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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

Cap substitució?

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 1544, 1545,
1546 i 1547/2010, totes del diputat Sr. Gornés. 

Assisteix el conseller d’Educació i Cultura, l’Hble. Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, que ve acompanyat de la Sra. Elvira
Badia, directora general de Planificació i Centres; el Sr. Vicenç
Arnaiz, director de l’Institut de Primera Infància; la Sra. Rafaela
Sánchez, cap de gabinet; el Sr. Francesc Ramis, assessor tècnic;
i el Sr. Guillem Balboa, cap de gabinet de premsa. 

I.1) Pregunta RGE núm. 1644/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a investigació interna en relació amb els
esdeveniments succeïts a l'IES Joan Ramis i Ramis el 28 de
gener del 2010.

I.2) Pregunta RGE núm. 1645/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a investigació interna en relació amb els
esdeveniments succeïts a l'IES Joan Ramis i Ramis el 28 de
gener del 2010 (II).

Per formular la pregunta RGE núm.1544/10, sobre
investigació interna en relació amb els esdeveniments succeïts
a l’Institut Joan Ramis i Ramis el 28 de gener de 2010, intervé
el diputat del Grup Parlamentari Popular Hble. Sr. Josep Gornés
i Hachero per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull donar la
benvinguda al Sr. Conseller i alts càrrecs que l’acompanyen en
aquesta compareixença, en aquest cas a les preguntes. Voldria
anunciar a la Mesa que agruparé les dues primeres preguntes i,
les altres dues, sí que les formularé separadament, tot i que
d’una manera breu, també.

Sr. Conseller, hem formulat aquestes preguntes al cap d’un
cert temps prudencial, amb una certa distància, per tal de deixar
reposar de qualque manera els fets ocorreguts a principi d’any,
sense cap tipus d’afany d’alarmisme ni de voler alarmar
socialment sobre aquests fets, però sense cap dubte els fets
objecte d’aquestes preguntes de qualque manera van suposar un
toc d’atenció a nivell social que han motivat el nostre interès
sobre, primer, els esdeveniments en si mateixos i, segon, sobre
la resposta de la conselleria sobre aquests.

Per tal de ser el més estricte possible en l’exposició dels fets,
em remetré a allò que es va publicar dia 29 de gener del 2010
perquè, bé, és l’única informació oficial -entre cometes- que
nosaltres hem pogut consultar, a part de la que vostè avui ens
pugui donar, evidentment. De qualque manera dia 29 de gener
del 2010, com dic, es publica a la premsa que l’Institut Ramis

i Ramis va ser desallotjat per un conat d’incendi, un conat
d’incendi que va tenir lloc als banys del segon pis del centre, i
de qualque manera la veu d’alarma es va activar quan una
netejadora -açò sempre atenent les informacions periodístiques
que nosaltres hem pogut recopilar- es va adonar que sortia fum
dels banys. Es va avisar el professor que estava impartint classe
a l’aula annexa, el qual va transmetre aquest missatge a l’equip
directiu, i després de comprovar que el fum existia i que es
desplaçava, que es movia, i que no era possible extingir-lo per
mitjans propis, es van activar els protocols d’actuació.

Segons explica la direcció del centre els professors que
estaven a les aules es van encarregar de desplaçar els alumnes
al punt d’autoprotecció, en aquest cas la pista d’atletisme,
mentre que la resta de professors controlaven que cap estudiant
no es despistés i quedés a l’interior de l’institut. Sembla ser que
l’edifici va ser desallotjat en uns tres minuts i s’aconseguí que
aquests 600 alumnes, més o manco, estiguessin, com dic, en el
punt d’autoprotecció.

Un equip de bombers també va ser avisat, es va presentar en
el lloc i es va comprovar que el punt de combustió se situava a
un dispensador de paper higiènic, i s’esmenta que probablement
va ser causat per una llosca. No es va produir flama,
aparentment, i va ser bàsicament fum el fet que va causar, com
dic, aquesta evacuació.

També diu la informació periodística que les primeres
investigacions assenyalen que no va ser provocat, “aunque lo
vamos a investigar”. La policia local i la policia nacional també
es van desplaçar fins a l’institut per controlar aquesta situació.
Aquí sí que vull posar el primer punt d’atenció perquè, bé, el fet
que es colAloqui una llosca a un dispensador, a l’interior d’un
dispensador de paper, al meu entendre pot suposar ja una
primera contradicció quant a la intencionalitat d’aquest fet. 

El que ja ens deixa un poc perplexos és la resta
d’informacions periodístiques, quan recullen que dos estudiants
de segon de batxillerat que estaven a una aula pròxima als banys
-dóna el nom i el cognom de tots dos- reaccionaren de forma
peculiar quan la netejadora va entrar a l’aula alarmada pel fum
que procedia del bany; aparentment van entrar al bany i van
intentar extingir l’incendi agafant els extintors, però sembla ser
que -seguint també les informacions periodístiques- els extintors
no tenien pressió i l’aigua de la mànega sortia amb poca força.
La directora, davant aquestes afirmacions que surten paralAleles
a la informació periodística, esmenta que li sorprèn aquell fet
perquè aquell mateix trimestre es va realitzar una inspecció
d’emergència, l’informe de la qual va ser positiu, és a dir, que
tots els aparells d’emergència aparentment funcionaven
correctament.

Una altra de les dades que es donen és que, d’acord amb els
comentaris dels estudiants i que aparentment la direcció tampoc
no coneixia, és que un hora abans, just una hora abans d’aquest
conat d’incendi, ja s’havia produït una altra petita combustió
que va ser controlada ràpidament. 
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En definitiva, la història va acabar bé, i de qualque manera
nosaltres volíem saber quina és la resposta oficial de la
Conselleria d’Educació a aquests fets que li he relatat. Ha obert
la Conselleria d’Educació alguna investigació interna respecte
d’aquests esdeveniments? I voldríem saber, si s’ha obert, quins
són les conclusions que se’n poden extreure. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, diputats i diputades,
efectivament el 28 de gener va tenir lloc el que vostè ha exposat
abans de fer la pregunta específica, o les dues preguntes, i és
cert que, segons sembla, segons els informes que es tenen, la
causa va ser una llosca posada a un dispensador de paper; no sé
en aquest cas si era un dispensador de mans, un dispensador
higiènic, no sé exactament quin, però sí que això va generar
fum, en cap moment no sembla que hi va haver flama però sí
que va ser un fum aparatós i que va suposar, per part del centre,
que se posàs en marxa tota una sèrie de protocols que es posa en
marxa quan hi ha un problema d’aquest tipus. 

Es va produir una evacuació ràpida, com vostè ha dit, en el
centre, i els alumnes varen poder sortir, els varen poder ubicar
a un lloc on no hi hagués perill. També és cert que es varen
agafar els extintors i es va intentar sufocar aquell punt de foc o
de fum -en aquest cas de foc, també, i fum- i que els extintors
no varen funcionar. En alguns casos ens deien que els extintors
havien tengut poca pressió, i en alguns casos ens diuen que
també faltaven unes anelles específiques per estirar, que
possiblement hi havia hagut una sostracció d’aquestes anelles.

Es varen cridar els bombers, seguint el protocol que existeix,
es varen cridar els bombers, varen venir i ràpidament varen
extingir el fum, i va venir també la policia local. 

Es va obrir un expedient d’investigació dins el centre que va
acabar amb un expedient disciplinari a un alumne, en què les
conclusions que es varen treure era que havia estat no
provocat..., específicament provocat sinó que havia estat un
descuit, i se li va aplicar així i tot unes sancions de fer una sèrie
de treballs positius per al centre de manteniment; això dins
l’expedient disciplinari. Hi va intervenir també la Inspecció
Educativa, i varen intervenir la delegació territorial i l’IBISEC.

El pla d’evacuació va funcionar correctament, i davant les
dificultats dels extintors posteriorment la direcció del centre es
va posar en contacte amb l’empresa i, al no agradar-li el servei
que feia aquesta empresa, varen revocar el contracte i feren un
contracte nou. 

S’ha de dir que hi va haver una bona coordinació per part de
la conselleria, donam com a molt positiva la coordinació entre
la direcció territorial, la inspecció, els bombers, és a dir, en
poques paraules, que aquell plantejament que estava establert
amb un sistema de funcionament en cas d’incendis va funcionar,
i després el que es va fer va ser cercar les causes, que en un
primer moment es tenien dubtes però l’expedient disciplinari
que, com sap, es fa a nivell intern del centre, amb un jutge
instructor per part d’un professor, va fer la proposta que jo li he
comentat, és a dir, que la persona que no es va poder comprovar
que fos intencionat, però així i tot se li varen posar aquestes
sancions de feines, treballs en favor del centre en temes de
manteniment.

S’ha de dir que el Pla d’emergència està en vigor a tots els
centres de les Illes Balears, en els centres de secundària i de
primària, i que per tant nosaltres en aquest cas, que a més no va
ser greu, vàrem poder comprovar que aquest pla funcionava
quan els directors dels centres, els equips directius, els
professors i els alumnes evidentment responien a aquest
protocol que estava establert.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gràcies per les seves
explicacions. De qualque manera d’aquesta situació podem
extreure algunes conclusions que ens han de servir de cara al
futur per evitar que situacions d’aquest tipus es tornin a produir.

