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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Pareix que no es produeixen substitucions.

Compareixença RGE núm. 1839/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació de la conselleria.

Per tant passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la compareixença RGE núm. 1839/07, presentada
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se solAlicita
la compareixença de la consellera d’Educació i Cultura per tal
d’informar sobre les línies d’actuació de la seva conselleria.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera d’Educació i Cultura,
Bàrbara Galmés i Chicón, que ve acompanyada dels següents
alts càrrecs de la seva conselleria: Sr. Andreu Serra Martínez,
cap de gabinet; Sr. Francisco Javier Nieto Revueltas, secretari
general tècnic; Sra. Maria Gener Llopis, directora general
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives; Sr. Miquel
Martorell Mas, director general de Planificació i Centres; Sr.
Josep Serra Colomar, director general d’Innovació i Formació
Professional; Sr. Miquel Coll Cañellas, director general de
Personal Docent; Sra. Francesca Garcías Gomila, directora
general d’Universitat; Sr. Pere Joan Martorell Castelló, director
general de Cultura; i Sra. Margalida Tous Ferrer, directora
general de Política Lingüística. Siguin tots benvinguts.

Per tant ara té la paraula la Sra. Consellera d’Educació
sense limitació de temps. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Bones tardes a tothom. Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats, autoritats, comparesc davant aquesta comissió per
explicar les línies bàsiques d’actuació que regiran l’activitat de
la Conselleria d’Educació i Cultura durant la present
legislatura, una tasca que, malgrat la dimensió d’aquest
departament autonòmic i el volum d’iniciatives i programes que
inclou, procuraré abordar de manera concisa i amb la màxima
claredat possible. A tal efecte dividiré aquesta exposició en
cinc eixos genèrics, en cinc grans eixos, en el marc dels quals
s’aniran desenvolupant les línies estratègiques de la conselleria
i els plans d’actuació de cada direcció general que, de manera
transversal, permetran, per una banda, assolir els objectius
plantejats i, per una altra, resoldre els problemes que va patint
el sector educatiu i cultural des de temps enrere.

Bé, ens hem plantejat cinc objectius. El primer i prioritari,
invertir tots els esforços i els recursos que tenguem al nostre
abast per reduir les actuals taxes de fracàs escolar, les altres
xifres d’abandonament, tant escolar com fins i tot universitari,
i millorar la convivència dins els centres educatius de les Illes
Balears. En segon lloc, reforçar el servei educatiu 0-3 anys, que
ens durà a la creació de 2.000 places d’escoleta durant aquesta
legislatura. En tercer lloc ens hem marcat l’objectiu d’adequar

l’oferta i les infraestructures educatives a la realitat social
d’aquests moments. En quart lloc, contribuir a la millora de
l’eficiència dels serveis que ofereix la conselleria tant als
ciutadans com als centres educatius. I en cinquè lloc, i amb clar
terreny compartit entre els àmbits educatiu i cultural, ens hem
compromès a potenciar l’ús de la llengua catalana i la projecció
de la cultura de les Illes Balears.

Dit això, començ per cada un dels objectius. El primer torn
a dir que és reduir el fracàs i l’abandonament escolar
universitari, millorar el nivell de convivència a les aules,
encaminar aquestes fites cap a l’èxit escolar, conscients de la
necessitat de capgirar el balanç negatiu que registra en aquests
conceptes el nostre sistema educatiu en relació a la mitjana
nacional. Per això posam en marxa tota una sèrie d’iniciatives
i organismes. El primer de tots és la creació d’un nou institut
per a la convivència i l’èxit escolar com a instrument de
coordinació que en breu entrarà en funcionament en substitució
de l’actual observatori de la convivència, integrant, això sí,
algunes de les funcions que fins ara tenia assignades. Aquest
servei neix de la necessitat de donar resposta a un problema
com el fracàs escolar i per aportar solucions a la realitat que ho
provoca, que no és altra que una desconnexió per part de
l’alumnat amb els hàbits, els procediments, els continguts, que
els impedeixen superar les diferents etapes educatives i que és
una de les causes principals que origina situacions de conflicte
a l’àmbit escolar. 

Per aquest motiu aquest nou institut s’estructura en dos
àmbits diferenciats: el de la prevenció i el de la resolució. En
l’àmbit preventiu les iniciatives per incrementar la taxa d’èxit
escolar que impulsen les diferents direccions generals es
coordinen amb l’IAQSE, l’Institut per a l’Avaluació de la
Qualitat del Sistema Educatiu, per a l’elaboració de tota una
sèrie de plans de xoc dissenyats per millorar el rendiment
educatiu. Així es preveuen, entre d’altres, mesures com el
reforçament educatiu a tercer cicle de primària i a primer
d’ESO, el pla de reforç de lectoescriptura i dels coneixements
matemàtics a educació infantil i a primer i segon cicle
d’educació primària, i l’organització de projectes innovadors
per a l’orientació i el seguiment individualitzats dels alumnes
amb baix rendiment acadèmic. I per una altra banda la
potenciació de programes socioeducatius, coneguts com PISE,
i altres programes que puguin oferir oportunitats de formació
i escolarització a alumnes amb alt risc d’abandonament del
sistema educatiu. Això a l’àmbit preventiu.

A l’àmbit resolutiu s’ha de destacar que s’impulsaran
mesures concretes en resposta a la demanda que surti
directament dels centres educatius. Els centres, des de fa temps,
demanen no només estudis ni només observacions; els centres
volen ajudes i suport, ajudes concretes. En aquest sentit es
crearà la Unitat de convivència com un equip especialitzat al
qual es pot consultar, es pot demanar ajuda sobre qüestions de
convivència i, fins i tot, funcionarà com un equip d’intervenció
immediata en casos greus de conflictes. 

Fins aquí s’ha fet un esbós de les grans línies que
s’inclouran a l’esborrany de decret de creació i funcionament
d’aquest institut per a la convivència i l’èxit escolar, que en
aquests moments hem passat al president del Consell de les
Illes Balears.
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Passant a un altre tema, en segon lloc i dins aquest primer
punt -insistesc en els punts perquè si no ens podem perdre-,
també relacionat amb la reducció de l’índex de fracàs i
l’abandonament escolar, s’ha de fer un incís especial en la
necessitat d’aplicar una sèrie de canvis en el funcionament de
certs departaments que conformen la Conselleria d’Educació i
Cultura. En el cas de la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educativa s’ha pres una sèrie
d’iniciatives que apunten a aquest camí. Tots sabem que
aquesta direcció, i més concretament la unitat d’Inspecció, juga
un paper fonamental més enllà del purament burocràtic a l’hora
de detectar i posar solucions als diferents problemes que puguin
sortir en cada un dels centres; per això i en vistes a aconseguir
quotes favorables d’èxit escolar s’ha dissenyat un pla especial
en el qual la inspecció recobra aquest paper essencial. A tal
efecte està a punt de sortir la resolució per al Pla d’inspecció
2007-2011, que facilita la seva tasca i subratlla, repetesc, la
importància de la Inspecció en la consecució dels objectius
d’aquesta conselleria. 

En tercer lloc, dins d’aquest primer punt, coneixedors que
molts dels casos del fracàs escolar giren entorn als problemes
que tenen alumnes respecte a la lectura comprensiva, l’IAQSE,
institut que depèn d’aquesta direcció general, s’ha proposat
dissenyar un banc de dades de proves de comprensió i velocitat
lectora i posar-lo a l’abast de tots els mestres i els centres de
primària. Aquesta aplicació es durà a terme en tres fases, i
inclourà una eina que permeti l’avaluació telemàtica de la
qualitat lectora dels alumnes de primària amb l’objectiu
principal de facilitar el coneixement del nivell lector de cada un
dels alumnes i poder prendre les mesures correctores que en
cada cas siguin necessàries. A més de les avaluacions del
sistema educatiu que fins ara feia l’IAQSE, se li ha volgut
donar una funció més pràctica, més operativa, perquè
professionals i centres puguin tenir instruments que facilitin la
seva feina i ajudin a apujar el nivell d’aprenentatge de
l’alumnat.

En quart lloc, i en aquesta línia d’actuació però ja a través
de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat,
es pretén potenciar l’educació integral de l’alumnat, l’educació
compensatòria i l’educació especial per prevenir el fracàs
escolar i per aconseguir l’èxit personal i la promoció social.
Entre els projectes d’actuació als centres s’ha de destacar el
programa de reforç i orientació de l’aprenentatge, més conegut
com a PROA, que es durà a terme a centres de primària i de
secundària caracteritzats per un alt índex de fracàs escolar a
nivell acadèmic. El Pla PROA, que està finançat pel ministeri
a un 50% amb fons socials procedents de la Unió Europea,
s’orienta a la millora de l’èxit acadèmic en base al reforç de la
lectoescriptura i de la lògica i el càlcul treballats amb tècniques
diverses i atractives, amb l’objectiu d’atreure l’interès de
l’alumnes i aconseguir el major grau possible -i això és molt
important- d’implicació compartida de les famílies i del
professorat en el procés educatiu. El Pla PROA és un pla que
s’aplicarà als centres que presenten alumnat procedent de
sectors socials o culturals desfavorits i s’acompanyarà de
recursos complementaris de suport per a l’assoliment efectiu de
les metes i dels objectius en matèria d’igualtat d’oportunitats i
de compensació educativa: treball sobretot associat a la lectura
i a l’organització del treball i a l’adquisició d’hàbits d’estudi.

També s’incideix especialment en l’expressió oral i escrita i en
la resolució de problemes.

Això es refereix a actuacions adreçades a l’alumnat que
necessiten, a la vegada, d’una adequada formació del
professorat, una formació adaptada a les necessitats i als
recursos humans i tecnològics disponibles i que afavoreixi la
innovació metodològica i l’actualització cientificodidàctica.
D’aquesta manera es potenciarà la formació destinada al
foment de l’èxit escolar, i (...) fonamentalment a l’educació
infantil i al primer cicle d’educació primària. S’incrementarà la
formació compartida salut-educació per problemes com el
dèficit d’aprenentatge, la dislèxia o la hiperactivitat, i
s’impulsarà la formació dels centres educatius en la gestió de
recursos humans i tecnològics propis o externs realment
disponibles.

En cinquè lloc se situen els programes impulsats per la
Direcció General de Formació Professional dirigits als alumnes
que surten del sistema educatiu sense cap tipus de titulació. Es
vol insistir en la necessitat d’oferir a aquests joves la
possibilitat de no deixar de costat l’aprenentatge i incrementar
les seves oportunitats d’inserció en un món laboral en
condicions manco precàries. Els cursos d’iniciació professional
evidentment són una solució vàlida per a aquests joves, però no
només perquè almanco adquireixen una qualificació
professional de nivell 1, i en conseqüència una inserció
sociolaboral satisfactòria, sinó -i en això volem incidir- perquè
obre l’opció de reincorporar-se al sistema educatiu a través de
proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà. En aquest
sentit es vol treballar la motivació perquè adoptin aquest camí
de retornar al sistema educatiu.

De manera més àmplia també la Direcció General de
Formació Professional es concentra a ampliar l’oferta d’aquests
cursos d’iniciació i a proporcionar oportunitats d’accés al món
educatiu a treballadors sense titulacions homologades
mitjançant la temporalització especial i l’oferta parcial de cicles
formatius. També es continua fent feina en el disseny i en el
desenvolupament de programes formatius en colAlaboració amb
empreses professionals dels diferents sistemes productius,
institucions i agents socials. Hem repetit des que ens vàrem fer
càrrec de la conselleria la necessitat de conscienciar les
empreses de fer-se amb els serveis de professionals titulats i
ben preparats, d’ampliar el catàleg d’empreses per a la
formació en centres de treball dels nostres alumnes, i impulsar
un pla de difusió i promoció de la formació professional que
potenciï la inserció laboral i el futur professional d’alumnes i
ciutadans de les Illes.

Dins d’aquest capítol, en sisè lloc i pel que fa referència a
l’educació superior, la Direcció General d’Universitat treballa
en el foment dels estudis universitaris i la mobilitat a fi de
millorar el sistema d’informació i d’atenció a l’alumnat. Es
continua amb un programa d’èxit que és el POTU, o programa
d’orientació i transició a la Universitat, adreçat al colAlectiu
d’alumnes d’educació secundària. Per altra banda es vol
facilitar l’accés als estudis i el desplaçament dels alumnes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera que hagin d’estudiar a la
UIB de Palma, a la seu de Mallorca, amb un augment
significatiu respecte a l’any passat de les quanties destinades a
tal efecte: s’ha passat de 270 a 420 euros, que és també la
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quantitat que es dóna als alumnes que han de sortir de les
nostres illes perquè no es donen els estudis que han triat. I
també es treballa en la convocatòria d’ajudes a l’alumnat dels
programes de mobilitat.

