,

però semblava que mai arribarien i el juliol passat s’anunciava

a bombo i platerets que el Govern de les Illes Balears farà una

inversió multimilionària per dotar una deficitària xarxa

d’infraestructures que tenim en el campus. De totes formes els

edificis, les aules, els despatxos i en general, tots els espais que

quedin entre 4 parets han de tenir el material indispensable per

proveir els docents i estudiants de material que faciliti

l’ensenyança presencial i per videoconferència per als alumnes

de les seus de Menorca i les Pitiüses i que a més, pugui fer

front a les exigències dels futurs models d’aprenentatge, com

la que ens proposa la convergència d’estudis europea. 

No ens hem d’oblidar que el final de les obres no es

preveuen fins més enllà del 2010 i tot i que sembla prop, encara

són 5 anys. 5 promocions d’alumnes que han de seguir

estudiant a les massificades biblioteques, recordem que tenen

una capacitat bastant limitada i per això proposam mesures que

passen per la utilització d’altres espais públics, o quelcom tan

utòpic com demanar una flexibilització estratègica dels horaris,

adaptats a les necessitats dels estudiants, que com tots sabem,

oscilAlen segons l’època de l’any. Per aquest tema concret

voldríem solidaritzar-nos amb alumnes de batxillerat que a

l’hora d’estudiar per la selectivitat i futurs membres de la

comunitat universitària, segueixen sense trobar llocs adients per

a l’estudi, o bé massificant els que estan a l’abast dels

universitaris. No és que tengui la intenció de fer una distinció

entre estudiants de Secundària i universitaris, sinó que és cert

que ens veim en la necessitat de demanar més espais de forma

immediata per poder preparar amb dignitat els nostres exàmens.

Deixant el tema de les biblioteques, entraré en les taxes

universitàries i per tant, les matrícules que any rera any no

deixen d’augmentar. No sé si aquesta pujada de preus facilita

que l’educació pública estigui a l’abast de tothom i clar, si

aquesta pujada no té fi perquè segons informacions del Rector

i de l’equip de direcció de la UIB, aquesta pujada que fins ara

nosaltres els estudiants pagam devers un 5 o un 7%, no me’n

record, l’objectiu és arribar a pagar un 20% de la matrícula. Bé

jo crec que hauríem de fer un replantejament sobre aquesta

qüestió, la ineludible recaptació de taxes a l’hora de pagar la

matrícula.

Després un altre tema, utilitzaré les mateixes paraules que

ha utilitzat el Sr. Rector avui matí. Dels 121 títols de grau que
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hi ha a Espanya a la UIB en tenim 39. Dins la nostra universitat

pública de qualitat i competent encara no tenim (...) estudis que

centres adscrits privats en tenen i per a mi això resulta una

paradoxa, ja que estam tan convençuts de la nostra capacitat

d’oferir títols amb la garantia que l’ensenyament públic ens

atorga, resulta que hem hagut d’acceptar pel bé dels joves de

les illes que un centre adscrit a la UIB, una escola privada amb

un caràcter concret pugui aportar uns títols que fins ara

s’havien d’estudiar a la península. Bé trob que és una paràbola

curiosa.

I jo crec que amb això obriria el torn de preguntes, si el Sr.

President així m’ho permet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aparicio. Entén aquesta presidència que

podem evidentment continuar. Per tal de formular preguntes o

observacions a la intervenció del Sr. Aparicio té la paraula el

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds i intervé

l’Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló. I abans voldria

preguntar-li al compareixent si prefereix contestar els grups

parlamentaris un per un, o prefereix agrupar totes...

(Remor de veus)

Un per un, molt bé. Doncs té la paraula la Sra. Diputada

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair al Sr.

Alejandro Aparicio la seva compareixença en aquesta comissió

i tenint l’ocasió de tenir-lo aquí sí que li volia fer unes

preguntes molt concretes. En primer lloc vostè ha esmentat que

uns dels problemes que hi ha o que hi podia haver respecte les

infraestructures que són necessàries per al campus. Però jo li

voldria demanar respecte a allò que són les carreres

universitàries quines considera que serien necessàries de dur a

terme aquí a les Illes Balears i que no es disposa o d’alguna

manera fa que l’alumnat s’hagi de traslladar a altres universitats

fora de les illes.

I una altra pregunta que li faria és també, vostè com a

representant del Consell d’Estudiants de la UIB què consideren

respecte les extensions que hi ha a Menorca i Eivissa per si

necessitarien una situació més idònia o no, no ho sé, ho

desconec, però un poc quina seria la seva opinió envers allò

que és la participació de la resta d’illes amb el que suposa la

relació amb la Universitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per tal de formular observacions a

les intervencions, té la paraula el senyor ...