Primer, vostè sap..., bé, vostè no hi era però, bé, des de
principis de legislatura de qualque manera el nostre grup ha anat
insistint i ha anat intentant conèixer quina era la situació dels
plans d’emergència, dels plans d’evacuació dels centres
escolars. Hem posat una certa atenció sobre aquest tema perquè
era una qüestió que ens preocupava, amb la qual cosa el fet que
s’hagi produït amb èxit l’evacuació d’aquest centre per aquest
cas particular evidentment ens congratula i és motiu de
satisfacció perquè la implantació d’aquests plans vagi essent
efectiva. Però el fet que els extintors no funcionessin i que les
mànegues no tenguessin pressió, idò bé, ja ens ha dit vostè que
s’ha posat les mesures adients per tal que açò no torni a succeir,
però de qualque manera ens assenyala que hi hem d’estar molt
damunt. 

Efectivament, actes de gamberrisme, pilleries, el que vostè
li vulgui dir, a centres d’aquest tipus se’n poden produir, se’n
produeixen i se’n produiran. Que de qualque manera puguin
afectar aquests instruments d’extinció d’incendis posa l’atenció
cap als responsables que han de tenir una major tutela de
l’empresa que ha de revisar constantment aquests aparells
perquè estiguin sempre en plenes condicions, perquè si de
qualque manera aquest fet hagués estat un poc més
considerable, s’hagués produït a un altre lloc on hi hagués més
material inflamable, idò potser s’haguessin produït uns fets que
cap de nosaltres evidentment no hauria desitjat.
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Per tant, Sr. Conseller, l’animam a continuar amb la revisió
de tot el sistema, no només d’aquest centre sinó també dels
altres perquè el mateix que ha passat en el Ramis pot haver
passat o podria passar a altres centres educatius, estem parlant
de seguretat de les persones i dels béns i per tant açò requereix
de tots els esforços tècnics, humans i econòmics per tal que
estiguin en les millors condicions possibles.

Quant a la qüestió dels protocols d’emergència, evidentment
jo li he de donar tota la credibilitat a vostè que es va actuar
d’acord amb el que mana el funcionament intern d’aquests
protocols però, clar, no deixa de sorprendre que informacions
periodístiques assenyalin que siguin alumnes els que hagin
d’agafar els extintors, els que intentin sufocar l’incendi, i que
posteriorment la conselleria no aclareixi a nivell informatiu
aquest fet, perquè no deixa de ser de qualque manera una..., que
no ho sé, eh?, jo no sé si el protocol encomana que siguin els
professors o que hi hagi alguns professors que tenguin funcions
assignades concretes, com passa a tots els centres públics, on hi
ha una sèrie de persones que estan encarregades de procedir a
obrir les portes, unes altres persones encarregades d’agafar els
extintors, unes altres persones encarregades d’agafar les
mànegues per tal de procedir a l’evacuació, com dic com passa
a tots els centres públics on hi ha una concentració de persones
important. De qualque manera a mi almanco em va sorprendre
que es publiqués que són els alumnes que agafen els extintors
i... Que jo ho puc entendre també en funció de la situació; clar,
es veu fum i la primera persona que veu aquest fum és la que
intenta aturar aquest incendi. Però, bé, no deixa de ser una
anècdota i, bé, el que he dit abans, hem de continuar vigilants i
atents per tal que fets d’aquests tipus no torni a passar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica li contesta el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Perdó. ...que no ho he dit abans, i és que tots els centres
educatius públics tenen aquest pla d’emergències, i a més el
tenen dipositat a la Direcció General d’Emergències, que té el
coneixement de tots els centres com estan, és a dir, que hi ha un
protocol que només és d’ús d’un centre i d’una illa, sinó que
també està centralitzat perquè en qualsevol moment es pot saber
el pla d’emergències de cada centre com s’ha d’actuar. I a més
sé que també, a nivell de centres, els centres fan situacions
fictícies d’emergències per poder tenir durant el curs una sèrie
d’actuacions per poder fer una sortida ràpida del centre mateix;
existeix la figura d’un coordinador d’emergències dins el centre,
d’un professor.

I aquí després també hi ha una cosa que em sorprèn perquè
no ho he vist així en els documents que he tengut, que és el tema
de les mànegues. Evidentment sabíem que els extintors no varen
funcionar bé, però no sabia el tema de les mànegues. Jo ara li ho
dic així clarament perquè no ho havia... Sabia que hi havia
hagut..., a una altra pregunta sí que hi va haver un tema, un
article en què sí sortia un tema de mànegues, però en aquest cas
no.

El lloc en què es produeix. Els que hem estat dins el món de
l’educació sabem que si s’ha de fer una malifeta, entre cometes,
es fa a llocs on poca gent veu qui fa la malifeta; dins una classe
hi ha molta gent que ho veu, al passadís també; lògicament tots
de petits podem recordar els papers banyats i tirats a la paret...;
això es va, aquestes petites malifetes se solen fer a llocs on la
gent no ho veu o hi ha poca gent que ho pugui veure,
bàsicament en els banys.

I després també jo li puc dir que a vegades les coses que es
publiquen no són realment tota la veritat que es publica. Amb
això no vull dir que es diguin mentides, però fa poc a una
intervenció que vaig fer aquí en un tema de la meva visita a
Eivissa al futur conservatori, el mateix dia una diputada del seu
grup va utilitzar un document que era real i que era una
publicació que s’havia donat i, efectivament, hi havia un altre
diari que deia tot el contrari. Amb això vull dir que jo vaig dir
el mateix, perquè hi havia els dos diaris en el mateix moment i
un ho va dir d’una manera i l’altre ho va dir d’una altra, i jo en
vaig llegir un i la diputada va llegir l’altre i va llegir el que hi
havia escrit, és evident, no s’ho va inventar. Amb això vull dir
que de vegades tenim sorpreses, jo mateix li puc assegurar que
moltes de coses i en segons quins mitjans, alguns més que uns
altres, em podria posar a desmentir les coses que diuen que jo
he fet o he dit i realment ni he dit ni he fet. El que passa és que
em duria tanta feina i a més retroalimentaria tota una sèrie
d’actuacions que no van dins la veritat i m’estim més prescindir
d’entrar a intentar corregir -tanmateix no ho corregeixen-
aquestes qüestions. Això és el que li he de dir.

Evidentment, pens que tots els protocols varen funcionar
menys un i és el dels extintors, que es va donar una solució
posterior que s’hauria d’haver donat abans, evidentment, però
tots els altres varen funcionar. I estic content que funcionassin.
També la informació que tenc és que els alumnes no varen
intervenir, varen intervenir els professors, ràpidament varen
intentar sufocar-ho. A més, hi ha l’informe dels bombers que
diuen que realment va ser una cosa mínima a tenir en compte.
S’ha de tenir en compte una altra cosa i és que podem dir tot
això i podem estar així de tranquils parlant d’aquest tema
perquè no va passar absolutament res. Si hi hagués hagut
qualque problema greu, evidentment avui no estaríem d’aquesta
manera i hi hauria hagut unes repercussions més grans. 

És difícil que dins un bany passin segons quines coses
irreparables, no és impossible. Però també li vull dir perquè hem
estat dins la docència, que és difícil poder preveure que un alAlot
en un determinat moment deixi o posi, no ho sé, una llosca
perquè es pugui produir qualque cosa. Jo he estat director de
centre, en aquell moment era el temps de la transició i em
telefonaven i em deien hay una bomba en su centro, i al Rafal
Nou havíem de sortir, i sortíem cada quinze dies i un d’aquests
dies em varen dir, hay una bomba en su centro, i es va sentir
una veu per darrera que deia, dile al dire que hay dos. El “dire”
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era jo, que era el director en aquell moment, per tant aturar i
evitar aquestes coses és molt difícil, crec que la serenitat i
sobretot no magnificar un efecte d’aquest tipus fa que no passi
el que després a les preguntes tercera i quarta que vostè em farà
evidentment té una relació o jo pens que té una relació.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1646/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a esdeveniments similars a l'ocorregut
l'IES Joan Ramis i Ramis a la resta de Menorca.

Donat que la pregunta RGE núm. 1645/10 ha quedat
ajuntada amb l’anterior, passaríem a la següent. Per formular la
pregunta RGE núm. 1646/10, sobre esdeveniments similars a
l’ocorregut a l’Institut Joan Ramis i Ramis a la resta de
Menorca, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr.
Gornés. Té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, els diputats tenim
diferents formes d’adquirir la informació, moltes. Li he dit
abans que jo particularment no faig cas dels remors, ni del
m’han dit que aquell li va dir. No, Sr. Conseller, jo intent ser el
més rigorós possible amb la informació que maneig i és per açò
que, tot i que sé posar en parèntesis qualsevol tipus
d’informació, però ens ha inculcat almanco un esperit crític en
qualsevol tipus d’informació i jo intent aplicar aquest esperit
crític a qualsevol tipus d’informació que arriba a les meves
mans, però no deixa de ser informació que nosaltres necessitam
contrastar i és per açò que l’hem fet comparèixer aquí per tal
que pugui contrastar aquesta informació publicada, escrita, no
inventada, no producte de remors, en els mitjans de
comunicació.