Per últim, i abans de parlar de les mesures que potencien
l’èxit escolar, vull incidir que el desenvolupament real de
l’autonomia de centre pot ser una de les millors eines o de les
eines millors per reduir el fracàs de tots i cada un dels centres.
Aquest aspecte serà motiu de desenvolupament en les
instruccions que han de regir el funcionament dels centres el
curs vinent.

Fins aquí he exposat les mesures que s’han posat en marxa
per fer efectius objectius com la reducció del fracàs i
l’abandonament escolar, però la Conselleria d’Educació i
Cultura també té molt clar que s’han d’impulsar línies
d’actuació dirigides a millorar el sistema educatiu i a potenciar
l’èxit, a assolir l’èxit escolar. L’èxit escolar inclou la
competència en les dues llengües oficial i en una tercera
llengua. Sé que ha estat motiu de polèmica la congelació de
l’anomenat decret de trilingüisme, que no garantia la igualtat
d’oportunitats de tots els centres educatius per accedir al seu
desenvolupament. Per això, i per fer extensiva la millora de les
competències del nostre alumnat en tres llengües, les dues
oficials i la llengua estrangera, la Conselleria d’Educació i
Cultura ha preparat, en substitució de l’anterior decret, el Pla
de tercera llengua. Amb aquest pla es pretén reforçar
l’ensenyament de llengua estrangera amb mesures concretes
sobre les condicions del seu ensenyament i amb la introducció
de l’ensenyament en llengua estrangera d’una matèria del
currículum de les diferents etapes. 

Aquesta actuació vol afavorir les situacions d’ús i l’habilitat
comunicativa de la llengua estrangera. Es tracta d’un pla que ha
estat pensat perquè tots els centres sostinguts amb fons públics
i de nivells no universitaris puguin, en un període aproximat de
vuit anys, tenir format professorat per impartir les següents
matèries en la llengua estrangera: a primària, educació física i
música; a secundària, tecnologia, física i química,
matemàtiques, dibuix, educació física i música. Això pel que
respecta al professorat, un capítol al qual s’haurien d’afegir
mesures relatives a la inclusió de l’anglès en les carreres que
tenguin sortida laboral al món de l’ensenyament, amb
l’exigència progressiva del coneixement de l’anglès per
incorporar-se a la carrera docent, que l’anglès sigui un mèrit
per als professionals.

Pel que fa a les actuacions referides a l’alumnat, passen per
la millora de la presència de l’anglès al currículum, i així es
preveu a partir del curs que ve la inclusió al currículum
d’educació infantil; a tal efecte s’ha passat l’esborrany de
currículum al Consell Escolar. A primària, des d’enguany i des
de primer curs, s’afegeix el desdoblament d’una hora setmanal
a partir de primer de primària, mentre que a secundària
augmenta una hora setmanal a quart d’ESO i a partir del curs
pròxim s’afegeixen dues hores de desdoblament a quart i a
batxillerat. S’incrementen, a més a més, les mesures
d’immersió i les accions europees, i es generen materials
audiovisuals i d’autoaprenentatge, paquets de formació on line
i elaboració de recursos didàctics.

No em vull estendre massa en aquest apartat, però sí que
vull afegir que hem reservat una partida pressupostària, hem
reservat una partida pressupostària. A més se signa el conveni,
que encara no s’havia signat, s’ha de dir que va ser publicat el
3 de maig del 2007, de l’anomenat Programa de apoyo al
aprendizaje de lenguas extranjeras, PALE, que anirà dirigit a
la formació del professorat de primària, al d’educació infantil,
i a aquest professorat per impartir continguts no lingüístics en
llengua estrangera, i també, i és molt important, a formar
auxiliars de conversa. 

Però com és comprensible l’àmbit universitari -ja ho he dit
abans- juga un paper fonamental en el desenvolupament i en
l’aplicació del Pla de la tercera llengua. Per això la Direcció
General d’Universitat aposta per la potenciació a la universitat
de les competències lingüístiques de l’alumnat, sobretot en
anglès; es vol impulsar que s’imparteixin a totes les titulacions
una o més assignatures de la carrera en anglès. L’objectiu
principal d’aquesta mesura és afavorir que els estudiants perdin
por a cursar una part dels seus estudis a una universitat
estrangera, i a més a més aconseguir millorar la formació en
anglès del futur professorat de primària i de secundària de les
Illes Balears.

Deixant a un costat les mesures per millorar la competència
lingüística dels alumnes de les Illes Balears, he de destacar una
altra de les eines fonamentals per a la millora del rendiment
acadèmic dels alumnes: l’increment de la utilització de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació a les aules.
En aquest capítol ens hem proposat fer un esforç especial i molt
important: avançar de tal manera que puguem passar de les
aules d’informàtica a la informàtica a les aules. Per fer-ho
efectiu estam treballant, a més d’acabar el cablejat de centres
que encara no en tenen, a crear -i és un pla molt ambiciós-
espais Wifi a tots els centres públics. Pretenem reduir, a més,
el nombre d’alumnes que poden tenir accés als equips
informàtics dels centres públics fins a convertir-se en eines
reals del procés formatiu, no en la classe d’informàtica. 

Ha arribat el moment que aquesta comunitat es plantegi un
model integral d’utilització de les noves tecnologies en l’àmbit
educatiu que tengui en compte tant les vessants de les TIC al
desenvolupament dels projectes curriculars com als projectes
educatius del centre, com a la gestió del centre. Hem de tenir en
compte que les tecnologies de la informació quan s’apliquen a
processos formatius ofereixen avantatges importantíssims,
perquè milloren l’eficàcia comunicativa, faciliten
l’accessibilitat i la qualitat en la presentació i afegeixen
elements motivadors a l’alumnat, que està molt acostumat a la
utilització d’eines informatives, però se l’ha d’orientar.

A tot això s’ha de destacar també que les noves tecnologies
permeten incloure processos d’autoformació, de producció de
material de reforç, permeten el treball en entorn d’aprenentatge
a distància i de colAlaboració, i permet el seguiment
personalitzat de l’alumnat, unes condicions favorables que
confereixen a les noves tecnologies un paper fonamental en
l’àmbit educatiu actual.

Fins aquí arriba l’exposició quant a línies d’actuació
plantejades pel que fa referència a la lluita contra el fracàs i
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l’abandonament escolar i a les mesures per a l’assoliment
progressiu de l’èxit i la millora de la convivència a les escoles.

En els altres objectius m’estendré menys perquè aquest és
l’objectiu que abasta més accions, però pas a un segon gran
projecte, però és un projecte molt important, que és el que he
plantejat a l’inici d’aquesta compareixença, i és el de passar a
exposar a les senyores i als senyors diputats tot el relatiu a les
actuacions que hem iniciat per reforçar el servei educatiu 0 a 3
anys, amb l’objectiu final de crear 2.000 places al llarg dels
pròxims quatre anys. En aquest sentit he de dir que ja disposam
d’un esborrany de decret per a la creació i el sosteniment d’una
xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears. Aquesta
normativa està destinada a regular i a precisar el paper que
juguen les diferents administracions en la creació d’una xarxa
segura d’escoletes, a fi d’evitar que quedi en mans de convenis
puntuals. El Govern de les Illes Balears assumeix la
responsabilitat que té assignada de garantir una resposta
adequada a la demanda existent de forma igualitària a totes les
Illes, donat el caràcter educatiu que la LOE atribueix a aquest
tram. 

Per això, a través de la Direcció General de Planificació i
Centres s’ha treballat en la definició d’aquesta xarxa
d’escoletes públiques que proporcionarà, per primera vegada
en la nostra història, un ordenament dels ajuts, de la gestió i
sobretot de la qualitat educativa que reben els infants i les seves
famílies. La xarxa d’escoletes públiques garantirà una aportació
estable per a la creació de places públiques amb el compromís
ferm, com ja apuntava abans, d’arribar a les 2.000 places dintre
aquesta legislatura. 

Aquesta xarxa d’escoletes públiques s’encarregarà d’una
aportació fiable i per tant estable al funcionament de les
escoletes. En segon lloc aportarà el suport dels equips d’atenció
primerenca per a la detecció dels infants amb dificultats,
l’orientació de les famílies que pateixen per les dificultats del
seus infants i, sobretot, que els infants i les famílies rebin suport
continuat per part de l’Administració. En tercer lloc la xarxa
garantirà que les escoltes, a més d’escolaritzar, es converteixin
en punt d’atenció a les famílies amb infants petits, estiguin o no
escolaritzats. I finalment permetrà que els centres no lucratius
d’iniciativa social trobin un suport real. Perquè tot això es faci
efectiu la Conselleria d’Educació i Cultura ja ha iniciat el
procés per establir un pla d’inversió a través d’un conveni amb
el Ministeri d’Educació i Ciència per impulsar el que, sense
dubte, és un pla capdavanter i innovador a nivell nacional. 

El tercer gran eix d’actuació de la conselleria és adequar
l’oferta i les infraestructures educatives a la realitat social de la
nostra comunitat. Com tots sabem molt bé els estudis
demogràfics dels darrers temps coincideixen a assenyalar que
les Illes Balears són actualment l’única comunitat autònoma en
la qual s’observa un creixement significatiu de l’alumnat en les
primeres etapes educatives. I un dels factors determinant
d’aquest augment ha estat l’impacte de la immigració en el
sistema educatiu de les Illes Balears, situació que aconsella
tenir en compte mesures específiques de tractament de
l’alumnat immigrant. Sé que aquest ha estat motiu de debat en
el període anterior del Parlament i que malauradament està
vinculat al tema del fracàs escolar. La situació de la immigració
a les nostres escoles i instituts no es pot plantejar només des de

la perspectiva dels mateixos immigrants i amb mesures aïllades,
sinó com una part integrant de la nostra realitat; aquesta és la
primera mesura d’integració. Tot això fa que la conselleria
estimi que totes les mesures que s’adoptin per a la integració
real de l’alumnat nouvingut s’ha d’articular dins dels plans per
a la millora de la convivència i de l’èxit escolar, incloent
accions específiques, encara que també aquelles de caràcter
general. I en aquesta direcció estam fent feina.

Dins aquest apartat també és necessari donar un impuls
decidit al Pla d’infraestructures adequant-lo a la realitat social
actual de les Illes Balears, i una de les eines que consideram
imprescindibles per adequar l’oferta educativa a aquesta
realitat, en la qual ja treballam, consisteix a disposar d’un mapa
escolar que doni informació exhaustiva sobre l’oferta educativa
de cada municipi, sobre l’estat de les infraestructures
educatives existents i, sobretot, que anticipi les necessitats a
cinc anys vista en funció de les variacions de població que es
preveuen. Encara que com és natural aquest mapa no està
enllestit a hores d’ara, sí que ja podem avançar que existeixen
necessitats urgents, urgentíssimes, de creació de noves
infraestructures o d’ampliació de les existents a nombrosos
municipis de les nostres illes, perquè tenim 53 aules
prefabricades on reben els nostres alumnes l’educació. Especial
esment mereix la situació de les illes d’Eivissa i Formentera,
amb un dèficit històric d’inversions en infraestructures
educatives que pretenem corregir durant els propers quatre
anys; per aconseguir-ho hem mantingut converses amb els
responsables dels consells insulars corresponents i dels
municipis afectats, i estam en condicions d’afirmar que s’han
desbloquejat problemes amb una sèrie de solars que permetran
la construcció de nous centres a Formentera i a Eivissa Vila, a
part dels que ja estaven prevists. 

Pel que fa a Mallorca la situació és especialment greu a un
gran nombre de municipis, a causa no sols al fort augment de
població dels darrers anys sinó també al procés d’envelliment
que presenten moltes infraestructures. Els casos als quals em
referiré no són exhaustius, però sí representatius de la situació.
L’eix Palma-Alcúdia, per exemple, demanda una intervenció
urgent, amb la previsió d’ampliació o construcció de nous
centres a Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca i Alcúdia.
Existeix també la necessitat evident de crear noves places
escolars a municipis com Llucmajor o Manacor, que (...)
pressió d’escolarització d’alumnes. Respecte als municipis
costaners, per exemple Son Servera, Santa Margalida o Sóller,
necessiten també de nous centres o, com a mínim, ampliació
dels existents. En el cas de Menorca s’estan executant les
actuacions als municipis com Ciutadella o Alaior i està previst
realitzar-ne d’altres a Sant Lluís o Maó.

