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LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Intervencions inaudibles)

Marián Suárez substitueix Esperança Marí. D’acord.

(Altres intervencions inaudibles)

No hi ha més substitucions, no? Bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7691/08, del Grup
Parlamentari Popular, sobre mesures respecte de l'educació
front a la crisi econòmica.

Idò passam ara al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 7691/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
respecte a l’educació davant la crisi econòmica. I per defensar
la proposició no de llei intervé per part del Grup Parlamentari
Popular el diputat Sr. Fiol per un temps de deu minuts.

Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
comparesc avui per defensar aquesta proposició no de llei que
convida, si més no, a allò que en castellà es diu hacer de la
necesidad virtud, i proposa una sèrie de mesures que, dins
l’àmbit en què ens trobam d’una gran crisi econòmica, però no
només econòmica, permet una reflexió, convida a una reflexió
per revisar alguns dels conceptes dins el món educatiu. Per tant,
senyores i senyors diputats, es tracta d’impulsar dos acords,
fonamentalment, un d’ells en qüestió de trilingüisme,
d’ensenyança de llengües estrangeres, i un altre tot un seguit de
mesures que faci possible una millora d’un concepte fonamental
que és la recerca de la qualitat educativa, l’esforç per millora la
qualitat educativa. Naturalment tot això dins un ambient de
dificultats econòmiques ben comprensibles però que no ens han
de fer perdre la referència que el millor esforç que es pot fer mai
dins una societat, el millor esforç que es pot fer dins una
situació també de crisi és estar convençuts i comprendre que en
realitat els millors doblers, els doblers millor invertits són els
doblers dedicats al món educatiu.

Tot i així m’agradaria dir, com a prolegomen a la meva
intervenció, que els doblers no són només el més importants, els
recursos econòmics no són el més important; convid els diputats
i les diputades que examinin l’informe PISA; a l’informe PISA
ve sempre un quadre molt interessant que és la comparació entre
inversió econòmica i resultats educatius, i podran veure les
seves senyories que no sempre la major inversió permet els
millors resultats educatius, sinó que hi ha països que sense fer
grans esforços econòmics obtenen bons resultats educatius
perquè hi ha altres elements coadjuvants i molt rellevants,
també, i que ara no comentarem per no fer això massa llarg i
avorrit, però que coadjuven a un bon resultat educatiu. 

Naturalment aquí plantejam dos temes -ho he dit al
començament-, un sobre reprendre les polítiques de model de
trilingüisme que vàrem impulsar la passada legislatura el govern
del qual jo formava part i que, a més, tenia plantejada la
necessitat que aquest model sigui obligatori, sigui extensiu a
tots els centres de les Illes Balears per raons d’equitat, per raons
de lliure accés a l’educació per part de tothom. Aquest és un
tema que creim sincerament que no es du bé, creim sincerament
que com tantes altres qüestions s’està desenfocant la solució del
problema, i es prenen solucions molt parcials i que crec que no
contribueixen a una solució definitiva del problema, que no es
podria solucionar més que des dels criteris d’absolut
replantejament d’aquest tema, amb una línia d’obligatorietat del
trilingüisme, per un costat, de lliure accés per part de tothom a
aquestes polítiques de trilingüisme i que naturalment això
implica un redreçament, reequilibri de les llengües oficials a les
Illes Balears. No és el meu propòsit en aquest debat d’avui
naturalment reobrir una qüestió tan complexa i sobre la qual
s’ha fet i es continua fent tanta demagògia, però la simple
percepció de la realitat ens convida a veure que perquè hi hagi
una aplicació del trilingüisme o una aplicació d’una tercera
llengua estrangera dins les aules és necessària una revisió de
determinades polítiques d’immersió a alguns centres, on amb
caràcter exclusiu la llengua catalana pràcticament té bloquejat
un equilibri no només entre l’altra llengua oficial, naturalment,
sinó també amb una llengua estrangera. Això serà motiu de
debats segurament més extensos i més profunds, però queda
aquí apuntat com una de les grans necessitats de la nostra
política educativa, que avui en dia no respon.

Llavors es planteja una sèrie de qüestions. No són totes, són
algunes de les qüestions necessàries per a una redefinició d’un
nou model educatiu respecte al qual podem dir que, tot i que
figura en lletres grosses dins el pacte de govern, com a mínim
dins els postulats que el president Antich ha vengut explicant
dins el Parlament i la mateixa consellera ha vengut explicant
dins el Parlament, a saber un pacte per l’educació amb totes les
forces polítiques, idò duim, senyores i senyors diputats, un any,
quasi dos o un any i mig, de legislatura i no hem estat ni tan sols
convidats a mantenir cap reunió amb aquest objectiu. Per tant la
vocació del Govern per aconseguir un pacte per l’educació és a
dia d’avui nulAla, inexistent. Clar, aquí plantejam algunes
qüestions que tenen un caràcter molt genèric, es dirà, però que
com a postulats mereixen ser repetits una i altra vegada en
aquest parlament per veure si aconseguir que se’n prengui bona
nota.

Tot el tema del fracàs i de l’abandonament escolar és un
tema que preocupa extraordinàriament, i si volem aconseguir
que hi hagi vertaderament qualitat educativa, vertaderament una
bona formació, una qüestió essencial és combatre el fracàs i
combatre l’abandonament. Una persona que abandona els seus
estudis ja es nega un poc a si mateixa i realment limita
moltíssim les seves possibilitats; en una societat on cada vegada
més el coneixement ho és tot, en una comunitat, una societat, en
què cada vegada més la transferència de la rendibilitat d’una
societat, del seu producte interior brut, passa de les mans al
pensament, on cada vegada les societats que avancen són
aquelles en què la principal producció de riquesa es basa no en
la força física de les persones sinó en la seva intelAligència, és
evident, és obvi, que si volem caminar cap a aquesta societat
necessitam gent preparada, gent amb coneixements i gent amb
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formació. Això és una obvietat però convé una vegada més dir-ho.

Un segon punt que nosaltres podem fins i tot reconèixer com
un fracàs durant l’anterior legislatura, i no m’importa dir-ho
perquè un ha de ser suficientment humil -com ens demanaven
l’altre dia-, i ho paga ser-ho, a més, no deixa de ser una gran
virtut la humilitat, i dir que el protagonisme dels pares i les
mares dins el món de l’educació és un dèficit, és un dèficit de
les polítiques educatives en general. Ho ha estat històricament,
ho va ser la passada legislatura, no m’importa dir-ho, i ho és
avui en dia. Els pares i les mares tenen naturalment molt a dir,
tenen molt a opinar sobre moltes coses que passen a l’escola; és
veritat que no han de suplantar el paper dels mestres, dels
pedagogs, dels ensenyants, evidentment que no, això és com si
pretenguéssim que els usuaris de la sanitat són els que han de
diagnosticar les malalties. No és aquesta la qüestió; els usuaris
de la sanitat tenen uns drets que han de ser respectats, i els que
han d’atendre els malalts són els metges, que són els que saben.
Bé idò, els alumnes han de ser atesos per aquells que saben, que
són els professors, els ensenyants; però naturalment que molts
d’aspectes del món educatiu, molts, tenen la possibilitat de ser
intervenguts i opinats pels pares, i la representació dels pares ha
estat sempre una cosa -deixin-me que ho digui- instrumental, un
puntet polititzada, que no ha complit aquest vertader objectiu de
participació i d’intervenció dels pares dins els centres. Es dirà
que per falta d’interès dels pares; moltes vegades és així, per
falta de temps, de disponibilitat, d’interès o de ganes de saber
com va la formació dels seus fills, però els poders públics
haurien d’estimular aquesta participació, haurien de potenciar
aquest debat i haurien de fer que realment els pares fessin sentir
la seva veu dins el món educatiu, dins les polítiques de les
escoles i dels instituts.

S’anuncia també la conveniència de potenciar la cultura de
l’esforç amb la finalitat de fomentar la superació personal dels
alumnes. El fet educatiu és evidentment un fet..., el fet formatiu
és un fet global, és un fet que afecta tots els alumnes per igual
de qualque manera i és un dret que tenen tots els ciutadans i per
tant han de poder accedir a aquest dret. Però indubtablement la
formació té una vessant personal molt important, té una vessant
vocacional molt important d’interès i de ganes de saber, i això
s’ha d’estimular, s’ha de potenciar i s’ha de fomentar, s’ha de
despertar la curiositat intelAlectual dels alumnes, s’ha
d’estimular la curiositat per la lectura, pel coneixement científic
i pel coneixement artístic, i per tant s’han de fer unes polítiques
que estimulin la persona individualitzada com a tal persona
individual, que aquests estímuls facin créixer en ella l’interès
pel coneixement, per la ciència, per la cultura. Per tant aquesta
és una política que sempre s’hi podria fer més, sempre hi queda
per fer, i per tant ho subratllam com una qüestió
extraordinàriament essencial.

Un pla d’atenció als nins de 0 a 3 anys és una altra qüestió
vertaderament rellevant. Nosaltres pensam que aquí s’ha
intitulat a la LOE la decisió, que no compartim, que de 0 a 3
anys s’està dins un procés educatiu; nosaltres no compartim
aquest plantejament però, en fi, ja que s’ha estipulat així no
basta que s’obrin centres o que s’obrin escoletes per a aquests
infants, sinó que efectivament s’han de tenir les idees molt
clares i també la finançació -aquí no ho diu, però ho pagaria,
dir-ho- la finançació d’aquesta formació, perquè és
absolutament surrealista que se’ns digui a una llei aprovada per
les Corts Generals que aquest és un procés educatiu però que no
es financiï aquest procés educatiu, quan està ben clar que si
l’educació està transferida idò ha de venir la finançació per a
aquesta educació. Per tant també valdria dir -no ho diu aquí però
ho afegesc jo de paraula- que aquest pla d’atenció contempli
també que l’Administració de l’Estat financiï adequadament
aquests processos educatius.