Sr. Conseller, també volíem saber si s’han produït, i aquí no
vull entrar, torn a insistir, els remors, com vostè també sap gran,
són grossos sobre aquesta qüestió, volíem saber si s’han produït
fets similars a l’ocorregut a l’Institut Joan Ramis i Ramis a
altres centres educatius de Menorca. Ho dic perquè volíem saber
si hi ha alguna relació, alguna causa-efecte al voltant d’aquests
fets que varen succeir -com dic- dia 28 de gener.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, no deixa de ser curiós que dues
setmanes després del primer incendi, se’n produeixin dos en dos
dies de diferència. Un al Pasqual Calvó i l’altre al Llevant. El
primer es va produir a una caseta als afores de l’institut, a un
lloc que en teoria l’alumnat no hi té accés, és una caseta
prefabricada que en un moment determinat es va veure que hi
havia foc i el que es va fer va ser emprar el mateix sistema
d’abans. Es va posar en marxa el procediment per evacuar el
centre, els professors intervingueren immediatament amb
extintors i efectivament varen funcionar en aquest cas, varen
venir els bombers i el varen apagar en poc temps.

En aquest cas no vàrem poder tenir, quan va intervenir la
inspecció, el centre i totes les persones que han d’intervenir en
el cas d’un incendi, segons el protocol, no es va poder constatar
la implicació d’alumnat. No deixa de ser curiós que sigui una
setmana després i menys si el dia següent, dia 11, a l’IES
Llevant hi va haver un intent de provocar un incendi. En aquest
cas jo diria que un poc manyà, en el sentit que també se va
produir en els serveis, però en aquest cas vàrem trobar les
persones i vàrem poder intervenir ràpidament i no va arribar a
ser un incendi, sinó que va ser un encenedor encès, no sé
exactament què va passar, però no va ser un incendi, però sí un
intent, amb papers, plàstics i coses així. No va ser necessari fer
venir els bombers, es va apagar totalment. I en aquest cas a dos
alumnes se’ls va obrir expedient disciplinari i se’ls va aplicar
una expulsió de dies del centre i també fer unes feines de
manteniment en favor de la comunitat educativa.

El pla d’emergències va funcionar i les actuacions de
vigilància dels professors i l’actuació immediata dels professors,
tant a un lloc com a l’altre, varen ser bons. És a dir, el protocol
va tornar funcionar, en aquest cas millor que l’altra vegada. En
aquest cas hem de dir que si bé a un dels dos incendis no es va
trobar ni la causa ni les persones que l’havien provocat, en el
segon cas sí.

Això varen ser els fets que es varen produir. No sé si ara li
contest la següent pregunta, no ho sé, però és igual. El que sí és
clar, i d’aquí l’anècdota que he contat de quan era director, clar,
això es va magnificant en els mitjans de comunicació de
Menorca el primer i el segon i això genera als alumnes i segons
la tipologia d’alumnes de vegades situacions d’imitació o per
cridar l’atenció, no per fer mal explícitament, sinó perquè també
hi va haver els sistemes moderns d’internet, via bluetoohth, que
també es va posar en marxa. És a dir, va ser una espècie de joc
perillós, però un joc que va enganxar en certa manera. Jo vull
entendre que aquí sí que hi va haver unes certes ganes de seguir
amb una pauta començada i nosaltres més, nosaltres també ho
farem i jo som molt important perquè aconseguesc fer una cosa
d’aquestes. Això ja dic que són suposicions meves, no es basen
en cap informe, perquè els informes que es varen fer són els que
jo li he dit. Després hem vist que no va passar res més. Per tant,
crec i esper que no passi res més perquè els equips directius i els
protocols varen funcionar.
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Que puguem evitar que un alumne faci una cosa
determinada a un moment determinat, ho hem d’intentar
sempre, que ho puguem fer és difícil. Jo crec que les actuacions
varen demostrar que en un cas d’una manera i en uns casos
d’una altra, es va donar resposta immediata a allò que havia
provocat aquella alarma en un moment determinat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, no vol fer ús de la
paraula.

I.4) Pregunta RGE núm. 1647/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per evitar fets similars a
l'ocorregut l'IES Joan Ramis i Ramis de Menorca.

Idò passaríem a la següent pregunta RGE núm. 1647/10,
sobre mesures per evitar fets similars a l’ocorregut a l’IES Joan
Ramis i Ramis de Menorca.

Intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Hble. Sr.
Gornés. Té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, coincidesc amb vostè
que és probable que s’hagi produït aquest efecte mimètic entre
els alumnes, entre l’ambient escolar, de vegades passen
situacions d’aquest tipus. Evidentment que s’hagi pogut
magnificar o no a nivell de premsa, bé, segurament seria
opinable.

El que és cert, Sr. Conseller, i això li ho puc certificar, és
que a nivell de pares i mares d’alumnes durant un cert temps hi
va haver una vertadera preocupació sobre aquesta situació i es
va crear una alarma social. No ens hem d’enganar. Torn a
insistir, el nostre grup ha deixat passar pràcticament sis mesos
perquè precisament no volíem entrar en el joc ni de magnificar
la notícia, hem volgut deixar un temps prudencial perquè hi hagi
un espai entre els fets i aquesta iniciativa parlamentària que no
és altra cosa que demanar la informació de la conselleria. 

I per a mi la pregunta és important és allò que vostè ens pugi
contar, allò que vostè ens pugi notificar respecte de les mesures
que puguin prendre o que hagi pres la conselleria. Dos fets que
al meu entendre són el bessó de la qüestió. Primer, que els
protocols d’emergència funcionin de forma correcta, com
sembla ser que han funcionat en aquesta ocasió. I segon, què va
fer la conselleria no només a nivell de protocol d’emergència,
sinó també per tal d’evitar aquest efecte mimètic que
suposadament es va produir arran dels esdeveniments de
l’Institut Joan Ramis i Ramis, quines mesures va establir, quines
gestions va fer respecte d’aquest assumpte per tal d’amortitzar,
de controlar que aquesta situació no tingués un efecte
catalitzador i de qualque manera ens trobéssim amb situacions
semblants d’una forma periòdica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per contestar-li el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Miri jo crec que no s’han de prendre mesures
extraordinàries. Hem vist tres casos concrets avui aquí. Jo crec
que les mesures ordinàries varen ser suficients per poder
solucionar aquests problemes. Prova d’això és que els
plantejaments, els protocols que estaven establerts funcionaren.
No va funcionar tot com havia de funcionar, però s’han posat
les mesures perquè això no torni a passar. De fet, crec que
aplicant rigorosament aquests protocols i fent els assaigs que
s’han de fer en els casos en què hi hagi situacions semblants o
paregudes, és la mesura que tots els centres han de tenir present
per solucionar-ho. Això per una banda.

Quant a l’efecte mimètic, crec que el que ha de fer la
conselleria és el que va fer. Havia de posar en marxa, a més dels
protocols, que els posa el centre en funcionament o l’activa el
centre educatiu, hi va haver una responsabilitat per part de la
Direcció Territorial de Menorca, es va posar en contacte amb la
conselleria, va intervenir l’IBISEC en el moment i en el lloc on
havia d’intervenir. Però a més d’això, crec que per part de la
conselleria intentar pressionar, arribar a suggerir als mitjans de
comunicació que actuassin amb seny, això, Sr. Diputat, de
vegades encara és més contraproduent. 

Per tant, nosaltres vàrem pensar que no havíem de fer cap
actuació en els mitjans i que la cosa s’aclariria perquè no hi
havia res per amagar. Entenc perfectament les reaccions que
passen, sobretot a llocs tan sensibles com són els centres
educatius que és on els pares tenen els seus fills. És una situació
que s’entén..., hem tengut altres llocs a Mallorca o a Eivissa,
allà on hi ha hagut reaccions de pares referents a problemes que
s’han pogut detectar dins els centres. Però jo crec que la
resposta de la conselleria és fer feina amb constància, serietat i
donar sobretot tranquilAlitat. I allà on no hi ha tranquilAlitat, que
no era aquest cas, prendre mesures immediatament perquè la
gent, casos per exemple a Eivissa que hem hagut d’intervenir,
hem hagut de prendre mesures i hem hagut de desallotjar un lloc
determinat o un altre perquè vàrem creure que no era adequat
perquè els alumnes hi fossin. 

Jo crec que per part nostra -repetesc i no vull aprofundir més
en el tema- hem de seguir amb els protocols i totes les
actuacions que facem, fer-les amb el màxim de serietat. I els
mitjans de comunicació, si ens demanen la informació o enviar
una nota de premsa als mitjans, però intervenir perquè després
això es podria entendre, vostè ho sap molt bé, que intentam
manipular una notícia..., des de que jo em puc fer responsable
d’això, des de la conselleria no ho feim. Res més.

I el tema d’alumnes. És molt difícil poder saber què passa
pel cap de 1.200 alumnes d’un lloc determinat. És un tema que
ha servit d’una manera interessant per demostrar tota una sèrie
de coses i jo he de venir a donar comptes del que passa a la
conselleria, i em pareix molt bé; però a part d’això demostra
que, efectivament hi ha un protocol, s’ha posat en marxa,
tothom hi està implicat i no és un mèrit d’aquest conseller que
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funcioni un protocol, això és evident. És un mèrit de tota la
comunitat educativa que fa feina i, per tant, n’estic satisfet.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. No vol fer servir el torn de rèplica.