Si la creació de noves infraestructures és important, i en
això estarem tots d’acord, no ho és menys la gestió d’aquest
procés. Per això aspiram a elevar el nivell de transparència de
les actuacions de la Conselleria d’Educació i Cultura aportant
informació objectiva a tots els colAlectius implicats respecte del
calendari d’execució de les obres, de la seva planificació, així
com de les decisions de priorització que s’hagin de prendre.

Consideram, per últim, que donat el gran volum de
necessitats en infraestructures, és del tot necessari evitar els
projectes que en raó de la singularitat de les edificacions dels
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projectes arquitectòniques emblemàtics, encareixen de forma
inassumible els pressuposts d’aquests projectes i utilitzen
materials que, per molt elegants de disseny que siguin, resulten
poc apropiats per a l’ús intensiu de nins, nines i adolescents.
Apostam més aviat per projectes més adaptats a la funció per
a la qual es redacten, incrementant el protagonisme dels
professionals de la mateixa conselleria els quals compten amb
una llarga experiència en l’àmbit de la construcció escolar.

Passam també, dins aquest apartat, a un altre objectiu dins
la Direcció General de Formació Professional, d’ampliar i
millorar l’oferta formativa tant de grau mitjà com de grau
superior per millorar l’oferta i adequar-la a l’entorn social.
Aquesta mesura preveu també el disseny d’una oferta de
mòduls monogràfics que donin resposta a les necessitats del
mercat laboral i les seves transformacions. Es tracta d’impulsar
també mesures dirigides a fer un seguiment i actualitzar el
mapa de la formació professional, que és necessari, amb una
distribució racional, sempre en funció de les necessitats que
vagin sorgint, de les diferents famílies professionals establertes
al llarg del territori, i en aquest sentit s’està treballant.

Pas al quart eix, el qual tracta d’aplicar, posar en marxa
mesures per contribuir a la millora de l’eficiència dels serveis
que ofereix la conselleria als ciutadans i als centres educatius.
A tal efecte, el departament que represent inaugura en aquests
moments l’estratègia a seguir durant els pròxims quatre anys
que s’articula a través d’un pla d’implantació d’un sistema de
gestió de qualitat; gestió de qualitat que també s’amplia a la
xarxa de centres que ja era en funcionament. Aquest pla però
s’aplica dins la conselleria, la gestió de la pròpia conselleria,
per evitar el funcionament rígid i descoordinat que ha regit fins
ara els diferents departaments que formen part de la conselleria,
a fi de millorar un servei fonamental per avançar en aquesta
qualitat.

Per què? Perquè en aquests moments no disposa la
conselleria d’un sistema informàtic centralitzat, una situació
alarmant si es té en compte, per exemple, que la conselleria
mobilitza un total de 12.000 membres de personal docent,
repartits en uns 300 centres diferents i que es classifiquen en
unes 100 especialitats diverses. Per això posam en marxa un
sistema informàtic integrat, basat en la base de dades única, la
qual permetrà gestionar eficaçment els recursos humans, els
llocs de feina; facilitarà i farà més operativa la transmissió
d’informació interna entre les diverses direccions generals,
departaments, unitats implicades, tot per millorar l’eficiència
del servei que presta, i optimitzarà de manera integral qüestions
fonamentals en l’àmbit docent com l’adjudicació de plantilles,
el concurs de trasllats, la informació que es genera en els propis
centres tipus matrícula, distribució de cursos i grups, matèries
optatives, càrregues horàries, etcètera.

És a dir, avançar cap a una administració digital. Un sistema
informat cada mes facilitarà a les famílies l’accés a les dades
del seu fill i al control de la seva escolarització.

Amb aquesta vocació de servei al ciutadà, la Conselleria de
les Illes Balears també es va plantejar la necessitat d’instaurar
un sistema d’adquisició de llibres de text que descarregués les
famílies de la despesa anual a la qual han de fer front. Ja s’ha
posat en marxa aquest curs d’una forma inicial, només és

possible aplicar-ho a primer cicle de primària, per qüestions de
desenvolupament normatiu de la LOE i a l’educació especial,
això com a primera passa cap a l’articulació d’un model de
reutilització cooperatiu, voluntari, transversal i progressiu.
Apostam per un model cooperatiu de reutilització dels llibres
de text perquè creim que afavoreix valors mediambientals;
responsabilitza l’alumnat dels seus llibres; treballa valors i
actituds com la colAlaboració, el reciclatge, el consum
responsable i l’ajuda a l’estalvi familiar. Aquest model és
diferent en el primer cicle de primària i educació especial que
el que es posarà en marxa el curs pròxim, a partir de tercer de
primària fins acabar l’ESO.

En el primer cicle de primària i educació especial es crea el
fons d’aula. L’administració educativa adquireix els llibres i
aquests passen a formar part de la biblioteca del centre, com a
fons bibliogràfic d’aula. Excepcionalment, enguany, els pares
i mares dels dos primers cursos de primària i d’educació
especial ja han comprat els llibres i els materials a principi de
curs, idò els centres tampoc no han pogut triar quins materials
posaven a l’abast de l’alumnat sense tenir en compte els criteris
de conservació. Però en aquests moments tots els centres de
primària tenen una circular i unes preguntes a les quals
contestar per saber quina és la situació. A segon, i a partir del
curs que ve, l’adquisició dels llibres correrà a càrrec de
l’administració educativa.

A segon cicle de primària i a l’ESO, el sistema de
reutilització de llibres, les famílies estalviaran el cost si
retornen el material en bon estat quan finalitzi el curs. Això és
un sistema que ja s’aplica a molts centres de les Illes Balears i
hem recuperat i hem donat articulat a aquell sistema que ja
existia. Aquest model pot suposar un estalvi per als pares d’uns
800 euros a primària i uns 1.000 euros a secundària. En aquest
desenvolupament d’aquest model s’ha de tenir en compte
l’aprovació de la nova legislació estatal en relació també amb
el sistema de reutilització, vigent almenys a sis comunitats
autònomes, i el desenvolupament de la Llei orgànica
d’educació.

Bé, també la conselleria està en condicions ja de remetre al
Consell Escolar i al Consell Consultiu un esborrany per recollir
els suggeriments. Aquest sistema serà vinculant per als centres
públics i optatiu per als centres concertats, a partir del segon
any d’implementació de l’ordre que aprovarà la conselleria per
al seu desenvolupament. Per palAliar l’impacte d’aquesta
mesura en el sector llibreter i editor la conselleria articularà
accions de foment de la lectura.

I finalment, i com a darrer eix estratègic que exposaré en
aquesta compareixença és la contribució a potenciar l’ús de la
llengua catalana i la projecció de la cultura de les Illes Balears.
La conselleria s’ha proposat, com ja s’ha anunciat en altres
ocasions, refer el Consell Social de la Llengua Catalana;
reprendre la Comissió Interdepartamental de Política
Lingüística; establir contactes amb els diferents responsables
insulars de política lingüística i d’altres àmbits lingüístics i
reforçar el Pla coordinador de normalització amb els municipis
illencs. També ja s’han iniciats els tràmits per tornar a posar en
funcionament la Comissió Tècnica d’Assessorament de
l’Ensenyament en Llengua Catalana.
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Des del Servei d’Ensenyament en Llengua Catalana s’ha
reforça l’equip de suport a la llengua a Inca i a Manacor i ens
proposam aprofundir en la intervenció directa dels equips de
suports dins les aules a Inca, Manacor, Menorca, Eivissa i
Ciutat per atendre l’allau d’alumnes nouvinguts.

D’altra part, continuam el camí de promoure l’edició de
materials didàctics adaptats a cadascuna de les necessitats de
cada illa i iniciem ara l’extensió d’aquesta acció a secundària.
De la mateixa manera, s’han fixat objectius com continuar
incrementant l’oferta de cursos de català en colAlaboració amb
sindicats, ONG, AMIPA, consolats i altres entitats. Crear
cursos específics per a determinats colAlectius, elaborar nou
material d’acollida lingüística, que és molt necessari, i realitzar
activitats d’acollida.

Quant a la política cultural, la responsabilitat de la projecció
exterior de la cultura de les Illes Balears correspon a aquesta
conselleria, la qual té instruments per donar-la a conèixer. Amb
aquest objectiu hem plantejat el reingrés de Balears a l’Institut
Ramon Llull a partir d’uns plantejaments que garanteixen
l’eficàcia dels recursos humans i materials. Es tracta que les
responsabilitats siguin ben definides i les actuacions siguin
coordinades, per evitar duplicitats i malbaratament d’esforços.
A l’àmbit de la projecció exterior, entre d’altres iniciatives,
posarem en marxa els circuïts de les diferents manifestacions
artístiques entre illes. Estem també treballant per a un projecte
per aconseguir el Consell de les Arts i la Cultura, el qual volem
que sigui el referent del desenvolupament de les polítiques
culturals de les Illes Balears i que ens ajudin a definir el nostre
model cultural.

A més, volem fomentar la cultura com a factor de
desenvolupament econòmic, mitjançant el suport a les
indústries culturals. Volem aprofitar doncs el vessant econòmic
i turístic que aporta el sector cultural.

Evidentment, no podem deixar de banda que continuarem
donant suport als creadors i als joves, la política d’ajudes als
nous creadors.

La conselleria pretén també tenir una major cura dels
arxius, biblioteques i museus mitjançant la creació d’una àrea
específica dins la Direcció General de Cultura per atendre les
necessitats de modernització i digitalització a la fi d’aquests
arxius, biblioteques i museus.

També promourem les actuacions relacionades amb el
foment de la lectura des de les biblioteques, tant biblioteques
municipals, dels consells, com les biblioteques escolars. Per al
foment de la lectura estam preparant un programa destinat als
centres escolars i al públic en general que implicarà també els
mitjans de comunicació i que inclou accions en el transport
públic.

Bé, aquestes són les línies que dirigiran bàsicament la
nostra actuació al front de la conselleria; algunes ja estan molt
enllestides, d’altres estan en procés de disseny. S’ha de dir que
el nostre primer objectiu al front de la conselleria ha estat ben
clar, ha estat posar en marxa la maquinària de forma urgent per
garantir el començament de curs, cosa que hem fet, crec, amb
bastant d’encert. Ara ens toca tancar els pressuposts, i després

d’haver avaluat, d’haver planificat començarem a desenvolupar
els nostres plans. Hi ha hagut darrera moltes hores d’estudi i de
treball.

Arribats a aquest punt vull subratllar la feina feta fins aquí
en aquests tres mesos per un equip molt sòlid, format en gran
part per gent que du molts anys dins el món de l’educació, que
sempre ha lluitat per obtenir els millors resultats a nivell
educatiu del seu centre i que ara, en poden estar ben segurs, ho
faran al front de la conselleria. Estiguin tranquils perquè la
conselleria es troba en mans de gent que estima l’educació i la
cultura, que té molta experiència acumulada en aquest camp i
que té ben clar el caràcter de servei públic i la importància que
l’educació té en la construcció de la nostra societat, la d’avui i
la de demà.

Per això vull acabar la meva intervenció posant damunt la
taula la proposta d’acord que vaig anunciar el passat dia 3
d’octubre, a l’acte de presa de possessió de president i la
vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears, el nostre
compromís és desenvolupar el pacte social per l’educació a les
Illes Balears. Aquest pacte iniciarà les seves passes promogut
per la conselleria i el nostre compromís és que es pugui
enllestir per poder presentar les seves conclusions i propostes
al final d’aquest curs. És el compromís d’aglutinar els partits
polítics, ajuntaments, associacions de pares i mares, sindicats,
la Universitat, els empresaris, els docents i la resta de la
societat per a la confecció d’un document marc de detecció de
problemes, plantejament d’objectius i concreció d’accions des
de les diferents etapes educatives, des de diferents perspectives
d’actuació, infraestructura, rendiment educatiu, etcètera, que es
constituirà en una assemblea i treballarà a partir de centres
d’interès i comissions. Serà un moment d’aturada de reflexió de
feina i d’acció, abans que no serà un teatre o una representació
irreal per treure rendibilitat política.