Llavors el compromís d’incrementar el pressupost
d’educació al llarg d’aquesta legislatura, no enguany sinó al
llarg dels pròxims exercicis, fins a un 60% com ja es va fer, fent
un gran esforç econòmic molt important a nivell pressupostari,
a l’anterior legislatura, i evidentment quedam encara enfora de
les nostres necessitats reals. Hi ha un problema de fons,
evidentment, de finançació, tots ho sabem, i pensam que, encara
que el meu diagnòstic sobre aquesta qüestió és que estarem -ho
he dit qualque vegada ja- davant una simple actualització de
recursos per a educació i per a sanitat però, bé, evidentment
estam molt desfasats respecte a les nostres necessitats reals.

Llavors en darrer terme es proposa que la formació
permanent, long live learning, ha de ser un pilar més del
concepte educatiu. Efectivament, cada vegada més l’educació
és un procés vital que transcorre durant tota la vida d’una
persona, no podem manejar el vell concepte que nosaltres de
qualque manera encara hem viscut, que feies uns estudis
elementals, uns estudis de batxillerat o el que sigui, uns estudis
superiors, i has acabat, tens un títol i sembla que estàs habilitat
per fer qualsevol cosa. Idò no, crec que la idea de continuar
aprenent durant tota la vida en tots els nivells, molt
essencialment en els nivells de formació professional, de
tecnologia, és absolutament imprescindible, potenciar aquestes
qüestions.

En definitiva el que pretén aquesta proposició no de llei,
com hauran comprovat les senyores i els senyors diputats, no és
tant que es prengui una sèrie d’acords concrets, que estic segur
que seran amablement votats en contra, com és habitual, pel
conjunt de grups que fan la majoria, sinó que és generar
sensibilitat respecte a tota aquesta problemàtica i fer veure, que
aquesta és la idea que a mi m’agradaria subratllar, que hem de
ser capaços, dins una situació de crisi econòmica que vivim, on
se’ns diu que inversions determinades seran retallades, altres
qüestions també seran limitades, siguem conscients que el que
no pot patir és el món educatiu, que el món educatiu afecta el
bessó més essencial de la nostra societat i és la peça clau del
futur de les nostres illes, dels nostres ciutadans. Per tant, a més
de demanar que venguin més recursos, que se’ns deuen, a més
de demanar que es dotin millor els recursos existents, també
hem de fer veure i hem de subratllar que la importància del fet
educatiu, la importància de la formació en llengües -vull dir...,
i acab, Sra. Presidenta...



244 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 19 / 2 d'octubre del 2008 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab, Sra. Presidenta. És ben sabut, però no per molt sabut
s’ha de deixar de dir una vegada més, que efectivament els
alumnes que avui estan estudiant a les aules i estan iniciant la
seva formació, quan acabin aquesta formació, si realment no
tenen uns coneixements tecnològics en informàtica i tal i uns
coneixements de llengües estrangeres, les seves possibilitats
reals i laborals de desenvolupar el seu futur seran molt
limitades.

Gràcies, Sra. Presidenta. Acab amb aquesta consideració que
esper que, si no té la votació favorable d’aquesta comissió,
almenys tengui el reconeixement de la resta de grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Fiol, vostè ha fet una sèrie de reflexions per
presentar aquesta proposició. Nosaltres també li faríem les
nostres reflexions.

Un acord bàsic, pel que fa a la seva exposició de motius,
nosaltres també pensam que l’educació és un pilar fonamental
per al futur econòmic d’aquestes illes i per a qualsevol societat,
independentment de sigui aquesta o sigui una altra, però
sobretot pensam que l’educació és important perquè ha de ser
garant d’igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i les
ciutadanes. Per tant invertir en educació, efectivament, és
invertir en futur.

Estam d’acord també en la diagnosi que fa de la situació de
l’educació. (...) hi ha una realitat pel que fa als alts índexs de
fracàs escolar; darrerament hem vist publicat un informe a la
revista Magisterio que, a partir d’una sèrie de dades del
Ministeri d’Educació i també de l’Institut Nacional
d’Estadística, arriba i ofereix una sèrie de dades que són
realment preocupants. Efectivament a Espanya el fracàs escolar
creix, al conjunt d’Espanya estem per damunt del 30%, Balears
també ens situam com a segona comunitat amb més fracàs
escolar darrere de la comunitat de València i estam en uns
índexs del 38% i, a més, una dada que jo crec que també és
preocupant per a tots, també per la seva responsabilitat concreta
com a conseller d’educació en el seu moment però per a tots els
grups que som aquí, és que els darrers anys, en el període 2000-
2006, s’ha produït un increment d’aquest fracàs escolar en 2,9
punts. Per tant això és una realitat, la tenim aquí i s’ha
d’afrontar, i jo crec que aquest govern ho està fent.

És cert, ja que vostè ha fet aquesta reflexió, que jo crec que
l’abandonament dels estudis, que seria la traducció més
colAloquial del que és el fracàs escolar, no depèn exclusivament
del món de l’educació, depèn, entre altres coses, del mercat
laboral que caracteritza aquestes illes, un mercat laboral que
normalment exigeix baixos nivells de formació. D’altra banda,
i sembla que és una contradicció, ens trobam amb persones amb
un alt nivell de formació, fins i tot llicenciats, que estan fent
feines que realment requeririen un nivell molt per sota del que
ells tenen, amb la conseqüent frustració que això suposa. Dic tot
això perquè efectivament s’ha d’abordar el tema des del punt de
vista educatiu però no s’ha de perdre de vista que l’assumpte és
molt més complex i que fins i tot estaríem parlant, per aquestes
reflexions que li faig, de reformes o de transformacions
estructurals del mercat laboral, cosa que és jo diria que prou
complicada.

Una altra reflexió, pel que fa també a l’exposició de motius,
és que jo no sóc tan entusiasta com vostès quan diuen aquesta
frase, que l’educació és l’eina essencial d’homes i dones per
transformar en realitat els seus somnis. Jo crec que com a
plantejament..., en fi, un poc idealista ja està bé, jo no sé si a
algú se li ha anat la mà un poc en aquesta redacció. No vull
arribar a aquella idea que el coneixement causa patiment, que
seria entrar en una filosofia tal vegada molt pessimista, però sí
és cert que -hi feia referència abans- que una excessiva
formació, si després no va acompanyada d’una feina a l’alçada
de les circumstàncies, pot generar una frustració que és
important. No obstant això sí que li faig una reflexió al marge
del lirisme, i és que quan s’estudien i es veuen les dades
estadístiques de les persones que estan a l’atur i sobretot de les
persones en atur de llarga durada és cert que normalment és gent
que només té el nivell bàsic de formació, bé sigui l’EGB o bé
sigui l’ESO; estem parlant de percentatges que estan entre el 70
i el 80%, per la qual cosa així es confirma que, a més formació,
majors possibilitats d’entrar al mercat laboral.

Bé, vaig aquestes reflexions també un poc al fil del que
vostè ha dit per entrar ja a les propostes concretes. Hi ha una
cosa que em crida molt l’atenció, és que al principi de la
proposició es diu que és necessari prendre mesures de caràcter
immediat i sembla que a continuació s’esperen mesures
concretes, i després, una vegada més tal vegada perquè vostè
suposava que nosaltres votaríem en contra, el que fa simplement
són reflexions generals. Jo crec que, de mesures concretes, en
aquesta proposició pràcticament no n’hi ha, a excepció de la que
seria aquesta demanda de reimplantar el trilingüisme; la resta
són totes proposicions molt generals que segurament vostè faria
tant en una situació de crisi com en una situació de normalitat,
i tant de bo que estiguéssim en una situació de normalitat.

Passem, per tant, a les propostes concretes. Sobre el model
de trilingüisme, jo ho hi entraré perquè s’ha debatut molt en
aquesta cambra, el nostre grup ha fet posicionaments claríssims
respecte d’això i el que jo sí que crec és que en aquest moment
s’estan ensenyant tres llengües, s’està assegurant des de les
edats més primeres l’estudi de l’anglès, del castellà i del català,
i pel que fa a això que diu vostè de l’equilibri permanent de les
dues llengües oficials jo crec que complir la normativa garanteix
aquest equilibri; si no vostès mateixos podrien haver canviat les
lleis si consideraven que no es garantia aquest equilibri. Per tant
jo en aquest tema ja dic que no hi entraré perquè ja se n’ha
parlat molt.
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Passant als altres punts, jo crec que des d’aquest govern sí
que estan fent coses per intentar una educació de qualitat, i
algunes de les que vostè assenyala en concret -i passo a
comentar-les una per una- jo crec que abordar el fracàs i
l’abandó escolar és una prioritat d’aquest govern; es pot fer de
millor o pitjor manera, fins i tot s’ha arribat a crear una
institució, un òrgan que va en aquest sentit. He de discrepar del
tema dels pares i les mares; jo crec que els pares i les mares
tenen el seu lloc dins l’educació i dins els òrgans que estan
prevists a instituts i colAlegis, i en aquest sentit puc parlar també
des del punt de vista professional, com a persona que pertany al
món de l’ensenyament, i els pares i les mares tenen veu en el
món de l’educació.

La referència que ha fet vostè a la cultura de l’esforç, jo crec
que ha vestit una idea que no ha arribat a dir, però jo crec que és
un plantejament que fet molt allunyat de la realitat. L’esforç
existeix dins l’educació actual i no depèn d’aquest govern en
concret, sinó que està dins la mateixa llei d’educació. Pel que fa
al Pla d’atenció de 0 a 3 anys jo crec que és una aposta
claríssima d’aquest govern i des del nostre grup estam
absolutament d’acord amb el fet que ha de ser una etapa
educativa, que ha d’abandonar-se aquesta idea assistencial de 0
a 3 anys. 