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS

DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

(Alejandro Aparicio i Díaz):

Bé, respecte de la primera pregunta: quins estudis, quins

títols de grau podríem afegir al Campus? Evidentment, quan

m’he referit a aquell centre adscrit, volia dir els títols de

periodisme i comunicació audiovisual, que sembla, pel que he

sentit, tant al Consell de Govern de l’UIB com de l’anterior

Comissió Permanent del Consell d’Estudiants, que són carreres

que mai no s’arriben a fer simplement perquè no hi ha una

dotació pressupostària o perquè el Govern de les Illes Balears

no se n’ha pogut fer càrrec. Per tant, en aquest cas, si hi ha una

gent, una demanda d’aquestes carreres, que es creu que unes 60

persones per curs es podrien matricular a aquesta acadèmia, a

aquest centre adscrit, doncs vol dir que si tenim una demanda

d’aquests estudis, per què no les pot l’UIB com a propis sinó

mitjançant un centre escrit?

De la resta d’estudis, doncs no li sabria dir, perquè això des

de l’UIB, des del Consell d’Estudiants ens preocupam, les

dades que tenim serien més aviat des què l’alumne comença

dins el Campus i no dins les seves preferències a l’hora de

matricular-se.

I respecte de la situació de les extensions universitàries,

encara no tenc coneixement de primera mà, si bé és cert que un

dels nostres projectes per a aquest curs és fer un viatge per

conèixer les seus, tant el recinte com els mitjans que tenen,

però la meva carrera era infermeria i fisioteràpia, es fa un

projecte que és Campus Extens, feim les classes amb

videoconferència i aquest sistema no acaba de funcionar,

sembla, i és una d’aquestes que fer una classe per

videoconferència no és el mateix que una classe presencial, hi

ha problemes de coordinació, com si fossin aquí el Campus de

Palma, i la participació o relació que hi pot haver amb nosaltres

si no és acadèmica és bàsicament nulAla. No tenim massa

coneixement de quines activitats es fan.

I crec que, no en sé gaire més jo. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aparicio. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, també per agrair les aportacions

del Sr. Aparicio i jo li demanaria, amb les preguntes ja l’ha

contestada, respecte de les titulacions que tendrien més

demanda; respecte del dèficit d’infraestructures a veure si

podria concretar un poc més. Ha parlat bàsicament que les

biblioteques estan un poc colAlapsades i a part del que és

docència pròpiament dit el que serien activitats esportives,

extrauniversitàries, si fan falta algunes instalAlacions més.

I res més, gràcies per les seves aportacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol, per contestar al senyor diputat, té la

paraula el Sr. Aparicio.
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EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS

DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

(Alejandro Aparicio i Díaz):

Gràcies, bé, respecte d’aquesta qüestió, les activitats

extraacadèmiques, no sé quin tipus d’instalAlacions podríem

demanar, seria això, el que he dit abans, una carta als Reis,

podríem demanar un teatre, un fastuós, però no seria tant de

primera necessitat en aquest cas. Les instalAlacions esportives,

afortunadament, és del millor que tenim; les gestiona una

fundació pròpia dintre de la Universitat, ara no me’n record del

nom, i són accessibles, són econòmiques, un preu econòmic,

estan en bon estat; o sigui, no es pot demanar. A més, en

l’organització d’actes de qualsevol tipus, tant esportius com

culturals o lúdics, simplement, en aquest cas seria una mica

qüestió nostra, del Consell d’Estudiants, és un dels nostres

punts estatutaris i per tant es fa el que es pot i amb la demanda

que tenim. I si una associació ens demana ajut de qualsevol

tipus, tant econòmic com en infraestructures, que puguem

facilitar el tràmit i tot, en principi no tenim massa problemes.

Un dels problemes del Campus és que, és una tradició quasi

queixar-se d’aquest tema, és la poca vida que hi ha després de

les aules. El Campus, avui en dia, els estudiants el veim, el

veuen com a un centre acadèmic on quan s’acaben les classes

i els exàmens ja no hi ha res més a fer i tornam a Palma a tenir

vida. És un d’aquests problemes que tenim de tenir el Campus

tan enfora.