Es tracta d’un compromís personal, un compromís personal
ferm d’escoltar i de consens, de posada en comú i d’acció. Som
conscient que els diferents colAlectius s’han sumat a aquesta
iniciativa amb ilAlusió i ganes de fer feina, em referesc a les
federacions de pares i mares i a molts de docents. Vull agrair
des d’aquí la confiança, aquest és el compromís que hem
adquirit per construir entre tots una educació de qualitat que és
sense dubte el nostre futur. Aquest és el compromís perquè
l’educació no sigui la moneda de canvi polític, perquè les
nostres decisions, les nostres passes afecten directament la
nostra societat i els nostres fills. El pacte social ha de passar pel
compromís del seu desenvolupament. Queda aquí plasmat el
meu compromís per dur-ho endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera, per la seva exposició. Ara
procedeix la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts, per tal que els grups puguin formular les seves
preguntes i observacions. Demanaria als portaveus si podem
continuar o si volen aquesta suspensió.

Sr. Fiol?
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donada l’extensió, 50 minuts, de
la intervenció de la consellera i la gran densitat de temes que
s’han tocat, jo demanaria la suspensió per un temps raonable
d’un quart d’hora, si és possible, per poder analitzar un poc a
fons i plantejar una intervenció immediata.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, per tant queda suspesa la sessió per un temps
de quinze minuts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam aquesta sessió. Per tal de formular preguntes
o observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris de menor a major.

Pel Grup Parlamentari Mixt, que en aquest cas entenc que
hi haurà una sola intervenció, té la paraula la Sra. Marí
Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda consellera, benvinguts
tots els alts càrrecs que us acompanyen, els directors generals,
i agrair-vos abans de res l’exposició que ens heu fet de tot
aquest projecte que ha de dur endavant la vostra conselleria.

Som conscients que en el món educatiu existeixen sempre
un munt de preocupacions que afecten aquesta cambra, creim
que això és sa i necessari, tenint en compte que, com ha apuntat
moltes vegades i que també ha aparegut en el ple, som en una
prioritat que pens que aquest govern progressista ha de tenir
com a fonamental. Per tant, en primer lloc voldria demanar-vos
dues coses que afecten la qüestió de la llengua, són dues coses
fàcils de resolució, i per tant començam per les més senzilles:
la primera seria aquella plaça de tècnic de normalització
lingüística que es va voler utilitzar just a principi d’aquesta
legislatura, saber com està aquest tema. Ens imaginam que ja
s’haurà dotat o que ja s’ha dotat correctament, saber una mica
quin és l’estat d’aquesta plaça.

Després, en segon lloc, també ja en vàrem parlar aquest dia
en el ple i que n’heu parlat vós dins el cinquè objectiu, si no
m’equivoc, del reingrés del Govern de les Illes Balears a
l’Institut Ramon Llull per a la promoció exterior de la llengua
i cultura catalana. Concretaríem una mica més la pregunta i
seria: quant temps té previst la consellera que es torbaran a
reingressar, com estan aquestes negociacions en aquest
moment?

Després continuaríem amb un tema una mica més complicat
i que l’heu esmentat dins el vostre tercer objectiu, que seria el
tema de les infraestructures educatives. Ho heu explicat ara
molt bé també, però de vegades a nivell de premsa públicament
heu reconegut aquest deute històric que té la comunitat de les
Illes Balears en infraestructures educatives i que, per tant,
suposam que el pressupost d’enguany començarà a palAliar i
que l’anirà palAliant de manera successiva en els pròxims
pressupostos, volem pensar que serà així.

També, però relacionat amb aquest tema i amb aquesta greu
deficiència en què no volem entrar en detalls, no pensau que no
s’hauria d’intentar realitzar aquest pacte social que heu
esmentat a les conclusions i que quan heu esmentat tots els
agents socials em sembla ser que no heu fet referència a
l’Estat? Jo pens que, com que el deute, aquest deute és històric,
no s’hauria d’involucrar l’Estat de cara a suplir aquestes
mancances que patim des de fa tant temps dins el sistema
educatiu de les Illes Balears?

Ja en una qüestió una mica més real, de necessitats ja a
temps real d’aquests moments, i d’accions que s’haurien de
poder preveure, ens agradaria també saber si s’està treballant en
el nou mapa escolar, quin tipus de previsions us vau trobar que
hi havia fetes de cara al mapa escolar a la conselleria, quan
vàreu entrar fa aquests tres mesos?

I també heu explicat, si no m’equivoc, dins el segon gran
objectiu d’aquesta conselleria, el tema de l’escolarització de 0
a 3 anys. És un problema que preocupa perquè és un projecte
que òbviament trobam molt interessant, que és molt positiu,
però que ens agradaria saber exactament com estan els plans de
viabilitat, si es podrà fer sostenible, si heu fet els estudis
necessaris, si s’ha comptat amb els ajuntaments, etcètera;
perquè després no hi hagués alguna decepció en aquest punt.

També ens agradaria comentar-vos que un dels problemes
que tenim a les illes menors d’Eivissa i Formentera és
l’estabilitat del professorat. Sabeu que és un tema que arriba,
fins i tot a Formentera, a un 70% de vegades d’inestabilitat dels
professionals de l’educació. Per tant, seria si es té pensat
qualque pla per augmentar aquesta estabilitat dels professors a
les illes d’Eivissa i Formentera.

També esmentar-vos, i aniria acabant, una sèrie de
problemes potser una mica més difícils de resoldre, però que
també entenem des d’aquest punt de vista que no es van fer així
com tocava des de l’anterior legislatura i que seria convenient
que en aquesta legislatura es poguessin solucionar, pensam que
van ser greus errors i que s’haurien de poder solucionar. Em
referesc al concert singular de l’educació postobligatòria,
publicat el 31.03.07; em referesc també a la publicació de les
bases reguladores per al foment de les places a centres
concertats, del BOIB de 15 de març del 2007. Basta veure les
dates de publicació per fer-se una idea de la intenció d’aquesta
legislació.

I també, si fos possible, dins aquell apartat que havíeu
esmentat de foment del català, sé que, amb tota la problemàtica
que representa, la revisió de les titulacions de català atenent
qualque estudi d’equivalències i per tant revisar les (...)

(Tall de veu a causa del micròfon)

Bé, finalment, ja per acabar, un prec de la Federació de
Pares i Mares d’Eivissa que ens varen dir que els agradaria
molt que la fira d’FP es tornàs organitzar a l’illa d’Eivissa. Per
tant, fer-vos-ho palès, diu que va tenir molt bona acollida i que
va servir no només per incentivar l’interès d’aquests estudis
entre els joves sinó també de cara als pares. Per tant,
demanaríem, en la mesura que fos possible, que aquesta fira
d’FP es tornàs a realitzar a l’illa d’Eivissa.
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Bé, finalment, seria el darrer prec que us havia esmentat i
dins aquest pla del Pla informàtic, un dels punts als quals heu
fet referència era el de (...)

(Tall de veu a causa del micròfon)

Bé ja acab, el darrer punt, veig que el micro... Dins el Pla
d’informàtica, per resoldre el tema del trasllat de tot el concurs
que hi va haver enguany d’interins, etcètera, demanar-vos que
les previsions es facin amb molta cura per no tornar crear
problemes o decepcions com hi va haver enguany. Teniu en
compte que són més de 2.000 professors, que el sistema
informàtic serà nou, que s’ha de demanar (...)

(Tall de veu a causa del micròfon)

Bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. S’intentarà arreglar aquest petit
problema tècnic.

Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina no és present a la
sessió, per tant...

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds
intervé l’Honorable Diputat Sr. Alorda. Té la paraula, Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies Sra. Consellera, aquesta es
veu que volia que li agraís dues vegades, que em donàs la
paraula, i també voldria agrair, com ja s’ha fet, aquest gest de
cortesia parlamentària, de principi de legislatura de la presència
de la consellera i de tot el seu equip o de part del seu equip per
donar-nos compte del seu repte de legislatura, de quins són els
seus projectes. D’entrada ens sona bé, estam satisfets dels
compromisos que va adquirint i de tot el que ens apunta que
intentarà fer durant aquesta legislatura i pot comptar amb el
nostre suport per dur-ho endavant.

No hi ha dubte que el primer gran problema que té, i jo hi
faig bastant èmfasi en aquest principi de legislatura perquè ens
hi trobarem durant els quatre anys, i crec que hi ha un moment
important també a nivell de conjuntura política per intentar-ho
resoldre, que és el del finançament. En aquests moments moltes
de les coses que ara li exigirem, que vostè vol fer, dependran de
quina capacitat de despesa tenim. I el nostre horitzó, ja li apunt,
no és ni els percentatges que es mouen dins l’Estat ni tan sols
en despesa per alumne, que en tots els ítems anam baixos, sinó
que crec que la mesura objectiva hauria de ser el percentatge
damunt PIB, que és el que realment tothom homologa i tothom
compara. Si ens colAlocam que dins occident estam en el 5, en
el 6% de despesa respecte del PIB, evident aquí ens colAlocam
en el 1.200, en els 1.500 milions d’euros anuals de despesa
educativa per a les Illes Balears i, evidentment, estam molt
enfora, jo no sé si ja hem arribat al 3% o qualque cosa d’aquest
ordre, i no per qüestions de finançament autonòmic podem
deixar d’aspirar al que és occident. Evidentment, darrerament
hem vist amb l’Any Internacional de la Pobresa, realment dades

espectaculars del que passa arreu del món, però no hi ha dubte
que els nostres referents a nivell de despesa i a nivell de
qualitat de vida i a nivell de benestar són els d’occident i per
tant aquests són els reptes.

Jo ara el que li demanaria és, com a membre del Govern,
que realment hi hagi un esforç decisiu per intentar que el
finançament de la comunitat sigui realment just, perquè si no
realment moltes de les coses que ara anirem desenvolupant, per
molta bona voluntat, per molta eficiència que un hi posi amb el
pressupost general complet que avui tenim és impossible
atendre sanitat, atendre educació, amb la qualitat que els
nostres ciutadans mereixen, que els nostres ciutadans generen
la riquesa suficient com per poder-hi accedir.

Aquí vàrem començar amb un dèficit ja directament dels
40.000 milions de la transferència, de llavors ençà hi anam
abocant moltíssim, jo crec que fins i tot s’ha de reconèixer que
tots els governs autonòmics, inclòs l’anterior, amb totes les
mancances, han anat aportant doblers autonòmics i intentar
resoldre aquest gran dèficit, però evidentment quedam a anys
llum de tot el que necessitam.

I aquí hi ha doncs el gran repte per paga també de la
immigració, el qual també ja és un repte que tenim afegit i que
hem de dur a terme; un que, a més, som punters a nivell
europeu, a nivell d’occident, per tant amb més motiu no ens
bastaria equiparar-nos, sinó que ens hauríem d’equiparar i
almenys conjunturalment una miqueta més per assumir aquest
gran repte.

Vostè ho deia, el que tenim en aquest moment no només no
és això, sinó 50 aules prefabricades, més de 50 aules, unes
grans mancances, uns centres que fins i tot les obres també
s’eternitzen, hi ha dificultats de materials; tot això crea uns
problemes d’estímul, d’ànim, la qual cosa dins el món educatiu
i dins el món realment de la docència, que és delicat, que és
difícil, qualsevol situació anímica acaba repercutint, i encara
que tenguem uns grans professionals i tothom evidentment fa
el que pot, tot acaba tenint unes conseqüències. Jo en aquest
sentit respecte els centres el que li demanaria és la màxima
rapidesa, que es posin les sancions que calguin a qui s’està
excedint, però que es dugui a terme amb molta celeritat, amb
molta professionalitat i perjudicant al mínim allà on hi ha
ampliacions o allà s’està compartint amb un centre existent les
molèsties que ocasionen.

Una pregunta concreta, per dir-ne una, en tenim 30, però a
Inca mateix s’està fent una escola damunt una reserva d’una
zona de carreteres, sé que hi ha una denúncia posada, no sé si
vostè hi té una opinió formada, perquè clar, una denúncia
d’ilAlegalitat urbanística i evidentment qui està fent les obres és
l’IBISEC i és el Grup Municipal Socialista qui ho denuncia.
M’agradaria saber-ne el seu parer.