Pel que fa a la qüestió pressupostària, ja veurem; de moment
el 2008 l’increment d’educació ha estat d’un 15%. Jo no crec
que allò important sigui fixar quin ha de ser el percentatge, sinó
augmentar aquesta inversió i que sigui una bona inversió. Per
cert -i ja li hem fet aquesta reflexió en altres ocasions-, no
entenem com es pot demanar més inversió però a canvi
demanar, exigir una reducció d’imposts i per tant d’ingressos a
la comunitat. Valgui també aquesta reflexió.

I després la formació permanent jo crec que està assegurada.
Però li diré una cosa, hi ha una cosa que sí que li vull dir, una
reflexió important; per a nosaltres l’educació té tres pilars
bàsics: els pares i les mares, els alumnes i el professorat, i amb
això hi ha al costat l’Administració. Sap a quin dels tres
estaments vostè no ha fet cap referència? Jo de fet estava
esperant la seva exposició per veure si arribava a parlar dels
docents. No dedica una sola paraula a un dels pilars fonamentals
de l’educació que és el professorat, ni una paraula. Jo de fet
pensava que aquesta proposició que feia vostè sobre la formació
permanent anava dirigida al professorat; cap ni una paraula. Jo
crec que això també és una reflexió que s’hauria de fer vostè
mateix.

I ja acab, Sra. Presidenta. Respecte a la seva preocupació
perquè aquest govern no dediqui diners a l’educació, jo li puc
dir que des del nostre grup tenim molt clar quines són les
prioritats inversores que ha de tenir aquest govern perquè
nosaltres li puguem aprovar els pressuposts, i li puc assegurar
que l’educació és una d’elles.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup parlamentari, el Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, comparteix una part de les reflexions que fa el
grup proposant. Comparteix, evidentment, aquesta valoració
positiva, aquesta necessitat de prioritzar l’educació, la inversió
en capital humà, de caminar cap a l’excelAlència, de caminar cap
a la qualitat educativa, d’aprofundir en aquesta societat del
coneixement que poc a poc es va bastint en el món occidental.
No entrarem en aquestes reflexions, diguem, més abstractes
perquè crec que tots més o manco les assumim.

Dit això, la proposició no de llei té dos punts diferenciats, en
la seva proposta. Un primer és el relatiu al trilingüisme; bé,
aquesta és una qüestió, la del trilingüisme, ja discutida. El nostre
grup parlamentari veu en aquest primer punt un intent de
recuperació d’una proposta política que va aprovar la legislatura
passada el govern del Partit Popular i que nosaltres rebutjam. Li
hem explicat en altres ocasions per què la rebutjam, consideram
que la seva proposta de trilingüisme era en realitat un atac a la
llengua pròpia del país, era un atac a la llengua catalana i no era
realment una aposta per potenciar el coneixement de l’anglès,
perquè per res no es referia al professorat, per res no es referia
a la inversió en aquelles persones que realment han de fer i han
de protagonitzar l’aprenentatge de llengua anglesa; sense un
professorat amb coneixements d’anglès evidentment no podem
tenir un alumnat amb coneixements d’anglès; aquest axioma tan
lògic, el decret de trilingüisme de la legislatura passada
l’ignorava absolutament.

Aquesta legislatura s’ha tirat endavant un pla de tercera
llengua, vostè, Sr. Fiol, el coneix perfectament perquè s’ha
exposat en aquesta comissió, i per tant hi ha una aposta d’aquest
govern per aprofundir, per aconseguir un major coneixement de
l’anglès com a gran llengua internacional del món. Evidentment
amb aquesta filosofia sí que coincidim, però no coincidim amb
qualsevol mesura que al final no és que vulgui que els alumnes
coneguin més una llengua estrangera, majoritàriament l’anglès,
sinó que allò que intenta és el que diu la darrera frase de la
proposició no de llei, és un equilibri permanent entre les dues
llengües oficials, com si hi hagués un desequilibri a favor de la
llengua minoritzada que és la llengua catalana. Això
evidentment nosaltres no ho podem acceptar de cap manera.
Vostè sap que l’objectiu de les polítiques de normalització
lingüística, d’immersió lingüística, és que l’alumnat acabi el seu
període d’ensenyament coneixent i dominant les dues llengües
oficials, i per assolir aquest objectiu es prenen determinades
mesures, i és evident que la llengua que pateix i la llengua que
està en desequilibri no és el castellà, lògicament. Per tant no cal
dir que en aquest punt evidentment no podem votar
favorablement.
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En relació amb el segon punt de la seva proposició no de
llei, es mesclen moltíssims temes, la majoria -consideram- que
ja els fa, el Govern ja hi està preocupat, ja du a terme polítiques
educatives, votar favorablement podria donar a entendre que el
Govern no les fa. 

Lògicament hi ha aspectes en què és molt fàcil concretar
aquestes polítiques educatives. És a dir, per exemple en el cas
del Pla d’atenció de nins entre 0 i 3 anys, és evident que el
Govern ha aprovat un decret sobre les instalAlacions i els
requisits mínims dels centres educatius, és evident que hi ha un
concurs en marxa per a la creació de noves places educatives,
etc., hi ha tota una sèrie d’iniciatives per fomentar aquest servei
nou d’aquest procés educatiu de 0 a 3 anys. Evidentment,
coincidim en el tema del finançament, però tampoc no ens hem
d’allargar en el tema del finançament, és un clàssic que, des de
l’Estat, es creïn nous serveis, com passa a la Llei
d’independència, i després no es posi el finançament adequat.
En això també coincidim amb el seu parer i amb la seva crítica
al Govern central, però bé, en tot cas, en allò que interessa de la
seva proposició no de llei, és evident que sí, que el Govern fa un
pla, una sèrie d’iniciatives d’atenció al nin entre 0 i 3 anys.

El mateix podríem dir de la formació permanent, s’ha
publicat el Pla de formació permanent del professorat 2008-
2012, per tant també ja hi ha una tasca feta. En relació amb el
pressupost, evidentment aquí estam davant recursos limitats, no
hi podem invertit tot el que ens agradaria en educació perquè els
recursos són limitats, però també és evident que el primer
pressupost d’aquest govern va suposar un augment d’un 15% en
matèria educativa i de la Conselleria d’Educació. Per tant, tot i
no poder comprometre’ns a la proposta que vostès fan per raons
de sobres conegudes perquè vostè sap perfectament que els
ingressos de la comunitat minven i que tot està relacionat amb
un finançament, vostè és escèptic sobre el seu resultat positiu,
per tant, comprendrà que aquest objectiu, que -diguem- com a
desideràtum el podem convertir, a la realitat és difícil que el
puguem assumir. 

En relació amb els altres punts, la veritat és que són
absolutament abstractes, considerar que no es lluita prou contra
el fracàs escolar, és evident que l’objectiu de qualsevol
conselleria d’educació és lluitar contra el fracàs escolar, amb
més encert o amb manco, però lògicament tothom intenta anar
en aquesta línia i el protagonisme dels pares i mares no és que
la conselleria i els centres educatius no el cerquin, el problema
és que trobam molta actitud omissiva en els pares i mares. Vostè
sap perfectament que hi ha molts de pares i mares que
malauradament no es preocupen de l’educació dels seus fills i
això pertany i entraríem a un altre debat més global que vostè ha
mig plantejat que ens duria molt enfora, com la cultura de
l’esforç, tothom la defensa però el problema és com es concreta
aquesta cultura de l’esforç.

Per tant, com que la majoria de les coses ja es fan i votar
favorablement aquest punt donaria peu a entrar en una possible
lectura esbiaixada en el sentit que pot donar a entendre que el
Govern no fa aquestes iniciatives, entenem que tampoc no
podem donar suport a aquest segon punt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És també per anunciar un vot
cordialment en contra a aquesta proposició, tampoc no
m’estendré molt en les virtuts de l’educació, crec que és evident
que tots les compartim, és un tema que ara al socialisme, a
l’esquerra, al progressisme en general i històricament, com sap
el Sr. Fiol, ha estat una tasca que ha caracteritzat precisament
les grans lluites que ha aportat l’element progressista, sempre hi
ha hagut l’educació universal i de qualitat, amb batalles
importants, en aquest cas amb branques més conservadores,
però bé no ens retreurem, crec que ha estat un gran èxit de la
socialdemocràcia instalAlar-la a tot Europa, encara hi havia una
reminiscència de si havia de ser pública i per tot arreu durant no
fa molts d’anys, però és evident que seria ridícul qüestionar
aquest gran èxit que fins i tot caracteritza Europa i m’atreviria
a dir que Occident. 

Estam d’acord que els reptes de Lisboa apunten que
evidentment la societat del coneixement serà la nostra gran fita
i per tant, el debat com que ens podríem perdre amb la
contextualització, el deixaré aquí, per ventura amb allò dels
somnis, una precisió la terminologia clàssica com a mínim del
castellà, record que ho havia resumit com per ser feliç amb
salud, dinero y amor y el que tenga estas tres cosas..., crec que,
a la ilAlustració, li agradaria més la visió que en fa el Sr. Fiol, tal
vegada els romàntics no la compartirien tant, però en qualsevol
cas tots compartim la importància que té l’educació.

I ens agrada molt el to que utilitza de trobar punt en què tots
ens puguem posar d’acord. Desgraciadament aquest intent de fer
un consens en alguns temes en els quals crec que tots podem
estar d’acord, es trenca des del primer moment que s’inicia una
moció d’aquesta mena, no a favor del coneixement de les
llengües, sinó a favor del decret polèmic del trilingüisme, no a
favor que els nostres ciutadans, els nostres infants i tota la
població conegui les llengües oficials i conegui l’anglès, sinó
amb la reivindicació precisament d’un punt en el qual, com molt
bé ha dit crec que compartesc amb el Sr. Fiol que s’ha fet
moltíssima demagògia, crec que més d’una banda que de l’altra,
com a mínim si llegim alguna premsa m’ha donat aquesta
sensació, que hi ha hagut unes ganes molts importants d’establir
el trilingüisme com una punta de llança en contra de la llengua
catalana, cosa que és una guerra absolutament absurda entre
l’anglès i el català, i donar una impressió que hi ha una gent que
vol que no siguem capaços en llengua anglesa que crec que és
absurd, evidentment si ha de ser amb una llengua (...) de
caràcter internacional, quasi diria que desgraciadament és una
llengua amb bandera i amb estats darrera, però és el que hi ha i
crec que en aquests moments, discutir-ho i qüestionar-ho és
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absurd i hem d’estar capacitats tots, més perquè vivim del
turisme i en general dins un món globalitzat, per conèixer
l’anglès. 