II. Compareixença RGE núm. 15261/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal
d'informar sobre la situació actual de Pla de primera
infància.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui consistent en la Compareixença RGE núm. 15261/09,
presentada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Educació, Cultura i Esports del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant la qual solAliciten la compareixença del conseller
d’Educació i Cultura per tal d’informar sobre la situació actual
del Pla de primera infància. Per tant, té la paraula el conseller
d’Educació i Cultura, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com repetides
vegades s’ha dit en el Parlament i a diferents llocs allà on ha
hagut d’intervenir aquest conseller i abans la consellera Bàrbara
Galmés, el Pla d’educació per a primera infància és un eix bàsic
dins els diferents eixos que hi ha dins la conselleria. Dins la
conselleria hi ha unes feines quotidianes i que s’han de fer
perquè no queda més remei, és l’obligació i és el dia a dia; i
després unes altres que se’ls dóna un èmfasi determinat per fer-
hi feina. 

Aquí a principis de curs es va tenir en compte que l’eix
d’educació per a la primera infància era un lloc on havíem de
fer més feina, a més d’allò que havíem fet encara havíem
d’estimular l’actuació de la conselleria i de les altres
administracions per aconseguir uns resultats en l’escolarització
de les persones que volguessin per als seus infants de 0-3 anys.
És cert que en l’edat 3-6, aquesta comunitat autònoma també va
ser de les pioneres en la implantació del 3-6. I amb el Pla de
l’educació per a la primera infància se’ns dubte també som
pioners a la resta de l’Estat en la implantació del 0-3.

Hem repetit moltes vegades que ens havíem proposat a inici
de legislatura ampliar, crear 2.500 places d’educació infantil,
afavorir l’accés a aquestes places d’una manera..., amb unes
condicions d’igualtat, amb unes condicions amb les quals
tothom hi pogués accedir i consolidar i garantir afavorint una
xarxa pública i afavorint una normativa perquè tothom es trobàs
en unes condicions adequades per poder accedir a allò que les
administracions autonòmica, el ministeri, ajuntaments...
poguessin estimular i crear centres de 0 a 3 anys dins els seus
municipis.

Aquest pla ha fet créixer en dos anys un 90% el nombre de
places públiques autoritzades d’escoletes. Era una assignatura
pendent de la societat, però no d’aquesta, de tot el país. El que
passa és que amb aquest pla pioner nostre ens hem avançat en
l’adequació a altres llocs. 15 dels 58 centres que estaven
projectats ja han conclòs les obres, 39 estan en fase d’execució
i 4 més iniciaran els treballs d’aquí a pocs dies, d’aquí a poques
setmanes. Vaig alerta a dir allò de dies perquè tal vegada
després se’m pot dir..., però bé, és una programació feta i per
tant, s’executarà.

Un total d’uns 50 municipis s’han adherit al pla i això
suposa una inversió de 20 milions d’euros, una inversió
important en la qual intervenen, com he dit abans, les diferents
administracions. Som un referent nacional, no li ho demanàvem,
però ens ho va dir i no vull deixar de dir-ho, la presidenta del
Consell Escolar de l’Estat, en un moment determinat de la seva
intervenció quan hi va haver la reunió de presidents de consells
escolars aquí a les Illes Balears que férem fa dos mesos, va dir,
“Balears és dins Espanya el que Finlàndia és a la resta de països
europeus en temes específics concrets de 0 a 3 anys”.
M’agradaria que ho fos en tot l’àmbit educatiu, com vos podeu
imaginar, i esper també, segur que a tots vosaltres també vos
agradaria que fos així, però en aquest cas de 0 a 3 és un lloc on
hi ha més disposició de les administracions i més postures
favorables per part de la comunitat educativa en aquesta feina.

S’ha elaborat un marc normatiu destinat a regular la creació,
normalització i sosteniment d’aquesta xarxa d’escoletes, fins ara
no existent; un marc problemàtic, en algun moment va sortir un
recurs en un moment determinat en contra d’aquesta normativa
i que ja vaig tenir oportunitat d’explicar a una intervenció al ple,
també després -no en tenc cap inconvenient- si hi ha alguna
pregunta per aclarir-ho més, ho faré, perquè aquest decret també
era un decret, jo diria dels primers que s’han fet a l’àmbit
estatal. Per tant, hi podia haver interpretacions i sobretot hi
havia molt d’interès per part de les altres comunitats autònomes
i de l’Estat per veure com es resolia el nostre..., aquest problema
que s’havia generat mitjançant una duita del decret a la justícia
perquè no s’estava d’acord en els continguts. El ministeri volia
saber com es resolia a Balears perquè també, evidentment, li
importava en el moment en què havia de fer una generalització.

Aquests 58 projectes estan distribuïts, els 15 inclosos, 10 a
Mallorca, 4 a Menorca i 1 a Eivissa, a més del 39 que estan en
obres i els 4 en què es treballa per posar-los en marxa els
propers mesos. 

La creació i consolidació d’unes 3.000 places d’escoletes
dins l’àmbit de la comunitat autònoma permet doblar l’oferta
existent al final de la legislatura passada. Evidentment, aquest
procés d’autorització d’escoletes dóna seguretat als infants i
tranquilAlitat a les famílies, no perquè totes les famílies vulguin
dur tots els seus fills a les escoletes de 0 a 3, perquè és una cosa
totalment optativa, però aquelles que tenen problemes perquè
han d’articular la seva vida de treball amb la seva vida familiar
tenen la seguretat que els seus fills estaran ben atesos en una
escoleta i, a més, tenen la tranquilAlitat que a més d’estar atesos
estaran en una disposició que els mateixos pares que no poden
estar amb els fills perquè els han de deixar allà i han d’anar a fer
feina al centre trobaran assessorament, trobaran ajuda per part
dels professionals i a més, una altra cosa important, podran
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comunicar les seves experiències als diferents pares que ja els
hi deixen, que és un tema que després exposaré.

Com he dit abans, s’augmenta el 90%, el 89,6% el nombre
de places públiques autoritzades a les Illes Balears fins arribar
a 5.817 places. La previsió és arribar a 840 una vegada que
s’executin els projectes que subvenciona el departament
autonòmic, el triple de les places de la passada legislatura,
perquè evidentment aquest programa no existia.

Per a Mallorca, s’ha passat de 2.508 places públiques
autoritzades o en via d’autorització a 3.300 places actualment,
l’objectiu és arribar a les 5.400 places públiques. Una vegada
finalitzin els projectes inclosos dins el Pla de primera infància,
haurà suposat un augment de 115% del que teníem abans. 

A Menorca s’ha passat de 599 places públiques
comptabilitzades el 2007 a 1.910 places, l’objectiu és assolir-ne
2.370 places públiques autoritzades, el que suposaria un 323%
més del que hi havia al començament del pla.

A les pitiüses no hi havia cap plaça pública en
funcionament, autoritzada, i en aquests moments existeixen 607
places, 570 a Eivissa i 37 a l’illa de Formentera. Esperam poder
assolir entre un lloc i l’altre un miler de places de 0 a 3.

Això ha suposat la creació d’aquesta xarxa d’escoletes
públiques que, sense cap dubte, serà un dels resultats més
positius de la nostra trajectòria al front de la conselleria, dic “la
nostra trajectòria” perquè no em referesc a mi ni a la consellera
anterior, sinó a tots els tècnics i alts càrrecs i professionals que
hi han fet feina entusiasmats amb aquest eix. 

Per tant, consider que l’èxit d’aquest eix..., no és un eix
només d’unes persones que en algun moment el varen pensar,
el varen planificar, sinó que tots els que hi han intervingut s’hi
han sentit identificats i sobretot s’hi han sumat, perquè l’altre
dia a l’escola de Sencelles ho deia clarament: el gran avantatge
d’aquest pla no ha estat només la planificació ni l’execució, ha
estat la capacitat de poder fer que altres administracions se
sumin a aquest pla. 

Les altres administracions s’han sentit còmodes, s’han sentit
ben tractades, s’han sentit ben assessorades i, independentment
del color polític dels ajuntaments, els ajuntaments que s’han
volgut apuntar a aquest pla s’hi han apuntat i han tengut el
mateix tracte en qualsevol moment, d’aquí que crec que l’èxit
no és l’èxit d’un conseller o d’una consellera, és un èxit d’una
societat i és un èxit d’uns municipis i és un èxit de les persones
que el varen planificar, però sobretot dels que l’han duit al
terme. 

La única comunitat autònoma que garanteix l’atenció
primerenca a totes les escoletes públiques gràcies a la creació de
nous equips d’atenció primerenca és la nostra. Per això, tots
aquells alumnes que vagin als centres de 0 a 3 saben que tenen
una atenció d’especialistes d’atenció primerenca per detectar-los
les dificultats que es puguin donar. Això també és una altra
actuació que se suma a la d’abans perquè suposa, a més
d’edifici de professionals d’atenció a l’alumne, un altre tipus de
professionals que fan una atenció més acurada a l’alumne en
altres aspectes i no solament tenir-los en el centre, fer les
actuacions educatives perquè aquí ja hi va una detecció de
problemes que després poden sortir més endavant i com més
aviat els puguem resoldre més aviat tendrem la solució
d’aquests problemes i com més aviat els resolem, més petits són
els problemes perquè si esperam més endavant més problemes
tenim perquè els problemes s’engrandeixen i per tant, no els
podem solucionar tan fàcilment.