Respecte l’altre gran tema estructural és cap on estira la
nostra societat cap als llocs de treball. Per tant, un element molt
clar de fracàs és com el mercat ens segresta els alumnes,
evidentment és un gest voluntari, tot això és més complicat que
tot plegat. Però crec que també hi ha un gran tema de parlar-ne,
perquè el tema de la productivitat a nivell de la nostra
economia que en aquest moment és sana, conjunturalment està
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en un molt bon moment, però sí aquest repte de la productivitat
no el salvam i no entram dins els grans reptes de les societats
avançades que són les noves tecnologies, noves tecnologies, un
nínxol més superior en comptes del nivell de productivitat en
el qual ens estam instalAlat, qualsevol mena de crisi pot ser
socialment demolidora. 

I aquí hi ha una responsabilitat, de vegades un no la veu
immediatament, però que Educació, a les esquenes de la qual
sempre hi posam moltes responsabilitats, fins i tot excessives,
però que al final és cert que les té. Per tant, vostè té ara la
difícil però grata, els grans reptes són molt agradables intentar-
los gestionar i dur-los a terme.

Molt satisfet d’aquest compromís que adopten del 0-3. Som
conscients que amb els temes financers que patim tot plegat és
complicat, ampliar allò que ja tenim amb el dèficit que
arrossegam és complicat. Però ho hem de fer i ho hem de fer
procurant que sigui la pròpia política educativa i no des del
tema social, que vol dir allò que és municipal, apelAlar altres
actors que al cap i a la fi es caracteritzen per allò que són ells.

Hi ha un altre element que és també la part dels
professionals de la formació, l’estímul. Crec que ja he dit
algunes iniciatives que ens pareixen importants. Una molt clara
és el diàleg, aquest pacte, escoltar la gent, a tots els colAlectius
implicats, atendre-los. Però després també hi ha els pares,
evidentment tampoc no podem caure mai en cap mena de
corporativisme, al final un el que procura és fer les hores que
li pertoquen. Hi ha unes altres demandes que la nostra societat
amb la incorporació, afortunadament, de tota la societat al
treball, també hi ha una funció social de l’escola, pedagògica
però de tot ordre i també l’hem de tenir present. Els mateixos
horaris de reunions, no es poden fer horaris de reunions a les 2
del migdia perquè no tothom pot fer una vida social i pot
participar en la vida educativa si no ho feim fàcil als distints
actors. I és molt important implicar els pares en aquesta tasca.

Donar-li l’enhorabona i procurar que tengui èxit en la
gratuïtat dels llibres, hem de cercar una fórmula que sigui la
més reeixida possible. Aquesta que vostè ha apuntat crec que
s’ha de dialogar amb tothom, però pareix encertada i en
qualsevol cas afronta aquest gran repte que nosaltres això és el
que més li agraïm, fer de l’educació un veritable servei gratuït.
I no a través de despeses extra-escolars, uniformes, o qualsevol
tipus de despesa que no era obligatòria, però ho acaba sent,
deixi de ser gratuïta l’educació.

Amb el tema de la tercera llengua absolutament d’acord.
Hem de ser hàbils en anglès, especialment en anglès, si hi pot
haver-hi més llengües dins el currículum millor. Però l’anglès
hauria de ser una llengua gairebé nativa. Per tant, hem de fer un
esforç en tota la població, indiscutiblement sense utilitzar
camins que ataquin la llengua de cohesió, a la llengua pròpia
del país. Però aquesta habilitat lingüística i sense cercar la
polèmica amb les altres llengües, sinó senzillament implantar-
la, crec que és la de la modernitat i la que ens pot donar un punt
cosmopolita i d’anar per enmig, en aquest moment és l’anglès,
en altres moments haurà estat un altre. Però pareix que aquesta
hegemonia, com a mínim, durarà un parell de dècades.

Les noves tecnologies també. Saludar aquesta iniciativa
Wifi, nosaltres voldríem Wifi a totes les ciutats. Però
comencem per les escoles i les biblioteques. I aquest gran repte
amb les noves tecnologies que ha d’arribar a la UIB, ha
d’arribar a R+D. Vostè hi té una part de responsabilitat, hi ha
altres conselleries, però hi ha una gran transversalitat en aquest
temes, en treball respecte del fracàs, l’empresa, la universitat.
Hi ha d’haver per tant, aquesta gran activitat.

Molt interessant és també el mapa escolar. Creim que és
molt important que hi ha hagi un ordre i una claredat en aquest
tema. De totes maneres si totes les escoles són bones, no hi
haurà cap problema en fer el mapa molt estricte. Crec que és el
nostre gran repte, que no hi hagi escoles de primera, escoles de
segona i sobretot, socialment distintes. Crec que això ha de ser
un objectiu que en la mesura que es pugui i sempre amb molt
de respecte per la llibertat i pel màxim nivell de desplegament
que un pugui, resolguem aquest repte.

Per altra banda el tema del català. Nosaltres celebram molt
aquesta iniciativa de la reincorporació al Ramon Llull.
Voldríem si s’hi pot allargar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Creim que és bo que
tots els territoris de llengua catalana ens promocionem a
l’exterior plegats. Crec que és molt bo que hi hagi un ens de
països catalans en aquest sentit, que coordini les nostres
polítiques i ens faci veure el món, com totes les llengües del
món procuren coordinar-se per donar-se a conèixer a l’exterior.

Creim que en el tema del català s’hi ha allargat poc, en el
sentit que ha fet més referència a la vessant educativa.
Nosaltres, malgrat estigui dins la seva conselleria, evidentment
el que volem és que el català sigui la llengua de cohesió del
país, a tots els nivells i en tots els àmbits. Voldríem també unes
polítiques que garantissin la igualtat jurídica, fins i tot, del
català amb la llengua castellana, el seu prestigi la seva
socialització.

I he d’acabar amb una breu referència a cultura. També
animar-la amb aquesta empenta, a més estudis a la formació i
estudis històrics, arxius, biblioteques i museus, sempre
procurant que hi hagi el mínim de duplicitats perquè molta part
d’aquestes competències són dels consells i senzillament, o
se’ls ha d’acabar de donar i dotar, o també coordinar, donar
idees i cap a l’exterior donar-nos a conèixer. En aquest sentit,
Sra. Presidenta, ja és el darrer li ho promet, demanar-li la seva
empenta i la seva colAlaboració de cara al patrimoni de les Illes
Balears a l’exterior, ara que per primera vegada la ministra ha
donat una porta oberta a la recuperació d’un patrimoni públic
mallorquí de la importància dels bous de Costitx, com la
importància mítica de les armes del Rei en Jaume, les falses
armes del Rei en Jaume. I d’altre patrimoni que hi podria haver,
però aquest és especialment simbòlic i important per al nostre
país. Ens agradaria que també hi dediqués un temps per mirar
d’aprofitar aquesta conjuntura, sobretot el tancament del Museo
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Arqueológico Nacional per molts de temps per obres, per mirar
de recuperar aquest patrimoni que tenim a Madrid.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, benvinguda
consellera, molt d’agraïment perquè que vostè vengui aquí no
només és una qüestió de cortesia parlamentària, en el sentit que
vostè ve a explicar-nos els seus projectes i li ho agraïm
moltíssim i sobretot a mi em sembla un compromís. Per això
estam tan interessats que ens funcionin els micròfons, no només
perquè ens sentin en aquesta sala, sinó perquè una de les
dinàmiques importants del Parlament és precisament que tot
queda gravat i tot ho podem consultar després. Llavors vostè
està adquirint aquí uns compromisos que segur després li seran
referenciats més endavant.

Jo li vull agrair especialment que vostè hagi fet menció a
allò que nosaltres hem considerat com els principals problemes
que té el nostre sistema educatiu. Però també li vull fer un
agraïment especial, que en la seva intervenció, l’he escoltada
molt atentament, no he trobat cap to de retret, ni de mirar
enrera. Això li ho agraïm especialment. Encara que no he trobat
aquest to de retrets, ni mirar enrera, o no d’una manera
excessiva, per descomptat, el que li vull dir és que els
problemes de la nostra educació, vostè ja ho sap, vénen
d’enrera i no són de cap partit polític, alguns hi contribueixen
més, d’altres menys, però són de molt antic. Per tant, la solució
dels mateixos i m’he alegrat moltíssim quan vostè ha parlat de
consens i de possible pacte, necessiten molt de seny, molta
mesura, molta participació, tot el consens possible, però
especialment la voluntat decidida de tot el Govern per fer de
l’educació una prioritat.

Jo li vull fer tres comentaris molts breus de 3 qüestions que
m’han interessat especialment. La primera té a veure amb la
reorganització de la conselleria. Naturalment quan es fixa una
manera diferent d’entendre el servei que la conselleria ha de
donar als centres educatius i es fixen uns objectius diferents per
aconseguir en el conjunt del sistema educatiu, s’ha de fer una
reorganització de la conselleria. I vostè em sembla que l’ha
empresa d’una forma decidida. M’ha agradat especialment que
li doni èmfasi a la inspecció perquè crec que és un element
fonamental dintre del món educatiu, de vegades unim inspecció
amb control exclusivament i de cap manera és així. Jo sempre
he criticat molt l’abandó econòmic en què s’ha trobat tot el
departament, la direcció general que tenia a veure amb la
inspecció i m’agrada que vostè li doni també una importància
nova. M’ha agradat també el paper nou, o afegit, que se li dóna
a aquest institut IQUADSE (Institut d’Avaluació de la Qualitat
del Sistema Educatiu), que no només els concedeix un paper
avaluador, sinó sobretot informador de l’eficàcia dels centres
en relació al rendiment que tenen els seus alumnes.

I en darrer lloc i perquè també ho hem reivindicat d’una
forma molt expressa, m’agrada molt que vostè hi hagi fet un
especial èmfasi a la Direcció General d’Ordenació
Professional. A nosaltres ens sembla que aquesta direcció
general és precisament la responsable d’establir aquesta xarxa
que permet als alumnes que “cauen” del sistema educatiu,
puguin tornar a trobar les portes obertes per aconseguir la
titulació que al final els situarà més bé en el món del treball. En
aquest mateix sentit també hem fet molt èmfasi i aquesta seria
la meva pregunta, vostè ha parlat de la importància de comptar
amb els diferents agents socials, n’ha mencionat molts:
empresaris, sindicats, federacions de pares i mares, etcètera, en
el sentit que el sistema educatiu tingui aquest interès en
respondre les necessitats reals que té la nostra societat i el
nostre teixit productiu. En aquest sentit jo li voldria dir si ens
voldria afegir alguna cosa respecte el que ens ha dit ja de quins
són els seus plans en aquest sentit.

La segona qüestió que m’interessa especialment és aquest
pla de tercera llengua que vostè ha dit i com que els meus
companys que m’han precedit ja n’han parlat abastament
d’això, a més, en vàrem parlar també a la primera interpelAlació
que li varen fer en aquest Parlament i en la moció subsegüent.
Jo només voldria dir-li..., vostè ha fet menció a una partida
pressupostària. Aquest va ser un dels motius, la manca de
dotació econòmica, per aturar el projecte que ja hi havia
d’implantació, o almenys l’ampliació d’aquest projecte. Per
tant, m’agradaria saber quina previsió hi ha en aquest sentit, jo
compartesc la idea que ha expressat en moltes ocasions el Partit
Popular, que sense diners les coses no funcionen.

I en tercer lloc, ja ho ha dit el Sr. Alorda, vull felicitar-la
especialment per aquest impuls que li vol donar a aquesta unitat
específica, aquest departament, que vostè ha mencionat, el
d’arxius, biblioteques i museus, per dos motius. Primer, perquè
a la darrera legislatura es varen aprovar unes lleis que s’han de
desenvolupar i sense aquesta eina fonamental que li mancava
a la conselleria no ho podrem fer. Segona qüestió i també em
sembla força important, perquè aquest ens, aquesta unitat
realment tindrà una responsabilitat fonamental, vetllar per al
nostre patrimoni cultural, que és el que està dipositat en
aquestes institucions. Em sembla que necessita persones
expertes, necessita diners i necessita polítiques dedicades
exclusivament a això. De vegades, ja ho hem dit aquí,
l’educació es menja tot el que té a veure amb la cultura i això
no hauria de ser així.