Ara, ja dic, dur-ho sempre a aquest reequilibri de llengües
oficials, que quan ho llegesc sempre pens “té raó” perquè com
que hi ha una llengua que té una dificultat demogràfica i de tota
ordre, però és clar, ve del Partit Popular i en tot el context com
ha esmentat i sobretot el que es diu, més en premsa que en
aquesta tribuna, transmeten que la que està d’alguna manera
ocupant massa espai és la llengua catalana, la qual cosa és que
anant pels carrers d’aquesta ciutat nostra de Palma i arreu de
Mallorca i arreu de les Illes Balears, la veritat és que no toquen
molt la societat en el moment en què es troba. 

En qualsevol cas, no crec que fos el millor inici per aquesta
moció, aquest convit al consens, sí a la polèmica que també és
sa que hi hagi debats. Vostè ens convidava que hi havia d’haver
un nou model, no crec que l’haguem girat tan damunt davall
amb aquest any de gestió, no me n’he temut, que haguem girat
damunt davall el model que hi havia, en tot cas, el podem
modelitzar, canviar, fer més l’èmfasi a una banda que a l’altra,
però no hi havia reparat tant en un canvi d’una cosa que se’n
pogués tractar amb aquest contundència. 

Crec que el tema del fracàs és un tema que supera molt el
debat educatiu, és una qüestió de model econòmic, de model de
societat, del prestigi de l’acadèmic, crec que vostè el
sobrevalora a la seva exposició de motius respecte de com és
percebut socialment al nostre país, com a mínim quan jo he
viscut la idea que la formació acadèmica garanteix un futur
professional i d’alguna manera també crematístic, crec que hi ha
molts d’elements -i vostè els coneix com a responsable que ha
estat d’educació- que fomenten una fórmula que no incentiva la
continuïtat dins l’escola, cosa que tots hem d’afrontar des de
molts de punts de vista i sobretot des del model econòmic.
Després hi ha hagut, evidentment i no hi podrem entrar perquè
cada un d’aquests debats ens duraria tota una intervenció, el
tema de la demografia convulsa que hem viscut tots aquests
anys, que realment és una situació difícil de gestionar des de
l’espai educatiu, amb molts de reptes positius, però evidentment
difícil.

També havia reparat en aquest element de la docència, el
suport a les APIMA no es pot fer mai com a un pou distint del
que és la formació, sinó intentar cercar la seva aportació a la
comunitat educativa en general. En aquest sentit, així ho vull
entendre quan vostè ho diu, crec que és important fer una passa
més. Compartesc amb vostè que no hi ha una suficient
implicació, m’ha sabut greu que parlàs de politització; crec que
a tota la societat civil que fa un esforç personal d’implicació per
fer feina en una cosa determinada tot d’una se l’etiqueta d’estar
polititzada tret que sigui del PP, aleshores no, senzillament
aleshores és que no és política, senzillament vota el PP, però a
tots els altres se’ls acusa sistemàticament de politització. Crec
que el que hem de fer és animar els ciutadans i no estigmatitzar-
los a participar, siguin quines siguin després les seves idees,
crec que el que hem de fer és animar les APIMA, aquí és
evident que hi ha un equilibri diferent i unes demandes distintes
a vegades entre els pares i mares i altres colAlectius de la
comunitat educativa, però en la immensa majoria dels temes
coincidim.

Cultura de l’esforç, absolutament d’acord, precisament hi ha
titulars que desanimen a l’esforç i pensen que hi ha maneres de
guanyar doblers massa fàcils, això ho hem de combatre per
activa i per passiva. Crec que l’escola, però sobretot el model
social, moltes altres coses, no podem encomanar a l’escola que
ens resolgui aquest tema quan som tots, com a societat, i crec
que en aquest cas els dirigents i l’administració i d’alguna
manera aquest parlament fins i tot, tenen una responsabilitat
important a l’hora de trametre aquest missatge de la cultura de
l’esforç.

En zero a tres s’ha fet un esforç -hauré d’anar acabant- no
serà tan important com tots voldríem, però sí que s’ha conegut
i crec que es nota molt aquest increment de centenars de places
i el suport a les places existents, crec que tothom ha notat que es
fa un esforç. No s’arriba al total de la població, però es fa un
esforç. Estic d’acord que hi ha una vesant educativa, com estic
segur, i ningú no ho podrà negar, que hi ha una vesant
estrictament de suport a la família als zero tres que de cap
manera podem menystenir tampoc perquè seria negar la situació
de la nostra societat. 

El 60%, tant de bo poguéssim fer aquest augment del 60%,
crec que ens hi hem de comprometre. El nostre compromís és
intentar arribar al 6% del PIB, si fóssim un estat independent no
aprovaríem cap pressupost que no dugués el 6% del PIB dins
educació, així li ho puc assegurar perquè a més ens ho podem
permetre. Ens ho podem permetre, tenim la riquesa suficient al
país com per dedicar el 6% del PIB a educació, però amb la
situació que tenim no hi ha manera de poder disposar dels
propis ingressos, crec que serà difícil, s’ha d’intentar, però serà
difícil arribar-hi. Li record que amb el sistema de finançament
actual- que hem de canviar- tornam doblers a Madrid, fons de
suficiència, perquè l’Estat entén que ens va donar massa doblers
en educació quan ens la va transferir, encara li tornam doblers
d’educació dels anys 90, recordin 40.000 milions de pessetes,
40.000 milions, ara estam en els 800 milions d’euros, hem
multiplicat per tres aquella xifra, hem fet un gran esforç com a
país, tots, idò tornam doblers a l’Estat perquè l’Estat considera
que quan ens en va donar 40.000, ens en va donar de més, això
ho va firmar un conseller del PP al Consell de política fiscal i
financera i ho mantenim i ho mantenen tots els governs del
PSOE i ho hem de canviar. Ho hem de canviar, però aquest fons
de suficiència és un record continu d’aquesta perversió absurda
del sistema que patim.

Respecte de la formació permanent, hi ha aquest pla de l’any
2008-2012 al qual hem de donar una oportunitat, crec que és
evident que és un tema cabdal de la formació contínua, però de
tot això, que tal i com vostè ho expressa hi ha com un retret que
no s’estigui fent res del que vostè apunta, aquí hi ha algun
element jo diria de provocació dins la moció,  ja li he dit,
cordialment i respectant i saludant les formes i maneres que té
el Sr. Fiol avui de tractar el tema de l’educació, nosaltres
votarem en contra. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc, Sr. Fiol, li vull dir amb tot el meu respecte que el
suspendria ja que hi ha un vertader divorci entre el títol
d’aquesta proposició no de llei i el contingut. Si m’he d’atendre
al títol, són mesures respecte a l’educació front la crisi
econòmica, uns continguts -que com han dit les persones que
m’han precedit- res tenen a veure, sinó que més aviat són unes
consideracions respecte a allò que pensam que ha de ser
l’educació. Per tant, si m’he d’atendre al títol, faria referència
a aquesta setmana en què s’ha dut al Ple la moció derivada de
la interpelAlació sobre les actuacions front a la situació
econòmica a les Illes Balears on vàrem votar que no. Per tant,
si m’he d’atendre a aquest aspecte directament li donaria el meu
vot en contra, però amb la meva doble condició de docent i de
parlamentària em veig amb l’obligació d’anar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol.

LA SRA. LLADÓ I POL:

...d’anar més enllà en aquesta anàlisi. Com a docent, li dic
que m’he sentit profundament molesta perquè una vegada més
s’aprofita el tema de la crisi o de l’alentiment -digui-li el nom
que vulgui- per parlar d’educació i com a parlamentària del
Grup Socialista passaré ara a fer una anàlisi d’algunes de les
qüestions que proposa.

Del tema del trilingüisme, ja se n’ha parlat molt, sabeu quina
és la postura del Partit Socialista, sobretot perquè aquest model
de trilingüisme fa referència a la legislació anterior, un model
amb el qual no coincidim i, com va dir Gabriel Alomar l’any
1905 en El Futurisme, els temps passats no retornen, hem de
mirar cap al futur i cap a un nou model.

Li he de dir també que totes les mesures que en aquest
moment du a terme la Conselleria d’Educació i Cultura van
encaminades a la millora de l’èxit escolar, unes actuacions
d’atenció a la diversitat, les iniciatives de compensació
educativa i els projectes de rendiment educatiu, projectes
específics com el de suport a la millora de la lectoescriptura a
educació primària, la posada en marxa del Programa de
qualificació professional inicial o la formació del professorat
són iniciatives que sens cap dubte contribueixen a la millora de
l’èxit escolar i a la reducció de l’abandonament primerenc. Un
tema que per a nosaltres és prioritari. 

Vostè tampoc no ha parlat -com ha dit la Sra. Suárez- dels
docents, però la conselleria sí que té en compte especialment els
docents i la necessitat de formació contínua i permanent. Moltes
vegades s’ha alAlegat que els docents ens acollim molt al
voluntarisme, cosa amb la qual estic d’acord i en aquest cas el
pla que es du a terme per a la formació permanent del
professorat de l’any 2008-2012 permet superar aquest
voluntarisme. Simplement vull esmentar algunes de les línies

prioritàries dins aquesta formació permanent del professorat,
tema sobre escola inclusiva, educació a la diversitat, educació
intercultural, educació per a la igualtat i educació per a la
convivència, ús i aprenentatge de llengües, tecnologies de la
informació i la comunicació, gestió de centres, educació per a
la salut, educació científica i educació ambiental, educació
social, cultural i artística. Entenem que la formació del
professorat ha de revertir i realment reverteix en una millora de
la qualitat de l’ensenyament i per tant, l’alumnat n’és el receptor
immediat.