I no sé si la pregunta està bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aparicio. Per part del Grup Parlamentari

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

Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aparici, el mateix que els meus

companys, agrair-li moltíssim la seva intervenció. Dir-li que

m’agrada molt poder-li fer aquestes preguntes, algunes ja les hi

han fet els meus companys, que tenen a veure amb les

titulacions, i vostè ha dit una cosa que sí que m’agradaria que

si es pot allargar una miqueta més, ha parlat de l’adaptació

d’horaris i ha posat l’exemple del batxillerat; si això m’ho

voldria aclarir una mica més, quina seria la proposta o quina

seria la necessitat a què vostè es referia.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS

DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

(Alejandro Aparicio i Díaz):

Perdona, quan vostè diu horaris es refereix a biblioteques o

...?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

És que vostè a la intervenció ens ha parlat d’això, ha dit una

de les necessitats que tenim seria adaptar més els horaris als

estudiants. I jo no sé si es referia precisament als serveis, no?,

videocafeteries, biblioteques, tal vegada aquests altres serveis

que no funcionen els caps de setmana o que sí funcionen o

d’algunes experiències que hi ha a altres llocs de nit, o el que

sigui.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS

DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

(Alejandro Aparicio i Díaz):

Sí. Els horaris, bé, és una qüestió per començar, l’accés a la

universitat es fa, com ja sabeu, si no és amb un mitjà privat,

mòbil propi, ha de ser mitjançant els autobusos de l’EMT que,

a partir de les deu ja no hi venen; no sé si teniu coneixement

que durant l’època d’exàmens la Universitat intenta habilitar

aules 24 hores al dia, inclosos els caps de setmana, i aquesta és

una mesura que és una mica trista, que una aula s’hagi d’obrir

perquè les biblioteques no es poden obrir, perquè no hi ha

personal, no està planificada aquesta qüestió, no està prevista.

Evidentment, si nosaltres poguéssim escollir diríem que

durant els exàmens els caps de setmana les biblioteques

estiguessin obertes, estiguessin obertes fins tard fins i tot, no sé

si demanar 24 hores perquè és massa, però bé, que la idea seria,

sobretot aquest mes d’exàmens, tenir un horari més ample. I

després, durant la resta del curs, es pot mirar de (...) el servei o

bé, això ja és una altra qüestió de gestió.

Però sobretot les dues qüestions principals són el transport

de com arribar al Campus, ja que nosaltres posam aquesta

alternativa, que és estudiar dins unes aules que no és com a una

biblioteca, no us vull enganyar, i l’altra és obrir biblioteques

(...)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aparicio. Per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Agrair la seva compareixença també,

com no pot ser d’altra forma. Li faré un parell, li plantejaré un

parell de qüestions, vostè ha parlat que un dels problemes és la

massificació de determinades infraestructures, ho ha apuntat ja

a la resposta d’algunes d’aquestes qüestions, per això li volia

fer incidència sobre aquest aspecte, a veure si ens pot

exemplificar més, concretar més quines són aquestes

infraestructures que, al seu entendre, queden massificades o

colAlapsades, jo supòs que a determinades puntes coincidents

amb exàmens sobretot, que algunes d’aquestes infraestructures

deuen quedar colAlapsades.

Com valora vostè també la qüestió que en els darrers anys

s’hagi percebut un decreixement de la matrícula d’estudiants a

l’UIB?

Com valora també, dins aquest aspecte, el decreixement de

matrícula que han experimentat algunes disciplines i el

creixement que sofreixen unes altres, de caràcter, tal vegada,

més tècnic o que, aparentment, puguin tenir una sortida laboral

molt més fàcil? Voldria que me fes, si és possible, un breu

comentari al respecte.
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I també la seva opinió sobre el fet immigratori, ens

agradaria saber a nivell global de l’ensenyança a les Illes

Balears com es valora des del sindicat d’estudiants i les

possibles repercussions que pugui tenir més concretament dins

el seu àmbit universitari?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per tal de contestar les preguntes

formulades pel Sr. Diputat, té la paraula el Sr. Aparicio.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS

DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

(Alejandro Aparicio i Díaz):

Moltes gràcies. Bé, en qüestió, quan parlam de

massificació, supòs que vol dir de biblioteques, perquè la resta

està més controlat; vull dir que a les classes amb matrícula

normalment no es fa, m’explic, una assignatura amb pràctiques

de laboratori la matrícula és un nombre determinat concret,

perquè aquestes pràctiques es puguin dur a terme. Un cas, per

exemple, el d’informàtica de sistemes, crec que és, hi ha una

massificació, és una excepció també, si no m’equivoc el

reglament diu que hi ha d’haver un nombre màxim d’alumnes,

i en aquest cas es duplica; si per exemple en aquesta

assignatura només se’n poden matricular 20 n’hi ha matriculats

40. I no s’hauria de poder ficar tanta gent, és un cas acadèmic

però ja dic que és una mica excepcional.