Abans també he comentat que era un espai, un lloc, aquestes
escoletes, on les famílies s’havien de sentir còmodes. S’hi
havien de sentir còmodes i també s’hi havien de sentir... jo diria
que una passa més que còmodes, ateses, escoltades. Aquest
espai de les escoletes de les Illes Balears, d’aquesta xarxa
d’escoletes públiques de les Illes Balears, propicia que les
famílies tenguin uns llocs on reunir-se, on participar a tallers, on
escoltar les altres experiències d’altres famílies i, sobretot, on
tenir l’assessorament dels tècnics, en aquest cas educadors, i
dels equips d’atenció primerenca per solucionar els seus
problemes de tipus familiar que moltes vegades no entenen. Hi
ha moltes famílies primerenques que tenen els seus primers
infants, o és el segon, i per tant, tenen més problemes a l’hora
d’interpretar, d’ajudar i de poder atendre les seves dificultats.

Aquest lloc d’encontre per tant és un tema que suma al que
abans havia comentat d’infraestructures, de professors i
d’assistents, de treballadors i també d’equips psicopedagògics
per allò que suposa de socialització. Els tallers, dels quals quasi
se n’han fet quasi un milenar, han suposat que unes 800 famílies
han pogut participar ja d’aquest model nou dins les nostres
escoletes. 

Sens dubte això no hagués estat possible si per part de la
conselleria no s’hagués fet una opció clara en un moment
determinat i no s’hagués creat un institut de l’educació en la
primera infància per poder aglutinar totes aquestes actuacions
des d’un lloc determinat perquè no es diluïssin dins les diferents
direccions generals. Per tant, creim que és un encert que es fes
aquest institut i crec que és encert la manera en què ha funcionat
aquest institut. 

En moments difícils -i aquests són moments difícils... És
curiós perquè quan vaig acceptar fer-me càrrec de la conselleria
vaig veure tota una sèrie de problemes al davant, quant vaig
tenir aquelles poques hores per decidir-me veia problemes
d’infantil, de falta de professors, de resultats acadèmics, de tota
una sèrie de coses que coneixia per la meva trajectòria i també
perquè, com molts de vostès, estava atent al que es feia a nivell
social dins l’educació.
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La veritat, però, és que he de dir una cosa, el tema
pressupostari no el vaig posar damunt la taula, no sé si va ser un
error o no, però ara ja hi som. El tema pressupostari, els
problemes pressupostaris que hem tengut després, quan vaig
haver de decidir acceptar la proposta que m’havia fet el
president, vaig posar damunt la taula en pocs moments, hauré de
fer això, hauré de fer allò, hauré de continuar..., hauré de
potenciar això, hauré de..., però hauré de lluitar per un
pressupost, hauré d’estar contínuament fent restriccions a una
banda, passar doblers d’un lloc a l’altre i aquestes coses, he de
ser sincer no estaven dins la meva planificació mental d’aquells
moments. 

Els puc assegurar que en aquests moments és un dels
primers problemes amb els quals m’aixec cada matí perquè, a
més d’uns pressuposts que com sabem són uns pressuposts que
han estat afectats per una retallada i que sens dubte d’una
manera... no me’n vull alegrar, perquè d’aquestes coses no ens
en podem alegrar mai, però ens ha suposat, aquesta retallada,
que per ventura ara -segur- ens hauran de retallar menys, perquè
a nosaltres ja ens havien retallat, suposa que després hi ha una
problemes de liquidesa i que és un problema difícil de resoldre
en el dia a dia, però és que aquest pla també participa a
solucionar part d’aquesta problemàtica que tenim perquè també
suposa dins la nostra comunitat crear llocs de feina.

Aquest pla, per una banda, hem de menester econòmicament
doblers per posar-lo en marxa i també mitjans per mantenir-lo,
però per altra banda sabem que això genera lloc de feina. Llocs
de feina que si mal no..., crec que eren devers 900 llocs de feina
el que suposaria. Perdonau-me... bé, hi ha, aquí dins -llavors
cercaré el nombre i el vos diré-, però hi ha un tema concret i és
que suposa professors, suposa personal de neteja, suposa
personal de cuina, suposa tota una sèrie de persones que han de
fer feina d’una manera fixa, perquè són llocs segurs, i després
uns altres llocs de feina que suposaven, crec que eren uns 300
llocs de feina, que suposaven... em permets? 300 educadors i
mestres i 450 l’altre personal. Això sens dubte implica un
aspecte positiu en uns moments en què tenim els problemes que
tenim en aquesta comunitat.

Aquests treballadors evidentment han tengut aquests llocs de
feina, però també la conselleria ha pensat en aquests
treballadors i és que aquests treballadors han hagut de tenir unes
qualificacions especials determinades en base a un decret que
s’ha posat en marxa. Per això, hi va haver un moment en què ja
es varen reconèixer, em sembla que eren 43 o 44 treballadors
amb sistemes de qualificació professional, que varen ser les
primeres que s’han fet a tot l’Estat espanyol -vaig conèixer el
ministre Gabilondo aquest dia perquè va venir aquí- i això va
suposar també una primícia per part nostra, dins aquest pla,
experimentar aquest tipus de qualificacions dins el que és una
formació professional molt més flexible i que facilita als
treballadors que ja tenien experiència dins aquest camp poder
fer-se càrrec de la seva tasca. A més, una participació per part
de la Universitat amb cursos que s’han muntat per poder arribar
a totes les persones interessades i a més atendre amb peticions
de formació del professorat dins el que és la formació específica
que té la conselleria per poder atendre el tipus de professors que
es vulguin dedicar a això. 

Això suposarà evidentment un augment de persones que
faran feina, però que faran feina no de qualsevol manera, és a
dir, no són números de qualsevol manera, sinó persones que han
estat qualificades o que han estat reciclades o que han estat...
diríem, a les quals se’ls han reconegut les situacions o la feina
que havien fet abans.

Vos puc assegurar que una de les preocupacions que tenia -i
això ho vaig comentar quan encara no era conseller amb el
director de l’Institut de la Primera Infància, que és aquí- era la
problemàtica d’aquelles persones que estaven al front de
centres, diríem guarderies, o que havien fet feina molt en
contacte amb alumnat i que es podien quedar en una situació de
desavantatge. Per tant després, quan vaig veure que tota la
resposta que s’havia donat en aquests tres nivells que vos he
comentat -la formació del professorat més les qualificacions
professionals i la Universitat- suposava poder atendre aquesta
gent i poder donar sortida a tota una sèrie de cicles formatius,
perquè aquí també hi ha una qüestió clara: cicles formatius
d’educació infantil, les persones que l’han fet es veuran amb
una sortida molt més ampla que la que tenien fins ara. És a dir,
moltes vegades feien els cicles i després havien de fer feina a un
altre lloc que no era pròpiament el que havien demanat o si ho
havien de fer no tenien, en aquest cas, reconeguda la seva
qualificació professional al front d’una àrea tan important com
és atendre en els primers moment de la vida als ciutadans
d’aquestes illes que són les persones, en aquest cas, les criatures
de 0 a3 anys.

Per tant, diria que, en aquest pla, ens queda fer-hi feina i no
tancar-lo perquè amb una legislatura no es tanca res. Som
conscient que en aquesta legislatura l’hem obert, tenim un pla
per aplicar en aquesta legislatura i per deixar les portes obertes
a més profunditzaria i millorar-lo encara de cada dia més.
Aquest és l’objectiu de la conselleria.

Per la meva part res més, presidenta, senyores diputades,
senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que
els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa demanaria als
portaveus si volen una suspensió de la sessió, sí? No? Podem
continuar doncs? Perfecte. 

Per tal de formular preguntes o observacions intervé pel
Grup Parlamentari Socialista la diputada Sra. Cristina Rita i
Larrucea per un temps màxim de deu minuts. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Conseller, a la revista Participación educativa, de
novembre de 2009, del Consell Escolar de l’Estat deia la seva
editorial i en el mateix to a més que l’informe d’objectius
educatius de l’estratègia de Lisboa, deia: “existe un acuerdo
unánime entre los expertos en educación de que una temprana
escolarización es imprescindible para el desarrollo integral de
las niñas y niños y para prevenir el fracaso escolar; atenuar
las desventajas sociales, culturales y lingüísticas; paliar los
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riesgos de exclusión y fomentar la cohesión social. Las
sociedades democráticas y desarrolladas -afegia- esperan que
sus responsables políticos diseñen y ejecuten políticas
educativas dirigidas a las edades tempranas que favorezcan
estos principios”.

En aquesta revista, per cert, apareixia també un article del
director de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància de
les Illes Balears que presentava el Pla de primera infància
d’aquí, de les Illes Balears. És per aquest motiu que volem
agrair al conseller i també a tot l’equip que l’acompanya que
estigui avui aquí responent a la petició del Grup Socialista per
explicar en seu parlamentaria com s’està desenvolupant aquest
pla de primera infància a les Illes Balears a dia d’avui.

Per a nosaltres és important perquè aquest pla representa que
s’ha complert amb un compromís que es va assumir a principis
de legislatura, un compromís del president Antich ja en el seu
discurs d’investidura, però també un compromís del Govern
d’Espanya d’augmentar les places públiques existents per a
l’educació infantil i l’assumpció definitiva d’aquesta manera
d’aquest tram d’edat com a una etapa educativa més tal com
mana la LOE. Un pla que a les Illes Balears preveia, com vostè
ha dit, a més de la creació durant aquesta legislatura de 2.500
noves places públiques, l’homologació també dels centres
existents, la certificació del personal docent i la regularització
dels currículums educatius.