Per que fa referència al Pla en l’educació de la primera
infància, com ja sap es varen aprovar el Decret de requisits de
mínims per als centres educatius de 0 a 3 anys, el Decret de
currículum de l’etapa infantil, així com està en tràmit final el
Decret de la creació de la xarxa pública d’escoletes i la creació
de l’Institut per a l’educació de la primera infància.

Pel que fa referència a l’augment del pressupost d’educació
en un 60%, tal com havia fet el govern anterior, li’n donaré
algunes xifres sense voler ser exhaustiva. Al darrer pressupost
de la legislatura del PP de l’any 1999 es varen invertir 325
milions d’euros, al primer pressupost del pacte de progrés a
l’any 2000, 365 milions d’euros, la qual cosa suposa un
increment del 12%, al darrer pressupost del pacte de progrés es
varen invertir 435 milions, al primer pressupost de la legislatura
del PP 460, fet que suposa un increment del 5,7%; al darrer
pressupost de la legislatura del PP 694 milions i al primer
pressupost d’aquest govern 801 milions, un increment del
15,38%. Per tant, si hem de comparar les xifres s’ha de fer de
manera justa i de manera real. Si comparam, ho hem de fer com
toca, el millor pressupost del govern del PP, la legislatura de
2003-2007, respecte al millor pressupost del pacte de progrés
que va ser l’any 2003 va suposar un increment del 59,6%, com
sempre assenyala la Sra. Estaràs, és una manera de veure les
coses, però per la mateixa regla nosaltres podem dir que els
nostres primers pressuposts d’educació i de cultura suposen un
increment del 74% respecte als seus pressupostos del 2004, és
a dir, els primers.

Amb això, el que vull demostrar és que els comptes es poden
fer de moltes maneres i que el problema de les xifres és que
també es poden interpretar de diverses maneres, cercant la
fórmula que més afavoreix a qui les difon. Podria continuar
donant xifres o motius, però crec que no cal. 

Pel Partit Socialista l’educació és un tema prioritari ja que
a través del coneixement no únicament s’arriba a un lloc de
feina, sinó que per damunt de tot a través del coneixement
s’arriba al concepte de llibertat.

Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Lladó. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari Popular?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument vull donar resposta
global a les intervencions que aquí s’han fet en les qual s’han
estampillat grans principis i grans suposades veritats, com que
l’esquerra sempre ha tengut de la formació, de la cultura i del
coneixement la seva bandera principal, no degué ser, vull dir, al
període on es va escriure el Libro Rojo de Mao i es va començar
la gran marxa aquella en una sola passa o la Revolució Russa
que tant va aportar al coneixement i a la formació de la gent, bé,
als que no hi estaven d’acord, naturalment, els afusellaven. És
a dir, l’esquerra té, com tothom té, clars i ombres i l’esquerra
també té clars i ombres, primera providència. 

Segona providència, aquí no venc a rebre classes, fa molts
d’anys que estic aquí com perquè qualcú digui que actua com a
professor, aquí actuam tots com a diputats, i aquí no hi ha unes
veritats per sobre de les altres ni arguments catedràtics, aquí
arguments de diputats. Tothom que parla aquí, parla com a
diputat, sigui professor d’universitat o sigui empleat d’Emaya,
és igual, aquí tots som iguals i per tant, li deman que aquí no
utilitzi càtedra perquè aquí vostè no parla ex càtedra, això,
convendria que després d’un i mig d’estar aquí ho sabés ja... Sí?
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li pregaria que se cenyís a allò que es discuteix, que és la
proposició no de llei.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Bé, però si el plantejament que ha fet la Sra. Diputada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï, Sr. Fiol. Continuï, però li deman que se cenyeixi
a la proposició no de llei, a la contestació del grups.

EL SR. FIOL I AMENGUAL: 

Deixi’m dir una cosa, no hagués fet alAlusió a la seva
condició de professora si no hagués dit que em suspenia. Ella ha
dit que em suspenia, és per això que protest, si ella diu que és
professora, em sembla molt bé, però que no em suspengui, jo no
venc aquí perquè m’examini aquesta senyora, amb tots els meus
respectes i simpatia. A mi no m’ha de suspendre ningú aquí.
Votin a favor, votin en contra, facin el que vulguin, però ni
m’aprovin ni em suspenguin.

Vostè, Sr. Alorda, dóna suport a un govern en què el
conseller d’Hisenda va renunciar a una inversió de 100 milions
d’euros l’any passat, se’n recorda d’aquesta?, perquè és que
aquí parlam amb una facilitat d’inversions i d’esforços
econòmics i d’independències i de... i a l’hora de la veritat vostè
aixeca el braç per donar suport als pressuposts i ara
s’empassaran uns pressupostos nacionals que són la humiliació
més gran que s’ha fet a aquesta comunitat amb diferència. Sí,

perquè, bé... idò durem una proposició per condemnar els
pressupostos de l’Estat i el farem votar a favor del nostre
plantejament, ho veurem.... És que parla....

He d’acabar, naturalment, en fi, aquí he vist que els senyors
diputats se n’han adonat que jo no era el redactor d’aquesta
moció, això és una cosa que s’ha notat en algun comentari sobre
el redactat de l’exposició de motius. En fi, un, naturalment, no
pot estar en tot ni pot estar en tots els detalls, llevat d’alguns que
per ventura no escriuria amb els termes exactes, encara que sí
sostenc que la ilAlusió de la gent per progressar és una cosa que
es pot qualificar de somnis o d’allò que es vulgui, jo no ho
hagués escrit així, però bé, està bé que estigui així.

Deixin-me que els digui que totes les coses que aquí es
proposen em sembla que són positives, del tema del trilingüisme
en podríem estar parlant durant hores per demostrar d’una forma
paladina que el trilingüisme simplement no s’aplica, s’aplica un
aspecte molt concret de seccions europees a determinats centres
i naturalment la immersió lingüística no es corregeix, però
aquest és un tema que vostès tenen molt clar i per tant,
segueixin amb ell, el futur ja ens dirà si anàvem bé o malament.

Totes les altres propostes, naturalment mereixen, crec,
l’aprovació de tothom, però no de vostès, està molt bé. En
qualsevol cas, deixin-me que els digui que les persones totes són
respectables, els professors també. Jo sent un gran respecte pels
12.000 i busques de professors que hi ha en aquesta comunitat.
No totes les actituds són innocents. No totes les actituds són
innocents, aquí s’han fet coses impulsades pels mestres que no
són innocents, són molt belAligerants i quan s’ha fet que els nins
d’una escola fessin avionetes de paper el temps de classe, en
lloc de fer classe, per enviar-les al Ministeri de Transport en un
moment determinat, s’està fent política i s’està fent ideologia i
quan el conseller va a un claustre escolar i no se li vol dir ni bon
dia, que també succeeix o ha succeït, ara no deu succeir, però
llavors succeïa, també es fa política. 

És a dir, tots som innocents, però fins a cert punt i en
qualsevol cas tots els ensenyants me mereixen tots els respectes
del món i, efectivament i és molt important, la formació
permanent del professorat, s’ha de redireccionar aquesta
qüestió, nosaltres ho intentàrem en alguns aspectes, però queda
molt per fer. És fan molts de cursos inútils, es fan molt de
cursos que no serveixen per res, i es fan molts de cursos que
simplement signifiquen aconseguir els punts o estar una estona
fent coses; és molt discutible i molt dubtós que millorin
veritablement les condicions i la capacitat dels professors. Això
podria suscitar qualque dia un debat o aquest debat que jo he
demanat que no existeix, poder parlar per qualque dia intentar,
encara que sigui a nivell autonòmic, a nivell més casolà, fer un
pacte per a l’educació, al qual nosaltres hi estaríem disposats. 
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Com que per ventura el principi de la meva intervenció ha
estat massa gruixuda i així m’ho ha advertit la presidenta,
deman disculpes, molt especialment a la diputada del Grup
Socialista. He volgut subratllar un aspecte que m’ha molestat,
ho dic sincerament, però també comprenc que, en fi, ella vulgui
explicar les coses de la manera que les vulgui explicar i si l’he
ofesa, que no ho pretenia a més, li deman disculpes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Passam ara a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 7691/08.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Abstencions no n’hi ha, per tant...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9; abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7691/08.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8190/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de
fisioterapeutes per a escolars amb necessitats educatives
especials.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la Proposició no de llei RGE núm. 8190/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa al Programa de fisioterapeutes
per a escolars amb necessitats educatives especials. 

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Popular el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. A principis del mes de setembre
l’APIMA de Menorca i la Coordinadora de persones amb
discapacitat van fer una sèrie de demandes públiques sobre
algunes mancances quant al sistema educatiu a Menorca. 

Concretament aquesta proposició no de llei que presentam
avui aquí intenta recollir una part d’aquestes demandes que es
van fer públiques, com dic, i que es van plantejar, per cert, al
delegat d’Educació de la Conselleria d’Educació en aquesta illa.
Parlam d’un servei molt important destinat a atendre les
necessitats escolars d’alumnes amb discapacitats, amb
necessitats molt especialitzades, amb problemes greus
sensorials i de tot tipus. Aquests alumnes compten de qualque
manera amb l’assistència de fisioterapeutes que ajuden a mitigar
de qualque manera els problemes que pateixen aquests alumnes
amb problemes sensorials.