Per últim també li voldria dir, ho hem seguit amb molta
atenció, encara que nosaltres mai vàrem criticar l’Institut
d’Estudis Baleàrics, tampoc mai vàrem entendre per què un
àmbit de colAlaboració com era l’Institut Ramon Llull es
menyspreava sense cap motiu aparent. Almanco pel que
nosaltres vàrem entendre. Per tant, ara que sembla que estam en
aquest reingrés i que ja comença a tenir fruit, a mi m’agradaria
si vostè ens pot explicar els seus projectes en aquest sentit.

Res més, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé l’Hble. Diputat Sr. Fiol per un temps de deu minuts.
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Moltes gràcies, Sra. Consellera, per la seva compareixença i
també als alts càrrecs que l’acompanyen, els agraesc moltíssim
que estiguin aquí, no només els agraesc que estiguin aquí que
és obligat comparèixer al Parlament a presentar a principis de
legislatura quina és la idea que un té, quins són els plans que un
té, sinó que forma part dels usos parlamentaris més elementals.
Jo lament que no hagi pogut venir tot l’equip tan nombrós que
té al seu abast, molt especialment el Sr. Mestre que estarà molt
ocupat en la secretaria general del PSOE, o la Sra. Suini que
tampoc no ha pogut venir, o el gerent de l’IBISEC, motiu
també de recent polèmica. Bé, és igual, en qualsevol cas jo don
la benvinguda i salut a tots els que han vengut i els agraesc
moltíssim la seva presència.

Intentaré en el breu espai de 10 minuts sintetitzar i opinar
sobre alguna de les coses que ha dit, a més li agraesc el to que
ha emprat, ha estat d’una amabilitat poc corrent en aquesta
cambra quan ve el Govern, li ho agraesc moltíssim. Però en
qualsevol cas vull fer un anàlisi dels 5 punts que vostè ha
plantejat com a eixos de la seva legislatura i fer-ne un breu
anàlisi de cada un d’ells i suscitar algunes qüestions que crec
que han estat obviades, o alguna d’elles en el meu mode de
veure no ha estat aclarida abastament i potser en la segona
intervenció la Sra. Consellera vulgui intervenir.

Coincidesc completament que el primer objectiu ha de ser
invertir per reduir el fracàs escolar i generar un clima de major
convivència. Crec que estam completament d’acord i
naturalment aquest ha de ser, juntament amb la qualitat del
servei que es dóna, però evidentment una cosa va lligada a
l’altra, evitar el fracàs escolar. Els altres punts, després hi
entraré, en algun d’ells no hi estic gaire d’acord, crec que (...)
era de la seva conselleria, en concret el segon, després en
parlaré.

Respecte el primer li vull demanar alguna qüestió concreta.
M’ha deixat el dubte de la creació de l’Institut de Convivència
i Èxit Escolar, pot ser una bona idea, no ho sé, no m’atrevesc
avui a dir-ho, però sí he entès que era com a substitució de
l’Observatori de Convivència Escolar. Jo crec que
l’Observatori de Convivència Escolar és un organisme que no
vàrem inventar nosaltres, està copiat d’altres comunitats
autònomes i sembla que ha donat bons resultats. I té una virtut
damunt dels aparells purament administratius, no només és
interdisciplinar amb altres administracions del propi Govern,
no només hi ha el director general d’una altra conselleria, sinó
que hi ha gent de fora del Govern. És a dir, l’Observatori té
l’avantatge que reuneix gent del ColAlegi de Psicòlegs, del món
escolar, del món dels pares, és a dir, agrupa moltes sensibilitats
que no són només administració. Jo el risc que veig davant
aquest institut, si és un institut com altres instituts que hi ha a
la conselleria, no ho sé, li ho deman, el perill que té és que
acabi sent una cosa per a funcionaris i de funcionaris i es perdi
la perspectiva del contacte amb la veritat real, vostè la coneix,
ha estat directora d’un institut, institut que a més té conflictes
socials, que té molta població estrangera. I sap que la darrera
realitat és estar damunt el territori i això jo crec que
l’Observatori ho aconseguia. No estic segur, voldria que vostè

perfeccionés aquest plantejament, o digués alguna cosa més
perquè em sembra algun dubte.

Això em du a una pregunta també. Vostè ha parlat, en el
mode de veure, de puntetes sobre el tema de la convivència i ha
dit algunes coses que hauria d’explicar un poc més. Pensa
modificar el decret que regula l’admissió a centres dels
alumnes? És una pregunta ben concreta i ben directa. Li sembla
bé el criteri que hi ha ara basat en la llibertat d’elecció? Amb
una càrrega molt explícita que hi ha en aquests moments
damunt els centres concertats, o pensa modificar aquest decret?
Pensa modificar la distribució territorial de l’adscripció als
centres? Sobretot a Palma, Maó i Eivissa, que segurament és
allà on hi ha més conflictes. Quina idea té damunt això? Seria
una segona pregunta.

Veig dins tot el tema del trilingüisme, en part també dins el
punt primer, un cert conflicte. Jo he sostingut en públic, vostè
ho sap perquè hi va haver una interpelAlació i una moció
subsegüent sobre aquesta qüestió, la colAlisió amb el Decret de
mínims, d’allò que ha dit i explicat vostè, jo deduesc una
colAlisió amb el Decret de mínims. Vostès varen dir que
aprovarien un criteri de trilingüisme, de fet suspengueren
l’aplicació del Decret de trilingüisme, en base a problemes
pressupostaris per un costat, però també en base a problemes
d’equitat, igualtat i invasió del Decret de mínims. Aquest és un
tema molt delicat i m’agradaria saber la seva opinió respecte a
aquesta qüestió, colAlisió de la implantació d’una tercera
llengua amb el Decret de mínims, obligatorietat de català,
sobretot als centres, que són majoria, allà on s’ha produït un
procés de generalització de la llengua catalana. M’agradaria
que m’expliqués com veu la conciliació d’aquests dos
processos..., veig pels gestos que fa que no comprèn la
pregunta, per ventura hauré de repetir la pregunta, per ventura
no m’he explicat bé. Molts de centres de les Illes Balears han
impulsat un procés d’immersió lingüística en català. Vostè està
parlat que no aplicarà el decret que hi havia, n’aplicarà un altre,
amb unes altres normes, uns criteris, bé em pareix bé, s’ha de
generalitzar i universalitzar. Però m’agradaria que expliqués
com es confrontarà això en els centres allà on hi ha un procés
d’immersió lingüística. Això generarà anticossos i generarà
tensions. M’agradaria que vostè ho analitzés.

Ha plantejat moltes coses dins aquest primer apartat, però
si vull parlar de tot realment he de passar al segon tema. Tema
educatiu de 0-3 anys. Miri, la meva opinió digui la LOE el que
digui, és que aquesta no és una qüestió essencialment educativa
des del meu punt de vista, la meva experiència també. Els
batles dels municipis de les Illes Balears li vendran a vostè a
explicar que els pares duen nins de 6 mesos perquè se’n cuidi
vostè. Em dirà si aquest és un procés educatiu o és un procés
social. Em dirà si un nin de 6 mesos que és duit a una
guarderia, a una llar d’infantesa és tributari d’un procés
educatiu, o d’un procés social. Jo tenc la meva opinió respecte
això, crec que estam dins un procés mixt, s’hauria de cercar
com a fórmula intermèdia fer seu i fer bandera de la Conselleria
d’Educació d’aquesta qüestió em sembla greu, encara que és
veritat que la LOE determina que la regulació i la
reglamentació correspon al seu departament i naturalment vostè
ha d’aconseguir un decret que digui, això és un altre problema,
com han de ser i quines condicions han de complir tots aquests
centres concertats, privats o públics. Això és un altre problema
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perquè, com vostè sap, n’hi ha moltíssims d’oberts que
segurament no compleixen aquesta normativa. Per tant, molta
cautela en aquesta qüestió.

Tema d’infraestructures. Tercer eix, ho compartesc, les Illes
Balears tenen un procés de creixement i un procés històric de
reivindicació de millor finançament, de millors estructures. Per
tant, s’ha d’invertir en obra pública. Jo convit que més enllà de
les necessitats concretes, ampliï per exemple i expliqui..., demà
s’aproven per Consell de Govern, del qual vostè en forma part,
els pressuposts de les Illes Balears, això s’ha dit en els mitjans
de comunicació, un avantprojecte, m’imagín que la setmana
que ve vendran al Parlament, que és allà on realment s’aproven.
Bé, el Govern aprova l’avantprojecte de pressuposts pareix ser.
Digui'm quina partida dedicaran a inversió en obra pública, en
nous centres escolars a través de l’IBISEC, si ja ho tenen
determinat i pactat. M’agradaria saber-ho.

Xerra del protagonisme dels professionals. És una conclusió
a la que també he arribat, els professionals de la casa són uns
magnífics professionals. Si jo hagués de reconèixer algun error
reconeixeria el d’haver fet massa concursos, faci que la gent de
la casa faci projectes que al final són els que ho fan millor. 

El tema de l’oferta formativa dins aquest mateix context de
FP em pareix que ho ha passat un poc per damunt, no ha
concretat, no ha dit res, ha dit una qüestió de caràcter general.
Respecte al punt 4 que vostè ha presentat, millora i eficiència
de serveis, un Pla de gestió de qualitat hi estic d’acord. Jo crec
que és una administració que ha tornat molt gran, s’ha fet molt
gran, 12.000 ensenyants, 180.000 alumnes aproximadament,
molts de recursos, molts de doblers i naturalment necessita
gestió i necessita gestió en qualitat. No és fàcil, però jo l’anim
en aquest tema.

Sobre els llibres de text. Bé, de tot el que diu vostè,
nosaltres esperar i veure. De moment, la nostra opinió ja la
coneix, no reincidiré sobre aquesta qüestió. Pensam que
aquesta primera passa no ha estat encertada, ho hem dit en el
moment oportú. Creim que no ha estat un encert, creim que no
ha funcionat i creim que el públic, que és el més important, se
sent decebut respecte aquesta qüestió i respecte a una promesa
explícita que vostè va fer en el començament de la seva gestió.

Respecte el tema d’ús de la llengua catalana. Naturalment
la nostra posició és prou coneguda, sobradament coneguda, és
obligatori que els alumnes que acaben secundària coneguin
perfectament les dues llengües oficials de la nostra comunitat
autònoma. No sé, si com va dir a una roda de premsa que va fer
la Directora General de Política Lingüística, si es renaixerà la
Junta Avaluadora de Català. M’agradaria que ho expliqués
també. Ho vàrem dir a una roda de premsa, almanco així ho
varen interpretar els mitjans de comunicació. Ens vàrem quedar
amb el dubte de si això seria així. Crec sincerament que seria
una equivocació, com crec que és una equivocació posar en peu
el Consell Social de la Llengua Catalana, que sincerament crec
que té un ús molt poc eficaç, mal servei a la nostra..., ho dic
sincerament com ho pens, a la nostra llengua. Sé que no estaran
d’acord, però ho dic com ho pens. La nostra llengua i la nostra
cultura.

Ha parlat de potenciar el català...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi acabant.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab en un minut, Sra. Presidenta, perquè és impossible
parlar de tots els temes. Són molts els que s’han suggerit, són
molts els que han sortit. Jo sincerament li vull dir que no ha
quedat clara quina serà la política del COFIU, no s’ha dit res
del Consorci per al Finançament d’Infraestructures
Universitàries. M’agradaria que em digués si és veritat que
nomenaran gerent del COFIU el germà d’un vicerector de la
Universitat. M’agradaria que m’ho confirmés. És un rumor que
circula i ja que som aquí podem entrar també dins el món del
cotilleo i sabrem si això és veritat.

M’agradaria que expliqués qualque cosa del
desenvolupament de la Llei d’arxius i biblioteques que és un
tema per a aquesta legislatura molt clarament. M’agradaria que
parlés de transferències als consells insulars en temes d’arxius
i biblioteques. M’agradaria que xerrés de pactes amb IB3...,
vaig molt aviat perquè no tenc temps i la Presidenta ja m’ha
cridat l’atenció i he d’acabar.