Aquest era un pla molt ambiciós i estam satisfets que a la fi
l’administració que té competències en matèria educativa s’hagi
involucrat en l’educació infantil. No hem d’oblidar que fins a
aquest moment una part important de la gestió de les escoles
infantils estava també en mans de la Conselleria d’Afers
Socials, que fins i tot tenia una partida destinada a aquestes
escoletes. De manera que ara hem passat d’una consideració que
era més bé assistencial d’aquest tram d’edat a tenir-lo present
també dins les polítiques educatives. El canvi, per tant, no podia
ser més significatiu, i és que el canvi social experimentat els
darrers anys tampoc no pot ser més significatiu: primer, hi ha
hagut la incorporació de les dones al mercat laboral que fa que
les famílies necessiten deixar en bones mans els seus infants
més petits, però que això es podria solucionar amb unes bones
guarderies, però és que el canvi també ha estat de mentalitat i
exigència. Actualment les famílies, la societat no demana
únicament conciliació i atenció, és a dir, guarderies, sinó que
demana més una preparació dels seus fills i filles de les seves
filles per encarar el món ja de petits, una preparació que a més
ha de durar tota la vida i d’aquí aquest canvi de model de
guarderia a escola.

L’educació, les ganes de saber, de comportar-se, de
relacionar-se actualment ha d’acompanyar els homes i les dones
tota la vida. Aquesta visió integral de l’educació, de la formació
continuada és el que volem per als nostres fills i filles, per als
nostres néts i nétes també, per a tota la nostra societat. Les
famílies a més també necessiten ajudes econòmiques, és cert,
però també necessiten un suport, idees i orientació en l’educació
dels fills i de les filles i també, com ha dit vostè, no tothom
escolaritza els seus nadons, els seus infants en aquesta edat tan
primerenca. No hem d’oblidar que educar no significa, no és
paralAlel, no té perquè significar necessàriament escolaritzar. I
per aquest motiu tan important també com la creació de les
places, de la possibilitat de noves escoletes, també és important

la relació aquesta amb les famílies i fins i tot amb les famílies
també de l’exterior.

Per altra banda, l’entrada en vigor d’aquesta normativa que
vostè ha comentat, per exemple el Decret 60/2008, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres del primer cicle
d’educació infantil; el Decret 71/2008, que estableix el
currículum de l’educació infantil de les Illes Balears; el Decret
131/2008, que estableix i regula la xarxa d’escoles infantils
públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància,
així com la creació de l’institut; també l’ordre de 2 de febrer de
2009, sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes
d’educació infantil de les Illes Balears, etc., ens ofereix un
important corpus normatiu que, per què no dir-ho?, ha pogut ser
transposat també a nivell nacional on s’ha elaborat també el Pla
Educa3, que va ser aprovat pel Consell de Ministres el 29
d’agost de 2008, i que preveu la creació d’unes 300.000 places
educatives de qualitat a nivell de tot l’Estat.

De singular importància, per tant, em semblen els esforços
fets per regularitzar també els centres existents i per la
qualificació dels professionals que els atenien perquè això és la
confirmació que no és cert que únicament és arribar a un
nombre de places per tranquilAlitzar les famílies que cerquen
conciliació, sinó que és una aposta per la qualitat de l’educació
i una aposta també per l’educació pública que aporta una
igualtat d’oportunitats als sectors més vulnerables de la
població. Per tant, és una aposta per eliminar desigualtats
d’accés també a l’educació. Estam satisfets, per tant, de saber
que aquest pla avança per bon camí i sobretot en aquests
moments que, com s’ha dit, és de restriccions pressupostàries,
però molta de la feina ja estava feta abans de la crisi, com hem
dit, com tot el corpus normatiu, i ja que aquest pla va ser
anunciat, no ho hem d’oblidar, a principis del 2007.

Jo afegiria, ja per acabar, un altre comentari per destacar que
hem passat d’un estadi on ningú, em refereix a cap
administració, no es volia fer càrrec de les escoles infantils i al
final aquesta responsabilitat queia on cau tot el que no és
competència de ningú, és a dir, sobre els ajuntaments, a un
estadi on l’educació infantil és cosa de tots, del Govern
d’Espanya a través del Pla Educa3, de la conselleria que dirigiu,
dels consells insulars i també dels ajuntaments i també, per
suposat, de les famílies.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, vol contestar
conjuntament o individualment?
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Conjuntament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam doncs al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la diputada Sra. Esperança Marí, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, estam d’acord amb
les paraules de la portaveu socialista que ens ha precedit, la Sra.
Rita, i hem de reconèixer que aquest pla per a la primera
infància i que fou anunciat com també ja ho heu dit pel
president Antich, crec que va ser l’1 de desembre del 2007 que
el va presentar com un dels plans estratègics d’aquesta
legislatura en educació, entenem que és un pla que està ben
encaminat i que els resultats són satisfactoris, no fa falta repetir
les xifres que heu dit, més de cinquanta ajuntaments s’hi han
adherit, també s’hi han adherit els quatre consells insulars, per
tant, crec que amb totes les xifres de les escoletes que s’estan
fent crec que no fa falta per tant centrar-nos més en aquest tema.

Allò que sí m’agradaria seria fer dues preguntes, més que en
un sentit de fiscalitzar la tasca feta amb aquests plans en el
sentit de compartir dues reflexions i pot ser també serien més
objecte un moment més ample o no constret en els deu minuts
d’aquesta compareixença sinó possiblement en un fòrum
educatiu on es tractàs més aquest tema, però bé, en el sentit de
compartir aquesta reflexions, quan neix el pla de la primera
infància neix amb dos objectius bàsics que són aquests que
també hem esmentat, el de conciliar la vida familiar i laboral
òbviament amb tot allò que són els serveis educatius -
l’ensenyament, l’educació- que és tan important en aquest tram
de la primera, diríem, dels nostres primers anys de vida i que
llavors marquen possiblement marquen d’una manera seriosa el
desenvolupament d’aquests nens i nenes. 

El fet que es desenvolupi aquest pla a través d’un institut,
l’institut que es crea de la primera infància, i que d’alguna
manera heu presentat com a un òrgan que coordina les diferents
direccions generals, però que possiblement des de fora es veu
com un organisme que es crea al marge o una mica separat o
una mica aïllat de la pròpia administració educativa i que per
tant dóna la sensació que quan es crea d’aquesta manera
separada allò que prima més seria l’aspecte de la conciliació,
aquest aspecte social que té que és un d’aquests dos objectius
que no l’objectiu diríem educatiu o d’ensenyament que seria
l’altre. Per tant, la pregunta és que pot ser que encara és molt
prest per començar a analitzar, vull dir, com anirà aquest
sistema, però sí que per preveure ..., si s’ha previst des de la
conselleria mecanismes per avaluar, ho dic pel fet com aquest
model que és un model diríem per a mi com un model mixt
entre els dos objectius, per saber quina valoració farà la
conselleria o quina valoració podeu fer de com funciona.

L’altra reflexió és que també un dels objectius importants
que té aquest pla és l’actualització, que també heu esmentat, de
tota la normativa basant-se en la LOE i entenem que tota
aquesta normativa que es desenvolupa a través de decrets, etc.,
és una normativa que òbviament després necessitarà tota una
sèrie de personal, de educadors, de personal preparat per tal de
dur-la endavant, que per tant necessitarem totes aquestes
persones qualificades per assolir diríem uns dels reptes més
important d’aquest projecte. Per tant, la reflexió és que si els
plans de formació que s’han fet fins ara s’intensificaran, hi
haurà una seguretat de continuïtat en tots aquests plans de
formació, sobretot per la preocupació que es desprèn dels
centres de professors si podran assumir tota la demanda que
tenen i per tant donar cabuda a tots aquests professionals de
l’ensenyament d’aquesta etapa i que per tant són els principals
responsables que a la llarga òbviament i també en aquests
moments el pla pugui tirar endavant.

Sé que en un primer moment, per exemple, a nivell
d’Eivissa hi va haver pressupost per al Consell d’Eivissa, també
hi havia els cursos de formació del propi SEP, però també des
del punt de vista de l’optimització dels recursos possiblement
concentrar tots aquests recursos en els centres de professorat i
dotar-los de tot allò que sigui necessari per poder donar aquesta
formació. És una de les preocupacions que també hem observat
que es manté en aquests moments.

Finalment, per acabar, una darrera observació quant al
desenvolupament del pla que es du a Eivissa, manifestam
satisfacció perquè s’ha pogut dur a terme a municipis com el de
Vila, el de Sant Josep o Sant Antoni d’una manera molt
satisfactòria. Sabem que no s’ha completat, però també entenem
que no tota la feina es pot fer en un dia i que per tant es podrà
acabar, sé que faltarà acabar Santa Eulària, que s’acabi
l’escoleta de Sant Carles o també acabar en un futur la de Sant
Josep poble en el municipi, però bé, pensam que tota la feina
que s’ha fet ara és una feina molt positiva i que per tant la
valoram així. També quant a la feina que es fa a Eivissa valoram
el fet que s’hagi aconseguit arribar a un acord d’organització
d’establiment de criteris i de funcionament entre totes les
escoletes dels diferents municipis. Entenem que això ha estat
també una feina molt important quant que lleva les
comparacions, a vegades les comparacions l’únic que fan és,
diríem, que els projectes a vegades si les comparacions no són
positives fan que el projecte no tengui un final feliç; per tant,
tota aquesta coordinació crec que és molt important i el fet
també que la conselleria hagi posat a la seva disposició tots els
mecanismes també de coordinació, d’informació i de gestió a
través del programa informàtic de gestió, GESTIB. Pensam que
són dos elements molt importants perquè aquest pla, com a
mínim, en aquest nivell a Eivissa, no sé exactament si s’ha
aconseguit aquesta unificació de criteris a Menorca o a
Mallorca, però pens que és una de les millors notícies en aquests
moments per al desenvolupament i per a la finalitat que arribi a
bon port aquest projecte. 