Els contractes de què gaudeixen solen ser contractes
temporals que fan que de qualque manera aquest servei pateixi
d’una continuïtat en el temps, la qual cosa l’APIMA planteja
que suposa una minva quant a l’atenció que reben aquests
fillets, perquè de curs en curs, d’any en any s’ha de començar de
nou amb els fisioterapeutes que donen aquest servei i es perd un
poc l’efecte progressiu de la seva feina amb aquests fillets i
filletes.

El que proposam bàsicament és que la Conselleria
d’Educació faci, adopti les mesures pertinents per tal que el
servei de fisioterapeutes per a escolars amb necessitats
educatives especials es dugui a terme de forma contínua i
atenent les necessitats plantejades, com dic, per les APIMA de
Menorca. I el segon acord que plantejam als membres de la
comissió és que s’insti la Conselleria d’Educació a través de la
Conselleria d’Interior, perquè és aquesta conselleria la que
finalment contracte aquestes persones, mitjançant contractes
laboral, a dotar dues places fixes durant tot l’any, dues places
fixes de fisioterapeutes per tal que donin serveis específicament
a la zona de Ciutadella i a la zona centre de Menorca, que són
les dues zones que actualment tenen aquesta mancança de
personal.

Aquest servei que es dóna mitjançant els fisioterapeutes es
dóna a través de les aules ASCE i aquest servei és realment
important. Jo vull fer especialment notori als diputats que la
necessitat és real, que no duem aquesta proposta aquí d’una
forma lleugera sinó que hi ha problemes familiars realment
greus darrera aquest servei i que és urgent dotar aquestes places
per a aquestes persones que tenen problemes sensorials.

Hem parlat prèviament a la comissió amb la diputada del
Partit Socialista, esper que hi hagi un acord, de fet se’ns ha
plantejat una esmena i, bé, de qualque manera esperam també
saber l’opinió dels altres grups per tal que aquesta iniciativa
pugui sortir endavant, perquè entenem que seria realment
profitosa per a l’illa de Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Per part del Grup Parlamentari Mixt, no
intervé. Pel Grup d’Unió Mallorquina el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment compartim la preocupació i la necessitat d’aquest
servei de fisioterapeutes per a escolars amb necessitats
educatives especials, si bé també hem de dir que la concreció
dels punts textuals de la proposició no de llei no són massa
exactes en la nostra opinió. Per què? Perquè entenem que sí que
es presta de forma continuada i atenent les necessitats aquest
servei a Menorca i entenem que la creació de dues places fixes
en tot cas no correspondria a la Conselleria d’Educació sinó que
podria ser a la Conselleria d’Interior.
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De totes maneres, com que sabem que hi ha aquesta esmena
i el Grup Socialista la formularà, ens sumam a l’acord i per tant
donaríem a la proposició no de llei si queda amb la redacció de
l’esmena que farà el Grup Socialista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En nom del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, felicitar la
sensibilitat del Sr. Gornés, sembla que molt distinta del Sr. Fiol,
perquè ens du una mesura política d’una APIMA que ha
demanat una millora de l’educació a una illa i a uns centres,
cosa que nosaltres celebram, ho trobam normal que la comunitat
educativa reclami coses; però que m’havia paregut a una
intervenció no molt llunyana que es titllava d’una cosa
tremenda, que era politització, que és una cosa, bé, un anatema
d’aquests del pitjor que se li pot dir a qualcú en democràcia, que
fa política. Però com que veig que el Sr. Gornés i jo compartim
més les dinàmiques de societat civil i de demandar millores,
nosaltres hem de veure amb simpatia, com és natural, i
compartim que una de les funcions dels partits i dels grups és
recollir aquestes demandes socials, i passades, com molt bé deia
ell, doncs per un cert sedàs de racionalitat i de possibilitar,
perquè per moltes simpaties que generi qualsevol demanda no
totes es poden atendre, i després hi ha el debat sobre les
prioritats.

En aquest cas, no és un problema de prioritats, més aviat és
de possibilitats i de recursos, nosaltres estam absolutament a
favor d’allò que pretén i de la demanda que es fa en aquest
sentit l’APIMA. Compartim la precisió que ha fet el Sr. Melià,
que hi ha uns serveis també reconeguts per part de tots els
demandats, però no tenen el nivell d’estabilitat laboral de
permanència en el servei, per ventura de qualitat, que la dóna
precisament aquestes millors condicions, i que seria bo fer
aquest major esforç.

Nosaltres pensam que sí, celebram que hi hagi una
transacció que s’ha anunciat, ara veurem els termes exactes, i
nosaltres animaríem que es trobi una fórmula perquè des
d’aquest Parlament, com a mínim, animem la conselleria que
faci tots els esforços per a una demanda que ens sembla, en
principi, digna de ser atesa, tot i les dificultats d’ingressos que
tenim, tot i no haver donat suport a les mesures del Partit
Popular per encara minvar més els ingressos que tendria el
Govern per dur a terme aquesta millores, doncs creim que està
dins les mesures de ser atesa i per tant ens sentiríem molt més
còmodes votant amb una transacció que no, per qüestions de
matís, votant-hi en contra.

En qualsevol cas, ja anunciam que si, per falta d’entesa, no
hi hagués vot a favor, també transmetríem d’alguna manera a la
conselleria que estudiés en qualsevol cas la possibilitat de
millorar aquest servei a l’illa de Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats, senyores diputades. El Grup Popular ens presenta una
proposició no de llei sobre la manca de fisioterapeutes que
atenguin escolars amb necessitats especials a Menorca,
concretament fa menció de la zona centre de l’illa i de la part de
Ciutadella. I el diputat formula aquesta iniciativa partint de la
premissa que els escolars amb necessitats especials, sobretot
discapacitats motores, de Menorca es troben desatesos a causa
de la manca de fisioterapeutes.

La figura aquesta dels fisioterapeutes és molt important
actualment a escoles com a especialistes, que són molt preparats
per fer tasques de prevenció, d’avaluació motriu, de recuperació
i rehabilitació i per millorar les discapacitats motores i millorar
sobretot la qualitat de vida de l’alumnat, i que puguin tenir un
accés normalitzat als currículums escolars i per evitar també de
l’entorn i de controls de postures, etc., que es fa necessari avui
en dia.

La situació a Menorca és que a Maó i a la zona de Llevant
hi ha una fisioterapeuta d’una aula substitutòria d’educació
especial que està situada a l’escola Verge del Carme, que és
l’única ASCE que comentava el Sr. Gornés que hi ha a la zona
de Maó, i després dos fisioterapeutes més que atenen la zona
centre i la zona de Ciutadella; un d’ells és itinerant per a la zona
centre i algunes escoles de la zona de Ciutadella, i un altre atén
les aules substitutòries del colAlegi Pere Casasnovas i de
l’institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella.

Quina diferència hi ha perquè el diputat Simó Gornés parli
únicament de la zona centre i de Ciutadella? La diferència és
que la fisioterapeuta de Maó té una plaça fixa, perquè va treure
unes oposicions, és l’única convocatòria que s’ha fet per cobrir
places de fisioterapeuta a centres escolars, que crec que va ser
a l’any 2006, en què es van crear nou places fixes a les Illes
Balears i únicament una a l’illa de Menorca, açò a l’any 2006.
A la zona centre de l’illa i de Ciutadella, efectivament, no s’han
creat places fixes i açò fa que s’hagin de cobrir amb personal
laboral, però açò no vol dir que els filles estiguin desatesos i que
no es doni un servei de manera contínua, si bé és cert que amb
diferents persones durant un mateix curs, situació que el nostre
grup també considera que no és la millor; sinó que és la situació
laboral dels fisioterapeutes la que és bastant precària.

Per tant, el primer que jo diria és que aquesta segona part de
la proposició no de llei, que demana la creació de places fixes,
hauria d’anar dirigida, en tot cas, a la Conselleria d’Interior i no
a Educació i Cultura, la qual no té les possibilitats de creació de
places i de convocar oposicions. Per tant, el problema, segons
ho entén qui els parla, és el sistema de contractació. No hi ha
places creades i per tant s’han de fer contractacions laborals, tal
com ja hem dit, i què passa amb aquestes contractacions
laborals? Passa que els fisioterapeutes pertanyen a una categoria
de personal no docent, i segons la Llei de funció pública, que
vostès, el Govern del Partit Popular, va aprovar, les
contractacions no poden superar els sis mesos, amb la llei
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anterior sí que podien fer contractacions d’un any escolar, ara
no, ara les contractacions han de ser màxim de sis mesos i
després no es pot contractar la mateixa persona, o sigui que és
un problema de la llei existent.

Per tant, ens trobam que els fillets no poden ser atesos per la
mateixa persona durant tot el curs escolars. I també ens trobam
que els contractats d’aquesta manera no poden tenir una mínima
estabilitat laboral i per tant dirigeixen els seus esforços cap a
altres sectors professionals.

En conclusió, no és possible, com he dit, allargar aquestes
contractacions més temps per imposició legal, per imposició de
la llei, però també és cert que l’atenció als infants, per tant, està
assegurada; ara, altra cosa, és, com dic, l’estabilitat dels
fisioterapeutes. Però açò no és nou, la necessitat d’augment de
places a l’administració de les Illes Balears és important en tots
els sectors, per citar només els que toquen a aquesta comissió,
diríem que també fa falta a la Biblioteca, als arxius, museus,
com hem parlat, també hi ha falta de metges, vull dir que ja fa
anys que existeix una contenció en les despeses del capítol I en
aquesta administració i no sembla que açò s’hagi de canviar,
vista la situació econòmica en la qual estam immersos
actualment.

Per tant, diria que el primer punt de la proposició no de llei
que demana instar la Conselleria d’Educació i Cultura a adoptar
les mesures pertinents per tal que el servei de fisioterapeutes per
a escolars amb necessitats educatives especials es dugui a terme
de forma contínua, és una cosa que ja es realitza, que aquest
servei es dóna de manera contínua, el problema, com he dit, és
que no és sempre la mateixa persona, i perquè fos així, per tant,
el senyor diputat sap que s’haurien de crear aquestes places
fixes, encara que podrien ser itinerants, tampoc no té perquè ser
a una escolar en concret, perquè impossibilita tal vegada donar
un servei que pot ser més ampli.