Veig una contradicció -i acab, Sra. Presidenta- en el
repartiment del món cultural del que ha parlat vostè molt poc,
però hi haurà altres debats i altres ocasions i ho ajornarem per
a un altre debat. Però jo faig un repartiment i em preocupa que
vostè no tengui poder real damunt d’aquestes qüestions. Jo veig
que l’Institut Ramon Llull, si és que hi tornam entrar, serà de la
mà del PSM, o del BLOC. El PSOE controla la Direcció
General de Cultura. Unió Mallorquina controla l’Institut
d’Estudis Baleàrics, com és públic i notori i en el COFUC han
nomenat una senyora que és membre d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Jo no sé com s’ho farà vostè tot això, són
instruments que han de (...) en una mateixa finalitat. Vostè
segurament té una gran virtut, no pos en dubte, de coordinació
i de ser capaç que tothom remi en la mateixa direcció. Però
anunciï dubtes i problemes, alguns d’ells, avui mateix es
publica en els mitjans de comunicació respecte els dubtes que
el Sr. Sebastià Serra planteja sobre les bondats de tornar a
l’Institut Ramon Llull. No m’ho invent, ho llegesc als diaris
cada matí.

Acab, Sra. Presidenta, m’interessa que parli explícitament
d’inversió en infraestructures culturals. Aquest és un tema
complex perquè hi intervé el ministeri, la nostra administració.
Però hi ha grans mancances, hi ha el tema del Teatre del Born
de Ciutadella...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi acabant.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab ara mateix, Sra. Presidenta. El tema de la Biblioteca
d’Eivissa, una vella reivindicació que sempre hem mantengut.
Eivissa és l’única illa que no té una biblioteca pública de l’Estat
i això és una mancança insuportable i crec que s’hauria de
resoldre. Què en pensa de totes aquestes reivindicacions?
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Jo vull acabar, Sra. Consellera, Sra. Presidenta, i em deix
moltes coses en el tinter, agraint la benevolència d’aquesta
presidència que m’ha deixat xerrar uns minuts més dels que em
corresponien.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En aquests moments té la paraula per
contestar, entenc que conjuntament, la Consellera d’Educació.
Té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Moltes gràcies. Vull agrair a tothom la seva intervenció, els
seus suggeriments, els plantejaments que m’han fet arribar i
intentaré fer una resposta general, donat l’hora i tem tornar-me
a repetir en tot el que ja he plantejat. Jo sé que la meva
exposició ha estat molt ampla, al final he hagut de donar-me
pressa, però clar, són 8 direccions generals, són molts d’àmbits
i em costa recapitular-ho tot i ara mateix intentaré contestar
ràpidament a tothom.

Bé, jo vull transmetre que en aquests moments estam fent
feina i una feina de coordinació entre totes les direccions
generals. I el nostre propòsit és funcionar en una mateixa
direcció. No he parlat exactament del Pla estratègic que estam
generant i que tendrem enllestit ben prest. És un pla estratègic
en el que estan fent feina totes les direccions generals, per tant,
els objectius són comuns. És a dir, l’objectiu d’infraestructures,
l’objectiu d’escoletes o l’objectiu de servei als ciutadans amb
els llibres de text, tots aquests plantejaments són assumits per
tots els membres de la conselleria. No faig distincions de
partits, estic molt acostumada a funcionar amb equips, i una
altra qüestió: crec molt en els consells, crec en els consells
perquè són organismes d’assessorament, de diàleg, de
participació, per la qual cosa potser no estic d’acord amb un
parell de comentaris.

Una mica per damunt, per donar una resposta ràpida a
tothom. En qüestions generals agraesc a la Sra. Mayans els seus
comentaris i les seves aportacions. Per damunt, la tècnica de
política lingüística a Eivissa està resolta. L’escolarització, que
és un tema que ha aparegut en distints comentaris,
l’escolarització 0-3 anys és un projecte en el qual estam fent
molta feina des de fa molt de temps, des que vàrem entrar a la
conselleria, i malgrat que l’etapa 0-1 any tengui una altra
vessant és evident que també és una etapa educativa; dels 0 als
3 anys és quan els nins més aprenen, i això a totes les teories
pedagògiques està comprovat, amb la qual cosa nosaltres farem
un esborrany 0-6 anys (...) tram educatiu. La creació de places
d’escoletes està articulada i en consens amb els ajuntaments, els
consells i altres administracions.

Respecte al finançament estic totalment d’acord que el
finançament és la clau del funcionament d’aquesta conselleria,
per això en aquests moments i fins al darrer moment estic
lluitant perquè aquest finançament pugui arribar a una política
d’infraestructures adient com la que ens fa falta. Les noves
tecnologies evidentment és una forta aposta.

Què més? Desenvolupament de lleis. Bé, vegem..., el tema
de l’Institut d’Estudis Baleàrics i el Ramon Llull; dins de la
mateixa política de coordinació jo estic molt convençuda que
tenim molts d’organismes que es dediquen a la difusió de la
cultura: Direcció General de Cultura, Direcció General de
Política Lingüística, el COFUC, l’Institut d’Estudis Baleàrics,
ara el Ramon Llull..., estic totalment d’acord. El que hem
d’arbitrar és -ja ho he dit- un model de cultura consensuat, i
aquest model de cultura es gestionarà també amb objectius
concrets i sense duplicitat. Tenim moltes competències que
passen als consells, vostè mateix ho ha dit, Sr. Fiol, amb la qual
cosa hem d’arbitrar i estam en aquest pas i en aquest moment
de transferències als consells insulars, amb la qual cosa en el
terreny cultural sí que tenim una feina de desenvolupament
reglamentari i precisament l’enllestim amb la creació d’aquest
departament, perquè si no és impossible tal com estava
constituïda la Direcció General de Cultura.

I respecte a l’ingrés en el Ramon Llull idò estam plantejant
en quines condicions es farà. O sigui, primer s’ha de fer efectiu
l’ingrés a nivell presidencial, és a dir, els presidents establiran
una sèrie de reunions que ja estan programades per establir com
i de quina manera es fa aquest reingrés.

No ho sé..., no sé per on més entrar. Puc entrar a preguntes
molt concretes. Hi ha molts de nomenaments que encara no
s’han fet, però sí per exemple que s’ha nomenat el gerent del
COFIU, ja es va nomenar. Evidentment no estan tots els
membres de la conselleria aquí, que és una altra de les
qüestions que..., però crec que hi ha una bona representació,
perquè hi ha molts de treballs. Els gerents no els he convidat
perquè evidentment això podria ser..., no ho sé, no crec que hi
hagués cadires suficients, entre tots els organismes que tenim
i presidències. 

No ho sé..., crec que em deix coses, evidentment, però és
que... Mirin, el que pens és que tot el que he anunciat ho
presentaré detingudament. És a dir, el Pla de tercera llengua
serà presentat amb partida pressupostària, no es preocupin,
perquè he dit des del primer moment que la nostra actuació va
amb partida pressupostària; el Pla d’escoletes també es
presentarà. Són temes prou amples que necessiten una
explicació detinguda i ara només faria apuntar una mica
desordenadament, amb la qual cosa aquí va un altre compromís
de presentar cada un d’aquests compromisos de forma
detinguda i amb el temps necessari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i per un temps
de 5 minuts té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Marí Mayans.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Just només per reprendre el darrer punt,
en què el micròfon havia fallat. Estàvem parlant del pla
informàtic, que com a mínim com un dels punts que treballaria
aquest pla informàtic seria el trasllat del professorat per al curs
que ve. Només dir-vos això: que esper que també s’acompanyi
d’una partida de pressupost suficient i que aquesta previsió de
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7 o 8 ordinadors per fer front a aquest nou pla informàtic
s’ampliï i que es tenguin en compte les illes d’Eivissa, de
Menorca i de Formentera.

Després vos he de dir que estam completament d’acord amb
els comentaris que heu fet de l’etapa de 0 a 3. Pensam que és
una etapa educativa de prevenció, no només per als infants sinó
també per als pares, fins i tot que moltes de les problemàtiques
que avui en dia s’arrosseguen a la secundària, a infantil, amb
una bona previsió de 0 a 3 es podrien resoldre. Per tant
coincidim en aquest punt.

Dues concrecions. Una és la del conservatori de música
d’Eivissa. Ja sabeu que el conservatori de música d’Eivissa,
que amb aquella falAlera que va tenir el Partit Popular la darrera
legislatura d’inaugurar, de començar obres, etc., però que van
quedar aturades i tota la problemàtica que s’arrossega del
conservatori d’Eivissa; i també ens agradaria saber com està el
tema de l’adjudicació de l’adjudicació de l’institut de Sant
Antoni de Portmany. Són els dos temes que sembla ser que
l’institut de Sant Antoni de Portmany es va presentar, es va
posar la primera pedra, va sortir per la televisió, hi va haver
tota la maqueta, la inauguració pública, però tot això ha quedat
aturat, i per tant saber com estan aquests projectes.

I ja per acabar, i res més, encoratjar-vos en aquesta feina i
donar-vos les gràcies avui per aquesta presència i que podeu
comptar amb el nostre suport per tirar endavant tota aquesta
feina de futur que té la vostra conselleria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per un temps de 5 minuts té la
paraula el portaveu del BLOC, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només una precisió a la Sra.
Galmés: el finançament, la guerra que vostè té ara del projecte,
crec que..., que tengui la màxima sort i el nostre suport. Però
per passat del 3% del PIB al 6% del PIB és a una altra banda,
que ha d’anar, no als seus companys, que confii que tots hi
posin sensibilitat; i és a una banda on vostè no ho pot
aconseguir, no sé què podrà aconseguir. Jo no li podré demanar
que ho aconsegueixi, el que sí li demanaré és que ho demani
amb tota la fermesa i que valgui més el seu compromís amb les
Illes Balears que qualsevol afinitat de partit, que ho demani
perquè ho necessiten els nostres ciutadans i vostè té avui
aquesta responsabilitat de dur-ho cap aquí. Per tant aquesta és
l’actitud que nosaltres demanarem al Govern, i a vostè perquè
ho viu i perquè ho ha de menester, que sigui la que ajudi a crear
el clima perquè això sigui possible.

Després compartim que les organitzacions que existeixen
han estat molt ben coordinades, però només vull recordar -no
sé si ho oblidam- que quan estàvem en el Ramon Llull teníem
exactament les mateixes que tendrem si reingressam en el
Ramon Llull o, diré més, en ingressar al Ramon Llull. Per tant
en tot cas es tracta d’especialitzar o de tenir els rols, però no
veig que hi hagi cap problemàtica addicional. Una cosa que sí

ens interessa, evidentment, i que pareixia que era el que
preocupava, és que hi hagi un organisme d’unitat de promoció
conjunta, amb independència que després per a altres tipus de
promoció es faci d’altra manera.

Com que no l’havia felicitada pel compromís de reunir el
Consell Social de la llengua catalana, la volia felicitar ara i en
tot cas no hi entraré més perquè se’ns havia anunciat una
actitud molt provocadora i de polèmica contínua amb la
llengua, i com que he trobat que tampoc no hi ha estat, llevat
d’aquest punt, tampoc crec que no calgui avui entrar-hi més.

Una cosa que sí que li volia dir, passant als temes de 0 a 3
és que -i no sé si la reflexió és políticament correcta, però jo
crec que per pura responsabilitat l’hem de tenir- hi ha una
qüestió bàsica que 0 a 3 ha de funcionar, per qüestions
educatives, com vostè diu, però per qüestions socials també, i
hi ha una..., a vegades, quan un regula pensant en termes
educatius, estableix un paràmetres que si no tenim una
doblerada..., si té els doblers vostè reguli el que trobi, el que
pugui, el que el país pugui pagar, però no posem uns reptes que
obliguin a aquell que vulgui complir 0-3, una de dues: o a
tancar o a colAlocar-se a la clandestinitat. Això no ho podem
fer, és que no ho podem fer, és una qüestió de responsabilitat;
o hi ha els doblers, que és el que voldríem tots, que hi hagi
qualitat, o aleshores el que no es pot és posar en perill la xarxa
de 0-3 de cap manera, perquè és bàsic, és imprescindible, és a
dir, això és una qüestió tan bona com aquesta, i a vegades tenim
una certa tendència a caure dins el voluntarisme.

El tema de les extraescolars, jo no n’havia parlat però el
suport als pares, però també una major coordinació. Al final
tothom fa més hores de les lectives i crec que és bo que també
hi hagi una idea educativa darrere una coordinació, (...) unes
pautes, unes ajudes, unes idees, que crec que en aquest moment
falten un poc.