Res més, només aquestes dues reflexions i animar-vos a
seguir per aquest camí.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds intervé el diputat Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc també vull saludar
el Sr. Conseller i agrair-li aquesta compareixença a solAlicitud
del Grup Socialista i crec que compartir doncs la satisfacció per
haver assolit aquest canvi qualitatiu dins el repte que
representava dins aquest eix prioritari, que figura dins el pacte
de govern i amb totes les dificultats econòmiques en què ha
vingut aquesta legislatura de les set plagues. Certament, és
important haver pogut donar avui aquests números que ha
aportat i tots els reptes que encara, a més, té a sobre per poder
implementar del tot totes aquestes fites per arribar a aquest punt.

Per tant, no hi insistiré perquè, les dades, les han apuntat,
m’hi sum, crec que són inqüestionables, en tot cas esperarem si
el Grup Popular o des de l’oposició és evident que si es pot tenir
algun serrell..., nosaltres creim que tant la participació de més
de 50 municipis, la implicació dels mateixos consells, fins i tot
plans d’obres i serveis, de l’esforç que han fet els ajuntaments.
En general crec que tothom hi ha aportat i l’aportació del
Govern ha estat decisiva per poder duplicar aquest nombre de
places homologades i intentar duplicar el nombre de places que
hi havia també al principi de legislatura.

De totes maneres, aprofitant aquesta presència, crec que
sempre hem tengut una percepció agredolça respecte dels reptes
que ens podem plantejar en 0-3. No sé si són compartits per part
del conseller o si els té resolts dins el seu fur intern o dins la
planificació quan té present que parlam d’intentar arribar a
5.000 places quan a ningú no se li escapa que neixen 12.000
nins cada any a les Illes Balears. Per tant, parlam de més de
30.000 alAlots menuts. És clar, quan s’utilitza la paraula
imprescindible em pos a tremolar perquè és evident que parlam
de 0-3, d’unes edats en què evidentment aquesta escolarització
és voluntària, que en el cas de 0-1 és a més molt clarament un
servei important que hem de tenir a l’abast, que hi ha estat d’una
manera o altra a totes les societats industrials, no al mateix
nivell que avui, evidentment, però a Inca des dels anys 20, però
que realment ha evolucionat -com s’ha apuntat- d’una manera
molt positiva.

Ara, li apunt en aquest sentit de les homologacions i en
aquest repte, jo el vaig viure per exemple els anys 90, com a
regidor, quan en aquell moment Toninaina (...) per extrapolar-
ho, no?, surt el decret, per cert vostè apuntava que no n’hi havia
cap, hi havia el decret del 91, d’una certa homologació de places
en educació infantil i el repte era, molt bé, adaptam a quotes, a
professionalitat aquests reptes i per ventura quedarà més gent
fora, vàrem fer números, vàrem tirar i vàrem adaptar Toninaina
a tota la normativa, la vàrem homologar, probablement de les
poques escoletes homologades. A partir de l’any 95, l’any que
justament deixam el Govern, però és igual, a partir del primer
any Toninaina comença a dir que no hi ha places i deixa gent
fora. Des de l’any 95 ençà deixa gent fora, és a dir, és un dels
problemes d’exposar el nivell, com que aspiram -tots, entenc-
que com a mínim aquest servei estigui a l’abast de tota la
població, el fet de (...) i aquest èmfasi que hi posam, a la vesant
educativa, ens posa un llistó que els nombres, que són

espectaculars i que són una gran fita, entenc, doncs queden
contextualizats respecte del que realment tenim al davant. Ja
dic, que també, crec que 0-1 quasi, quasi li donaria menjar a part
respecte d’1 a 2 i de 2 a 3 en tots aquests aspectes.

S’ha dit que té vostè el repte dels pressupostos, i jo també
em vaig aquesta reflexió precisament per si podem continuar
pensant que l’any que ve farem més. S’apuntava fins i tot, jo
creia que amb un cert optimisme, que s’ha fet el gruix perquè es
fan obres. És evident, i tots els que hem gestionat mínimament
ho tenim molt clar, que tot aquest tipus d’infraestructures,
d’equipaments, és molt més important el dia a dia i cada any
que no el fet de fer l’esforç de fer la inversió. Sentim aquí a fora
sons de protesta, jo crec que molt legítima i molt comprensible,
però més enllà d’això du a una reflexió, du a una reflexió de
quin serà el marc de creixement possible dins aquest (...). Jo
l’introduesc perquè crec que avui també hem de poder mirar de
fer una reflexió d’on som i què podem oferir. Jo crec que
bàsicament, com he apuntat, era de satisfacció i en positiu,
perquè les dades de nous creixements, del nombre de treballs
que això ha representat i del canvi qualitatiu que s’està produint
és molt important. Només voldria sentir el seu parer, respecte
dels 5.000 als 30.000, quin camí, quin horitzó hi veu de cara als
pròxims anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular intervé
el Sr. Miquel Munar i Cardell.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, salutacions al conseller i al seu equip i agraïment per
venir a explicar un plantejament que li demana el seu grup, i que
vostè ha fet una exposició atès que li ho demanava el seu grup,
perquè jo, que el conec una mica i que a més l’admir, idò sé que
vostè és bastant més rigorós. Quan parlam d’un pla, un pla vol
dir primer fer una anàlisi i veure quins són els alumnes prevists,
vull dir quins són els ciutadanets que seran candidats, si s’han
fet estudis de rigor de quin és el percentatge de pares que
probablement podran o voldran utilitzar aquest recurs. I després
hi ha una reflexió, que és que l’exposició ha estat una mica
domèstica; ara el Sr. Alorda li ha donat una mica de voltatge
quan ha demanat, ha fet preguntes ja una mica més contundents.

En qualsevol cas nosaltres creim que això és un embrió, en
aquest embrió no ens cauen els anells per felicitar-lo, crec que
és un embrió que era necessari, la societat industrial crea una
necessitat, però d’aquí comença el perill. És a dir, nosaltres feim
escoletes per resoldre un problema familiar o feim unes
escoletes perquè creim realment que s’han de conjugar, a més
del que deim, dos eixos fonamentals que són la prevenció i
detecció de problemes i l’estimulació? Si hem de donar una
solució als pares que tenen un problema de conciliació, molt bé,
correcte. Si volem pujar un escaló i entrar dins el món de
l’excelAlència i pensam en prevenció, detecció i estimulació, jo
m’he molestat a mirar una mica els currículums que es demanen
a les persones que seran les educadores, i amb tots els meus
respectes no poden assumir cap d’aquestes dues fites.
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Per tant aquí s’exigiria, per una part, una transversalitat
brutal, això vostè sap que en els països nòrdics, especialment...
Un servidor he tengut la possibilitat de fer-hi una estada llarga
de la meva vida pel món de la psiquiatria infantil, però que
estava incardinada dins el que allà ja existien, i per tant si no es
fa un projecte ambiciós però amb transversalitat i si m’ho
permet també, que segurament serà un element de discrepància
amb vostè i amb la seva ideologia, però jo crec que per l’apunt
que ha fet el Sr. Alorda, molt brillant, de respecte de quin
moment estam i en la situació en què estam, també vos haureu
de plantejar que això no ho pot assolir només l’administració i
que els pares s’hauran d’involucrar a nivell monetari.

Per tant aquestes reflexions ens duen a una qüestió, que és
que qui li parla ve del món de la metodologia de la ciència i per
tant jo som molt partidari d’esperar. Vostès han fet una anàlisi
molt política. El 90%; el 90%, si n’has fet una i en fas dues ja
has fet el cent per cent més; per tant a mi aquestes coses
sincerament no m’impressionen. A mi m’hauria agradat que em
diguessin quants d’alumnes de 0 a 3 anys hi haurà l’any que ve
candidats a, a quants donaran resposta a dia primer d’octubre;
d’aquesta resposta, amb quins criteris psicopedagògics, amb
quina transversalitat, amb quin projecte educatiu per part de les
conselleries que s’hauran de sumar, des del món de la salut
mental, al món de la discapacitat, al món de tal, tal, tal; si tot
això està previst, amb quines actuacions, en quin percentatge,
amb quin rigor. Tot això no s’ha dit.

Per tant, el “botafumeiro” primer, l’assumim com quan el
seu grup li demana que vengui a dir que hem fet un ou de tres
vermells, nosaltres estam disposats a aplaudir-lo, però ens
preocupa, u, que farem dia primer d’octubre d’aquest any, si es
té previst tot el que li he demanat, i si es tenen en compte
aquests dos eixos de prevenció i detecció i estimulació, i amb
quines eines ho farà. I ens reservam, naturalment, i assumim que
vostè deia de forma intelAligent que això no basta una
legislatura, per tant no serà qui li parla que vendrà el mes de
febrer a fer-li una interpelAlació dient-li ics... No, jo crec que
hem de ser respectuosos. Repetesc, l’embrió crec que és
magnífic i el saludam de forma graciosa com no pot ser d’una
altra manera, però sí que ens preocupa tot el que hem dit.