Bé, atès tot açò, no podem dir, i com han comentat també els
que m’han precedit en la paraula, no podem dir que no a una
millora d’un servei, que sempre és important, i és per aquest
motiu i amb el convenciment que necessitem avançar en
l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials que
hem proposat una transacció en el sentit d’eliminar els dos punts
de la proposició no de llei per un de nou, que digui: “Instar la
Conselleria d’Educació i Cultura a estudiar la possibilitat
d’augmentar el nombre de fisioterapeutes que atenen els
escolars amb necessitats educatives especials a Menorca, amb
l’objectiu de millorar els serveis, i valorar la possibilitat de
convertir les places en fixes i així poder assegurar la continuïtat
durant el curs escolar dels professionals contractats”. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Vol fer ús de la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, hem de saber
distingir entre polititzar accions que són protagonitzades per
gent adulta, com pugui ser una APIMA, per actuacions induïdes
en fillets, com ha dit el meu company, on se’ls insta a elaborar
guionets per dirigir-los cap a una banda concreta, amb la qual
cosa el paralAlelisme crec que no serveix en aquest sentit.

Estic content que almanco s’hagi constatat que, tot i que el
servei es dóna no es dóna amb les garanties de qualitat que
precisa un servei tan delicat com és aquest; el fet que hi hagi
aquesta alternança, aquest impediment legal, com ha dit la
diputada, que obliga que cada ics mesos hi hagi d’haver un
canvi quant a la persona, quant al fisioterapeuta que aplica els
programes de seguiment dels alumnes amb aquestes necessitats,
impliquen però que el nou fisioterapeuta de qualque manera
comenci de zero i açò és el que demana l’APIMA, planteja
d’una forma clara, que açò sí que suposa una pèrdua de qualitat,
perquè cada sis mesos han de començar de nou, en molts
aspectes han de tornar conèixer l’infant, quines són les
necessitats, quins són els problemes i la coordinació obliga a un
nivell de coordinació molt gran que no sempre es dóna. I és per
açò que es demana que es dotin i que es facin fixos.

Jo no sé si reprendre un poc la postura anterior, almanco en
el punt 2, estic d’acord amb l’esmena in voce que ha presentat
la diputada, però tal vegada, dins aquesta esmena in voce, ja que
s’ha fet referència, almanco en dues ocasions, que és la
Conselleria d’Interior la que ha d’impulsar la dotació fixa
d’aquestes places, poder introduir una referència clara a aquest
aspecte. El punt 2 de la nostra proposta, tal vegada, jo ho pos en
mans de la diputada que ha fet l’esmena in voce perquè ho acabi
de decidir, si en el punt 2, on dèieu “Conselleria d’Educació i
Cultura” diguéssim “Conselleria d’Interior”, “instem la
Conselleria d’Interior a dotar dues places fixes durant tot l’any
de fisioterapeutes que donin servei a la zona de Ciutadella i a la
zona centre de Menorca” no sé si podria acabar d’enriquir la
proposta que ella ha fet.

De qualsevol manera, agraesc el vot favorable de tots els
grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Abans de passar a la votació,
demanaria a la portaveu del Grup Socialista si accepta la
proposta que ha fet el Sr. Gornés.

Volen un recés?
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

És que no acabam d’entendre si manté el punt o ...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, senyors diputats, perquè ens aclarim tots millor,
crec que podem suspendre la sessió per un temps de tres minuts
i així tranquilAlament es poden posar d’acord, esper.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió i demanaria a la Sra. Rita si s’ha arribat
a un acord.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, hem arribat a l’acord
de posar en el mateix text de la transacció, enlloc de posar
únicament “instar la Conselleria d’Educació i Cultura” és
“instar la Conselleria d’Educació i Cultura i d’Interior”, i ja
està, tota la resta igual “a estudiar la possibilitat d’augmentar el
nombre ...”

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, entenc que la podríem donar aprovada per
assentiment, els senyors portaveus hi estarien d’acord?

Idò, la Proposició no de llei RGE núm. 8190/08 queda
aprovada per assentiment.

Continuam.

3) Proposició no de llei RGE núm. 8191/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
evitar el mal d'esquena als alumnes de primària i
secundària.

Finalment, passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 8191,
presentada pel Grup Parlamentari Popular sobre mesures per
evitar el mal d’esquena als alumnes de primària i secundària.
Per defensar la proposició no de llei intervé, per part del Grup
Popular, per un temps de deu minuts, el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta, intentaré ser breu quant a
l’exposició d’aquesta iniciativa, una iniciativa que neix arran de
la publicació per part de la Fundació Kovacs d’un estudi sobre
el mal d’esquena que afecta els escolars, on en grans nombres
es planteja o es diu que el 50% dels fillets i el 70% de les
filletes han sofert en un o altre moment de la seva edat escolar
mal d’esquena abans d’acomplir els disset anys. Les causes són
que es du un excessiu pes, un excessiu volum de material
escolar que es transport a les motxilles i a les bosses i també un
factor afegit que d’una forma general hi manca o es detecta una
manca d’activitat física d’aquests escolars.

Altres factors que també incideixen en aquesta incidència
del mal d’esquena és la incorrecta utilització de les motxilles o
de les bosses a l’hora de transportar-los i també, tot i que en un
grau menor, quant al tipus de mobiliari escolar a disposició dels
alumnes al llarg de les diferents edats.

Algunes de les recomanacions que planteja la Fundació
Kovacs són realment interessants i dignes de tenir en compte,
per exemple es planteja que les motxilles, que les bosses que
transporten el material escolar no contenguin més d’un 10% de
la persona que el du; l’estudi diu que en realitat en poden
transportar fins a un 35% del seu pes corporal. Jo no m’he
resistit a fer la prova amb el meu fill, el meu fill cursa
actualment quart de primària, pesa uns trenta quilos i l’altre dia
vaig agafar la motxilla seva, abans de partir cap a escola, i la
vaig pesar, amb la balança de casa, tot i que no és una balança
de precisió, evidentment; però bé, la motxilla feia uns sis quilos
tres-cents grams, més o manco; vaig obrir la motxilla i bé, vaig
comptar, vaig poder pesar parcialment alguns dels volums del
material que duia el meu fill: dos llibres de quasi tres-cents
grams, més després un diccionari de més de tres-cents grams,
més un estoig amb pintures, més després diferents llibres, de
menor pes, açò sí, tipus fascicles, que de qualque manera, entre
tot aquest volum de material més la motxilla, que és amb
rodetes, doncs feia aquests sis quilos, el que suposa
aproximadament el 20% del pes corporal del meu fill, és a dir
que sobrepassa un 10% les recomanacions de la Fundació
Kovacs.

Si açò ho hem d’extrapolar a altres alumnes de la mateixa
edat, doncs podem suposar que aquest problema afecta realment
moltíssims escolars. Quan li vaig demanar, és necessari que
duguis, per exemple, el diccionari escolar cada dia a l’escola?
O no el pots deixar aquí? No, perquè es consulta a l’escola i es
consulta a casa a l’hora de fer els deures. Dos dels llibres que
pesaven més, aquests de quasi tres-cents grams, també, les
consultes eren pràcticament diàries. Bé, en definitiva que era
pràcticament impossible poder llevar pes de la motxilla, les
pintures, els retoladors, bé, tots vostès, els que hagin tingut fills
o que tenguin fillets a prop podran comprendre perfectament el
que els dic.

Algunes de les solucions que planteja la Fundació Kovacs
són interessants en el sentit de poder minvar aquest transport:
poder disposar de taquilles en els centres escolars; transportar
només els llibres que s’hagin d’emprar, cosa que jo els dic,
almanco en aquest cas de quart de primària, és un poc complex,
i també l’edició de llibres de text en fascicles, cosa que també
som conscient que s’intenta, que es fa en algunes assignatures,
en algunes matèries però que no es fa en totes.

Un dels aspectes en què incideix més clarament aquest
estudi és que es compti amb una informació clara, fiable i
actualitzada que pugui ajudar a disminuir el risc de patir aquest
mal i la conveniència d’organitzar campanyes de prevenció a
tots els nivells. I és per açò que nosaltres presentam aquesta
iniciativa, aquesta proposta que té tres punts: primer, que la
Conselleria d’Educació adopti les mesures que evitin el mal
d’esquena als escolars, tot i estudiar les possibles alternatives
plantejades; que ajudin a minvar el pes que transporten els
escolars, a fomentar l’adopció de postures correctes i la pràctica
de l’esport.
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El segon punt fa referència que s’estudiï la possibilitat
d’editar alguns dels llibres escolars en format de fascicles per tal
d’alleugerir el pes que transporten els escolars.

I el tercer i final és que s’insti la conselleria a dirigir-se als
pares i mares tot informant-los dels consells pertinents que
ajudin a minvar el pes que transporten diàriament els alumnes.

Em consta que en anterior legislatures s’han iniciat
campanyes o es van fer campanyes puntuals a algunes illes tot
incidint en aquest problema i que de qualque manera van tenir
una certa repercussió. I bé, del que es tracta és de continuar
insistint en aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Per part del Grup Mixt no hi ha
intervenció. Per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina
el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com
bé diu el portaveu del Grup Popular, som davant una situació i
una problemàtica ja coneguda, no és una qüestió nova aquesta
del sobrepès, de les motxilles i del material escolar, i per tant
entenem, com ha succeït amb la primera proposició no de llei
que s’ha discutit a la comissió d’avui que votar el primer i tercer
punt podria donar malentesos de coses que ja realment es fan de
manera puntual, de manera esporàdica, però que les campanyes,
com bé ha reconegut el portaveu, ja es realitzen.