Acab, Sra. Presidenta, només una paraula perquè és ver que
n’hem parlat poc, de cultura; educació és tan gran i tan..., que
a vegades ens ve un tema tan important com la cultura i no hi
dedicam el temps suficient, però és cert que té un gran repte
amb els equipaments culturals, que tenen unes mancances
extraordinàries, indignes, no estan a l’alçada de la riquesa
patrimonial i de PIB del nostre país, i això crec que és el
moment d’afrontar-ho, tot i que ja li apunt i li confés -a risc de
reiterar-me- que crec que tenim un problema estructural, que és
un problema de doblers. Per tant aquest és el que hem de
resoldre i sap a quina porta ho hem d’intentar, perquè Espanya
s’ha convertit en la vuitena riquesa mundial i per tant segur que
podem resoldre problemes estructurals que tenim i és el
moment de fer-ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. També per un temps de 5 minuts té la
paraula la Sra. Alberdi.
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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, tres coses molt
breus. Li donarem suport, a vostè i al seu equip, naturalment,
en primer lloc perquè vostè ha parlat d’una cosa que a nosaltres
ens sembla bàsica per als problemes de l’educació, que és el
consens, i en aquest sentit continuarem treballant. 

La segona, perquè vostè ha parlat d’una altra cosa que ens
ha semblat sempre importantíssima i l’hem reclamada molt
aferrissadament, que és la planificació. Ja sabem que no tenim
diners per arribar a tot, ja sabem que les expectatives i les
necessitats sempre ens superen, sempre; la qüestió és que si
planifiquem no fem falses expectatives, i tenim claredat,
transparència i coherència. Això li ho demano especialment
perquè ha estat una de les pedres de tot d’aquesta anterior
legislatura.

I en tercer lloc li vull dir, jo no parlaré ara de l’educació de
0 a 3 anys, però ho parlaré en tot cas. També hi ha hagut una
mancança molt gran, i en aquest sentit també ens interessa molt
el seu enfocament, que és poder prendre les decisions que es
prenen a la Conselleria d’Educació des de la perspectiva de la
pedagogia i àdhuc de la psicopedagogia. És a dir, què és això
que interessos, potser legítims però no fonamentats, a vegades
ens impedeixin prendre les decisions importants?, fins i tot
discutir-les, que aquesta a mi em sembla que és una de les coses
fonamentals. No ens plantejaríem això si parléssim de sanitat,
perquè el primer que mirem és l’eficàcia, el primer que mirem
és el rigor científic, i quan parlem de pedagogia, quan parlem
d’educació, subordinem les nostres decisions a coses que no
tenen a veure amb la pedagogia. Me n’alegro molt que vostè
digui que totes les actuacions que es pensen fer de 0 a 3 anys
les basarem en estudis que ja estan fets, no fa falta que ens
inventem res.

Sra. Consellera, sabem de la seva capacitat de treball,
sabem de la seva coneixença del món de l’educació i confiam
en l’eficàcia de les seves actuacions, però li vull dir, com li han
dit els meus companys, que vostè no té una feina fàcil, i
nosaltres en aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista, no
canviarem en absolut en relació a l’anterior legislatura:
continuarem donant-li suport en tot el que sigui per aconseguir
que el conjunt del Govern posi aquesta educació, que ens
sembla fonamental perquè és l’eina bàsica, justament en el lloc
pressupostari que li pertoca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Partit Popular i per un temps de
5 minuts té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i Sra. Consellera. A mi
m’agradaria molt mantenir el to cordial del conjunt del debat
d’avui, que és, com deim en bon mallorquí, de guante blanco.
La veritat és que no m’ha contestat res del que li he demanat;
jo li he fet una sèrie de preguntes molt concretes però, és igual,

renuncio que em respongui. Jo li he demanat sobre si
modificaria o no el decret d’admissió; no m’ha contestat. Li he
demanat si pensava que hi podia haver una colAlisió entre el
decret, el nou decret de trilingüisme que vostè vol..., o el pla de
llengua estrangera, com vostè el denomina, i el decret de...,
com es diu?, de mínims, de mínims, si hi havia una colAlisió
entre aquestes dues normes, perquè vostè ha fet un
desenvolupament de com faria aquesta norma amb els cursos i
tal, jo no ho he captat, he pres quatre notes i li he demanat que
explicàs un poquet si veia que això podria colAlisionar, sobretot
en els centres que han fet immersió lingüística, que em digués
què trobava; no m’ho ha dit.

Li he demanat també per una sèrie d’inversions molt
concretes i específiques de coses de cultura que em
preocupaven, perquè els fons sempre han de ser compartits,
s’ha d’anar a Madrid, el ministeri ha de voler pagar una part, i
he parlat d’Es Born, concretament de Ciutadella, crec recordar,
i li he parlat també de la biblioteca d’Eivissa, em pareix
recordar; tampoc no m’ha contestat. Però no s’apuri perquè no
té per què contestar-me. Vostè ve aquí i naturalment pot dir el
que vulgui.

No ha parlat pràcticament gens d’universitat. M’ha
preocupat. Hi ha un gran problema a la nostra universitat; hi ha
una directora general d’universitat, que és una prestigiosíssima
professora degana que ha estat de la facultat de ciències
químiques i que és una persona molt capaç, i crec que no s’ha
dit res d’això, ni d’investigació, ni de què està passant amb els
professors especialistes, amb els “Ramon y Cajal” que tornen
aquí i no els volen a la universitat. Què hem de fer amb tot
això? M’agradaria que hi hagués hagut també qualque
comentari no tan superficial com ha estat. Jo crec que vostè ha
passat per damunt de dos departaments clarament: formació
professional i universitat; pràcticament no ha dit res, de la resta
sí que ha parlat un poc més; bé, tampoc de personal docent no
n’ha parlat, però per ventura no calia tant en aquests moments.

Però no ha dit ni una paraula de l’Escola d’Art Dramàtica.
No ha dit ni una paraula del Conservatori de Música, ni del
conservatori professional ni dels superiors. No ha dit ni una
paraula de l’Orquestra Simfònica; ens perdem el concert de les
9 que d’aquí a 20 minuts comença, segon d’abonament, i de la
qual vostè és presidenta, per cert. No ens ha dit ni una paraula
sobre què opina de tot això. Jo sé que per ventura dins el
conjunt d’aquest debat no podia dir res de tot això, però li
demanaria una -ho han dit altres portaveus- implicació més
gran també en els temes de cultura. El seu departament es titula
Educació i Cultura, i no perquè tengui transferits molts
d’aspectes culturals als consells insulars, que sí i que vostè a
més no pot trepitjar les competències dels consells perquè si
no, no le arriendo las ganancias, com es diu, prepari’s; però té
també competències molt àmplies. Ha estat vostè a la Fira de
Frankfurt ara i no ens ha dit res d’això; es feia una fira de
cultura popular; hi ha un tema de cultura que s’ho paga, parlar-
ne. Sí, pot bufar tot el que vulgui, però ho paga, parlar-ne, si
s’ha de fer o no s’ha de fer, si ho paga o no ho paga fer-se.

Hi ha els temes que sobrepassen el territori de les Illes
Balears, on vostè té el suport als nostres artistes, a la presència
a ARCO, als nostres escriptors... De tot això crec que no n’ha
parlat i, bé, per ventura avui no és el dia.
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Jo m’he oblidat d’una cosa, també, mea culpa, i ho vull dir,
perquè me n’he oblidat a la meva primera intervenció i no
voldria que quedàs, i ho dic explícitament perquè consti al
llibre d’actes d’aquesta reunió, respecte al pacte social. Jo no
he omès un comentari respecte al pacte social sobre l’educació
que vostè ha llançat aquí a la seva primera intervenció més que
per manca de temps, que m’ha fet oblidar que volia parlar
d’aquest pacte social.

Miri, nosaltres estam disposats a participar d’un pacte social
sobre l’educació. Ho vàrem estar l’anterior legislatura. És vera
que llavors les eleccions generals canviaren l’statu quo. Per un
decret que jo crec que era completament ilAlegal es va
suspendre la LOCE i es va posar en marxa el procés de la LOE;
això va distorsionar tot el procés que aquí es volia seguir i que
aquí s’havien iniciat converses amb membres del grup
parlamentari que li dóna suport, com saben molt bé alguns dels
diputats que són aquí. Per tant fins i tot la que avui és batlessa
de Palma en aquell moment era la persona que duia aquesta
negociació. És vera que llavors les eleccions generals, el canvi
de Govern, la desaparició de la LOCE i l’aparició d’una forma
no pactada de la LOE varen distorsionar aquest procés que ja
no va continuar. Però, bé, això és la història. Anem al present
i anem al futur, que és el que interessa.

Nosaltres estam disposats si el pacte és per millorar la
qualitat dels nostres estudiants, per millorar la formació dels
nostres professors, per millorar l’increment de les tecnologies
o dels nous coneixements, per implementar noves cultures,
noves llengües que són necessàries per a la formació dels
nostres alumnes; si és perquè l’educació d’adults, de la qual
tampoc no ha parlat, millori; si és perquè, en definitiva,
s’aconsegueixin uns millors objectius, perquè s’abandoni
aquest lloc que tots lamentam ocupar -vostè, nosaltres i tothom-
, a la cua de l’escolarització, a la cua dels alumnes que van a
batxiller, a la cua dels alumnes que van a la universitat, que
ostentam desgraciadament a les Illes Balears. Si tot aquest
pacte és un pacte no sectari, un pacte no polític sinó un pacte...,
o millor dit, no polític en el pitjor sentit de la paraula, i és
polític en el millor sentit de la paraula, tendrà el suport del
Grup Popular i l’ajuda entusiasta del Grup Popular.

Acab, Sra. Presidenta, perquè la veig que ja fa la intenció de
llevar-me la paraula i acab ara mateix, no s’amoïni. Si el pacte
va en aquesta direcció i va en aquest sentit tendrà el nostre
complet suport. Jo li he dit qualque vegada que el nostre èxit no
és el seu fracàs; nosaltres no hem de basar els nostres èxits en
el fet que vostè naufragui, nosaltres volem que el seu
departament funcioni, que l’educació millori i que l’educació
de les Illes Balears deixi d’ocupar el lloc que ocupa, i en aquest
sentit a nosaltres es tendran disposats. Si els objectius d’aquest
pacte són simplement -i ho dic amb tota la claredat que es pot
dir això- emblanquinar la situació per no tenir conflictes, no hi
podrem donar suport.

Em deix moltes coses, Sra. Presidenta, en el tinter. Sé que
em cridarà a l’atenció i tendrà raó si m’hi crida, perquè he
sobrepassat sobradament el temps que m’havia assignat. Altres
dies tendrem per debatre molts d’altres aspectes que queden
penjant i que queden en el tinter; el món de la cultura, el món
de l’edició...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ara sí vagi acabant, per favor.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

...el món de l’Institut d’Estudis Baleàrics, fa que... Sra.
Presidenta, li agraesc la seva generositat immensa que ha
tengut, com sempre, de deixar-me allargar un poc més del
que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Jo vull contestar una infinitat de preguntes, però
evidentment jo no he parlat de direccions generals, jo he parlat
d’objectius de conselleria, i he dit que, en aquests objectius, hi
participen tots els departaments. No puc parlar de cada una de
les qüestions que afecten aquesta conselleria. Avui hem
constituït el patronat de l’ESADIB i del conservatori; demà
tenim el consell de direcció de l’IBISEC; cada dia estam
constituint... Evidentment el que no puc és donar compte de
tots els plans; podria parlar de les escoles d’adultes, podria
parlar de mil i un aspectes i vostè ho sap. És absolutament
impossible que em detengui a... Jo he parlat de línies
estratègiques, que era el que ens havien proposat.

Nosaltres farem públiques cada una de les nostres
actuacions respecte a 0-3, respecte a tercera llengua, amb la
partida pressupostària corresponent, que la tinc aquí, però
encara jo personalment no he tancat el pressupost; parlarem
concretament de tots els plans de cultura, de totes les
actuacions, però capítol a capítol. Crec que he tengut en compte
i he anotat tots els suggeriments que han fet i em compromet de
bell nou és, cada una de les qüestions, presentar-les amb totes
les dades i amb tots els seus continguts i el seu
desenvolupament.

Vull agrair a tots l’actitud i el suport pel pacte; li ho vull
agrair especialment, Sr. Fiol, i estic convençuda que tots els
que som aquí pensam el mateix. Jo no parlaria de fracàs o no
fracàs meu o d’un altre; parlam de l’educació dels alAlots i de la
cultura de les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui només queda agrair la presència de la consellera i dels
seus acompanyants, i no havent-hi més assumptes a tractar
s’aixeca la sessió. 

Gràcies.
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