Després, el tema de la biblioteca, si és el que m’estava

demanant, un dels casos per exemple és que aquestes aules que

nosaltres habilitam, primer que són incòmodes, no s’hi pot

estar; i segon, que la gent, com que no hi ha res més i com que

és de nit i fora fa fred aprofiten per fumar, per dinar i clar no és

un ambient, com ja he dit abans, propici per a l’estudi.

Un cas d’una biblioteca insigne una mica seria la biblioteca

de sa Riera, que és un referent no tant per als universitaris, sinó

per a tots els joves de Mallorca, del Campus, de Palma, ja que

s’utilitza d’una forma indiscriminada i a més se’n fa un mal ús

també, hi ha una part d’autocrítica que se’n fa un mal ús;

s’intenta de no fer, això de guardar un lloc a un companya, o el

que sigui, el company tarda cinc hores a venir, però té els

llibres; bé, supòs que fins a cert punt és inevitable, no? Això es

pot coordinar d’una altra forma, però bé. Aquests espais no hi

ha alternatives, puc dir que des del Consell d’Estudiants vàrem

intentar fer una gestió amb l’Ajuntament de Palma per veure si

hi havia la possibilitat que les biblioteques públiques que

l’ajuntament té a l’abast de la ciutadania, s’obrissin també els

caps de setmana del temps d’exàmens, que vull recordar que

són prop de sis setmanes l’any, i se’ns va dir que no, que les

biblioteques era un lloc on la gent anava a lligar, i no sé. No, és

que si he emfatitzat tant en el tema de les biblioteques és que,

com veuen, hem intentat tenir altres solucions i és difícil.

Bé, després m’ha demanat sobre el decreixement de la

matrícula. Si no m’equivoc, crec que avui de matí també s’ha

dit que aquest darrer, el curs 2003-2004, ha experimentat un

petit creixement, si no m’equivoc són 300 o 400 alumnes més

que en el període anterior. I el decreixement també de

matriculats a llicenciatures i l’augment en diplomatures, que

supòs que és el que vostè me demana també, és fruit d’un

experiment d’un canvi social d’apartar-se al mercat laboral.

Moltes vegades un nombre, per exemple, de filòlegs, carreres

de cinc anys, una llicenciatura de cinc anys després troba

dificultats per tenir feina. No sé, jo l’única que conec és de

mestre i supòs que hi haurà alguna sortida més, però bé, supòs

que obeeix a aquest canvi social. Les diplomatures, a més,

tenen un mercat laboral doncs relativament més accessible, en

el meu cas, per exemple, d’infermeria, els informàtics, els

telemàtics.

I en relació amb la darrera pregunta que m’ha fet, el fet de

la immigració dins l’UIB, encara no ha arribat com ha arribat

a les escoles. Jo esper que quan arribi sigui un canvi molt

positiu en el sentit que la interculturalitat arribi al Campus que,

en teoria, és el motor social, que en teoria és l’avantguarda de

la cultura; doncs pot ser molt profitós per a la nostra societat.

I després, des d’un punt de vista global, amb el vostre

permís, m’agradaria explicar una anècdota de caire personal:

vaig estar entrenant a hoquei herba uns alAlots d’un colAlegi i el

més curiós -nosaltres dèiem que allò era com l’ONU- hi havia

gent dels cinc continents i és difícil, no?, però hi havia gent

dels cinc continents; i el més interessant és que no només era

gent de diversos països i cultures, sinó que, a més, de diferents

classes econòmiques de poder adquisitiu, o sigui des d’un barri

molt oblidat de Palma com des de la gent que viu a la

Bonanova. I era molt curiós com entre ells en cap moment, bé,

es podia insultar, però mai apelAlaven a factors culturals ni

tampoc de raça ni de religió, o sigui, i mira que s’arriba a

insultar, però me va sorprendre gratament. Supòs que això, pel

coneixement que tenc i no de causa, dins les escoles és el

mateix.

Una altra anècdota que m’agradaria explicar és quan li va

dir un nin a un altre, a la mare li va dir: mamà, què és un moro?

Diu: el teu company Ibrahim. I diu: Ibrahim? ¡Que va a ser

moro, éste! És una altra, vull dir, no sé si ens hem de plantejar

la immigració com a un problema o simplement com a un fet

que arriba poc a poc i que els nostres joves, els nostres fills

assumeixen d’una forma amb total normalitat, que el problema

potser no el tenen ells, sinó que el tenim més nosaltres.

I crec que amb això ja he contestat la pregunta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, moltes gràcies. Entenem que amb aquesta darrera

intervenció entenem o donam per esgotat l’ordre del dia d’avui.

Només ens queda agrair la presència de la Sra. Catalina Esteve,

del Sr. Joan Francesc Romero i la del Sr. Alejandro Aparicio.

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