En relació amb el segon punt, entenem que en determinats
casos sí que això és una realitat i que per tant ja es fa, tornam al
raonament anterior, i en altres casos resulta que això té una certa
inviabilitat econòmica i pot ser contradictori amb els intents de
reutilització dels llibres de text pels escolars, que és una de les
mesures que sembla que tots els grups parlamentaris i els partits
polítics que representam defensen.

Per tant, entenem que per aquestes raons no podem donar
suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, per recordar-se del nom del nostre
grup parlamentari i per donar-nos la paraula. El primer que
voldria reconèixer en aquesta proposició del Grup Popular i
sumar-nos-hi és el reconeixement de la tasca que està duent a
terme la Fundació Kovacs, s’ha de reconèixer que durant tots
aquests anys ha anat fent una tasca en general, de tots els mals
d’esquena i d’higiene postural, a part d’altres línies de treball
que té la fundació, en aquest cas jo crec que ha fet una tasca de
sensibilització important, que ha anat comunicant-se també amb

la comunitat escolar i perquè els infants és un dels centres de
treball de la fundació prioritaris. 

Precisament en aquest moment i jo crec que amb unes
tasques que periòdicament fa la fundació, hi ha un projecte
d’intervenció i d’investigació allà on participa la Conselleria
d’Educació i Cultura amb la Fundació Kovacs, precisament per
veure pràctiques i promoció de la salut en els escolars. No cal
conèixer profundament l’anàlisi que està fent la fundació per
estar completament persuadits que tendrà recomanacions per al
tema dels mals d’esquena i postures, perquè evidentment és una
de les especialitats i un dels elements que té sempre present la
Fundació Kovacs.

Per tant, mentre s’està treballant en aquest estudi, aquesta
anàlisi de camp, hi haurà totes les mesures i totes les seves
recomanacions per a la prevenció del mal d’esquena en els
escolars, també ha estat una tasca que s’ha detectat certament i
que hi ha més sensibilitat respecte d’aquesta problemàtica, crec
que val la pena esperar aquest treball més que parèixer que ara
els encomanam quan s’està duent a terme. La veritat és que en
la línia de no aprovar coses maldament estiguem a favor, però
que són òbvies, com és demanar que es fomenti la pràctica de
l’esport a les escoles, ja forma part indefugible de l’educació
actual la pràctica de l’esport i l’educació física, que si no és una
cosa més concreta que es vulgui millorar en algun aspecte, ens
sembla que aquesta feina l’escola la fa. Per ventura no ho fa
prou la societat, per ventura no la fa prou per la dificultat de la
pràctica de l’esport fora de les instalAlacions, etc. Però
precisament fer aquest retret a l’escola és injust. No és aquella
idea d’encomanar-ho tot a l’escola, quan en realitat de vegades
alguns dels hàbits positius que hem de tenir el que és difícil és
practicar-los fora de l’escola.

Respecte de les altres tasques, veim difícil aquesta fórmula
dels fascicles. En qualsevol cas una precisió respecte del pes
que poden dur els petits, a part que s’ha d’anar alerta amb
qualsevol experimentació amb menors perquè és una tasca molt
regulada, Sr. Gornés. Aquí el que és clar és que es parla del pes
que un hagi de traginar pròpiament, vostè em corregirà si ho
coneix més bé que jo, però evidentment les rodes és un element
que canvia molt la percepció..., no li sé dir la fórmula, la vaig
estudiar un temps, però hi ha una diferència molt gran respecte
d’una cosa i l’altra. Del que s’està xerrant és de traginar aquell
pes, no de dur-lo damunt. Per tant, hi ha una diferència
important. De totes maneres, en qualsevol cas també hi ha
mesures i també hi ha recomanacions d’higiene postural per a
carrets que s’han d’estirar. Per tant, qualsevol fórmula
d’aquestes podríem passar-les al tercer punt, de consells,
elements d’informació que la comunitat educativa estam
convençuts que els comença a traslladar, però que també a
resultes d’aquest estudi que està fent la conselleria i la Fundació
Kovacs, Conselleria de Salut i altres actors, crec que també es
traslladarà a la comunitat educativa d’una manera natural i la
duran a terme sense que vegem cap benefici que hi aportem des
d’aquest parlament avui aprovant aquesta proposició no de llei.
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Per tant, saludam la iniciativa, compartim la sensibilitat que
té aquesta problemàtica, però no veim la necessitat ni la
conveniència d’aprovar avui aquesta proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ja sap el Sr. Gornés i la resta
de diputats que som aquí avui capvespre, el tema del mal
d’esquena dels estudiants no és un tema recent, i els estudis que
s’han fet sobre aquesta qüestió tampoc són exclusius de la
Fundació kovacs de la qual, com s’ha dit anteriorment, és d’un
gran prestigi. Recordar altres estudis, com per exemple un
realitzat l’any 2004 a la Universitat de Riverside que publicà un
estudi semblant a l’esmentat i coincidint el setembre d’enguany,
és a dir, amb l’estudi de la Fundació Kovacs i un a més a més de
la Universitat de Boston. Els estudis són molt coincidents i
aquestes motxilles no haurien de pesar més d’un 10% del pes de
l’estudiant, a més de recomanar aquesta activitat física com a
recurs indispensable.

A mi em passa el mateix una mica que al Sr. Alorda i és que
estam completament d’acord amb aquesta sensibilitat, però
pensam que d’una manera o l’altra ja s’està fent. Basta partir de
l’argumentari que s’ha presentat a l’anterior proposició no de
llei, quan he parlat del Pla de formació permanent del
professorat en què una de les línies prioritàries és educació per
la salut. I també en aquesta línia, la Conselleria d’Educació i
Cultura amb la colAlaboració de la Fundació Kovacs, participa
en un projecte d’investigació i promoció de la salut pública
entre escolars. En aquest sentit durant aquest curs està previst
realitzar un estudi per avaluar l’impacte de la campanya sobre
els distints aspectes de la prevenció del mal d’esquena a la
població escolar.

També vull recordar que una de les funcions del
fisioterapeuta al centre és la planificació del control postural i
és precisament aquest professional el que assessora els tutors
sobre la manera de realitzar els canvis posturals i la periodicitat
en què s’han de dur a terme, el tutor com a intermediari.
Aleshores és després a les tutories el que transmet aquesta
higiene postural. L’educació, com també ja s’ha dit, és una
qüestió d’escola i família i també té un important paper la
família, controlant que els seus fills duguin només els llibres
que necessitin per dia, basta fer de vegades un repàs de l’horari
escolar. Recordar també, com ja s’ha dit, que avui per avui el
mercat de motxilles és molt ample, sobretot aquestes amb
rodetes. I a les reunions de pares normalment aquesta
informació els tutors també les transmeten als pares.

Pel que fa al punt referit als llibres amb format de fascicles,
si tenim en compte la proposició no de llei anterior allà on
parlaven de mesures contra la crisi, jo faria dues preguntes. Què
hem de fer amb la campanya de reutilització dels llibres, que
entre altres coses preveu que els llibres quedin a l’escola? I si és
necessari fer una nova despesa editant aquest tipus de material?
Educació no és únicament els sabers intelAlectuals, sinó
l’adquisició d’hàbits i actituds. Tot el que demanen d’una
manera o de l’altra ja s’està fent o s’està duent a terme. Hi ha
molts de centres avui per avui que tenen taquilles, els professors
d’educació física estan ben formats en aquest tema. El que sí
compartim és que s’ha de canviar d’hàbits i això,
malauradament, no es fa mitjançant una proposició no de llei,
sinó que es fa mitjançant el dia a dia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Lladó. Vol fer ús de la paraula, Sr. Gornés?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El dia a dia es pot fer de moltes
maneres i si nosaltres podem aconseguir des de diferents àmbits,
des de diferents instàncies ajudar a conscienciar sobre un
problema concret, jo crec que totes les iniciatives són
benvingudes en aquest aspecte.

Jo puc arribar a entendre que la qüestió dels doblers pugui
suposar a priori un impediment a l’hora de dir que sí a aquesta
iniciativa. Però no puc entendre que es digui que no a aquelles
iniciatives que no suposen una despesa directa per part de la
conselleria, sinó que suposen un esforç de planificació
d’organització, en el sentit de poder organitzar xerrades,
d’explicar als pares d’una forma clara les correccions posturals
adients, poder editar fulletons, organitzar conferències. És a dir,
hi ha tot un seguit d’iniciatives que es poden organitzar amb un
cost relativament petit que per contra tindrien un benefici molt
gran.

El Sr. Alorda deia que es duien moltes motxilles amb rodes,
jo no sé ara quin percentatge de fillets duen motxilles penjades
a l’esquena i quins amb rodes, però li explicaré un cas concret
que em va passar a mi com a pare. A una reunió de pares se’ns
va recomanar que els fillets no duguessin motxilles amb rodes
perquè feien molt de renou per dins les classes. Clar, un es troba
entre l’espasa i la paret, no podem dur motxilles d’esquena
perquè pesen molt i no podem dur motxilles de rodes perquè fan
molt de renou. Bé, jo crec que de qualque manera... Açò vol dir
que els professors no han rebut la informació adequada i que la
conscienciació per part dels professors no és la que hauria de
ser.

Jo crec que sí és necessària aquesta iniciativa, la diputada
del Partit Socialista m’ha dit que és cert que dins el Pla de
formació continua hi ha un seguit d’iniciatives en aquest sentit,
però no basten i el que he dit anteriorment és una prova d’açò,
de què no basten. Bé, ja sé que no es votarà a favor aquesta
iniciativa, crec que és una oportunitat perduda que des del
Parlament de qualque manera prenguem una iniciativa
beneficiosa per a la població escolar. Tots hi estam d’acord,
però la qüestió és que finalment no es farà res per tal que des del
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Parlament donem un toc d’atenció, no només cap a la
Conselleria d’Educació, a nivell de societat en general per tal
d’ajudar a la conscienciació sobre aquest problema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. 

Passam ara a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 8190/08.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 6, vots en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.
8190.

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