Esperarem almanco un any o dos i després crec que sí, que
ens haurem d’asseure a fer una valoració, perquè el risc d’això
és, com sempre, generar expectatives que després no podrem
complir, per una part a nivell quantitatiu -com molt bé deia aquí
neixen 12.000 nadons per any-, i a nivell qualitatiu, que sí que
em permetrà que, per molt que em digui, amb el que jo he vist
i del que he analitzar, perquè tenc, com a bon obsessiu, quan ha
de venir un conseller a una compareixença procur devorar tota
la informació escrita que puc i acarar-la amb països distints, i li
puc assegurar que amb els vímets que tenim i amb el currículum
que presenten les persones que seran les que executaran el rol
d’educadors, respectuosament li he de dir que l’eix de la
prevenció i la detecció i l’estimulació em pareix que quedarà
per davall les expectatives.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar les preguntes i
observacions té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta, senyors diputats i diputades, com he dit faré
una resposta global, i si en alguns moments veim que alguna
cosa em quedava enlaire esper que em faceu qualque senya
abans de tallar si després no hi ha possibilitat que pugui
intervenir.

Un pla, i aquest és un pla, s’ha de començar conforme es fa
una casa; primer hi ha d’haver algú que pensi què és el que vol
fer, encomanar-ho a un arquitecte perquè faci els plànols,
encomanar-ho a tots els tècnics que facin falta que hi hagin
d’intervenir, es fan els fonaments, es posen els totxos i no sé
què, es posa l’electricitat, l’aigua, es tapa i hi començam a viure.
El símil d’una casa és exactament el del pla. Si aquí haguéssim
tengut centres, escoletes fetes, estaríem parlant de tota una sèrie
de coses. El que passa és que aquí ens hem hagut de posar a fer
feina tenint en compte que havíem de construir, que havíem de
construir i a més havíem de preveure quines persones havien de
viure allà dins, quines persones havien d’atendre les persones
que vivien allà dins i què és el que volíem aconseguir amb les
persones que vivien allà dins quan sortissin, em referesc als
alumnes de 0 a 3 anys. I pens que aquí hi ha una tasca que s’ha
fet per part de la conselleria i altres administracions. Estam
parlant dels quatre consells i estam parlant de 50 i busques
d’ajuntaments que ho han vist així.

Estam en una fase d’implantació, i una fase d’implantació
suposa que en qualsevol moment el que prima en aquesta fase
d’implantació és precisament la construcció i la posada en
funcionament d’espais adequats per poder dur a terme la tasca
que pretenem fer. Evidentment hi ha tota una sèrie de centres
que ja entren dins la xarxa, que ja tenen una filosofia diferent de
la que tenien fins ara, que tenen unes instalAlacions que s’estan
adaptant a la normativa que també s’ha aplicat, que tenen uns
objectius específics per part dels professors, i per tant estan
començant fent feina en línia que marca el pla.

Quan valorarem o quan no valorarem els resultats?
Evidentment hi ha uns resultats que són immediats, numèrics,
i que són quantes places he aconseguit, quants de centres s’han
fet, quin personal existirà allà dins, quina qualificació té... Ara,
l’avaluació del funcionament evidentment és més llarga perquè
no basta un sol curs per treure-la, i això que tots hi estam
totalment d’acord, però si no donam els primers passos no
podem fer els segons. Jo crec que hem d’anar alerta, i sobretot
alerta a desqualificar plans..., no dic que s’hagin desqualificat,
eh?, que quedi clar, però a vegades tenim les ganes ràpides de
treure conclusions quan aquestes conclusions al final són més
negatives que positives, perquè no tenim els arguments que
havíem de menester per poder treure aquestes conclusions.
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Jo demanaria tranquilAlitat, demanaria que s’estigués
aplicant aquest pla, demanaria que hi hagués rigor per part
nostra, evidentment, i per part de les administracions que hi
intervenguin que també siguin rigoroses i que facin que la
conselleria compleixi el que ha de complir. 

La valoració de l’institut. Jo crec que sí, a qualque moment
s’haurà de valorar l’institut. En aquests moments a l’institut per
ventura el que li podem dir és “frena una mica perquè els
moments no són d’una expansió brutal”, i amb això no vull dir
aturar, sinó tenir en compte que la situació demà, passat demà,
d’aquí a quinze dies, no sabem com serà, però que hem de
seguir en la línia que hem començat, i això està clar perquè a
més si hem llegit les diferents intervencions tant del ministre a
nivell nacional com del president aquí sabem que el tema
d’educació és un tema prioritari i que per tant es continuarà
endavant. Amb quin ritme? Això és una de les coses que també
ens hem de plantejar i hem d’analitzar, però no hi ha en cap
moment la intenció de treure conclusions de com funciona
l’institut o com funciona el seu equip sense tenir encara més
espai, perquè si només ens havíem de sotmetre al que s’ha fet
fins ara hauríem de posar una nota altíssima a l’institut pel que
ha estat aconseguint fins ara. Ara, a més de tot el que s’està fent
i que es veu, hi ha una feina interna amb els professionals que
també s’ha de demostrar i s’ha de veure, i per aquí hem de
seguir.

El tema de la casa, les escoletes, i després el tema dels
professors o els responsables. És evident que la formació de
professorat ha de ser intensa, i és evident que aquesta formació
intensa a aquests professionals jo en certa manera en algun
moment de la intervenció he parlat de la feina que tenen els
centres de professors, evident; la universitat també ha
d’intervenir i l’Institut de Qualificació en professionals també
ha d’intervenir, que és un altre sistema més modern, més àgil,
també per aconseguir qualificacions específiques de
treballadors. Per ventura no seria la situació ideal, però en
alguns moments no et queda més remei que recórrer a tota una
sèrie de qualificacions, reconeixements de qualificacions per un
sistema que no és l’habitual dins la formació. També s’ha de dir
una cosa: estam parlant de diferents professionals, aquí estam
parlant de mestres d’educació infantil que intervenen, i per tant
tenen una formació inicial, i alguns formació inicial i contínua
al llarg de la seva feina, que han estat al front d’unitats, i per
tant ja tenen una formació; la poden actualitzar, és evident. Però
també hi ha els tècnics de formació professional que també ja
tenen una formació específica per fer-se càrrec d’aquests
alumnes, a part de les qualificacions de persones que estaven
fent feina sense titulació. Per tant és un grapat de colAlectius que
intervendran de tot d’una, sobretot aquelles persones que han
tengut qualificacions específiques, que al llarg del temps aniran
desapareixent perquè aniran entrant els professionals, els
mestres d’educació infantil, més la quantitat de persones que
suposa fer feina un mestre amb una quantitat de titulats de cicle
superior d’FP. A més d’això també podríem dir que l’obertura
de distància en la formació és una cosa que de cada dia hem de
preveure més i que efectivament s’ha de tenir en compte.

L’índex de naixement i de creixement. Evident, és
preocupant si havíem d’atendre tota la població que neix a les
Illes Balears de 0 a 3. A Europa està per damunt un 30 i busques
per cent l’atenció que s’ha de fer a aquest tipus d’alumnat; per
què?, perquè hi ha molta gent que decideix no dur-los a escoles
d’educació infantil, i jo personalment puc dir que si hi ha una
família que pot tenir el seu fill un any, i el pot atendre i..., no ho
sé, jo per ventura en clau familiar si tenia la possibilitat de no
haver de compatibilitzar uns horaris, igual m’agradaria més. Per
tant hi ha unes qüestions que són ja opcionals per part de la
família, la disponibilitat de la família per poder atendre aquestes
criatures, però sobretot també tenir en compte que aquestes
escoles són molt cares, són molt cares. Jo record l’experiència
de Ramon Aguiló a Palma, que en va posar en funcionament
crec que varen ser quatre o cinc, no sé si era l’any vuitanta...,
no, perdó; sí, vuitanta i poc, 83, i crec que actualment hi ha les
mateixes cinc, en aquests moments, i és perquè si s’ha de tenir
tota una sèrie d’instalAlacions que, repetesc, com a escoles,
perquè una guarderia suposa menys duros, és a dir, no és el
mateix tenir un espai determinat amb uns professionals, amb un
nombre d’alumnes, amb unes garanties. Es passa del concepte
de guarderia al concepte d’escoleta i això és un dels..., aquí s’ha
de fer una despesa molt gran i molt important, però, bé, no
teníem previst més que arribar al màxim del que arriba a
Europa, que és un 30%, com a màxim.

El tema que els pares hagin també d’intervenir en el
sosteniment de les escoletes, jo crec que sí, que hi ha d’haver
una intervenció per part de les famílies, que podria ser fins a un
30%, un 24, un 30% de famílies, més l’administració
autonòmica, més la municipal..., perquè si no, no es pot
mantenir, i dir jo el contrari seria mentir i no vull mentir; per
tant és una opció important, jo crec que molt vàlida però sense
dubte cara. I sense dubte cara però que possibilita a unes
persones que efectivament tenen la necessitat de deixar els seus
infants un espai on els poden deixar, com he dit jo, amb tota
tranquilAlitat i també amb la garantia que seran atesos d’una
manera educativa, amb poc nombre d’alumnes per professor, i
per tant amb unes molt bones condicions.

És el mateix fer escoletes als pobles petits que a les ciutats?,
que és un altre tema que no ha sortit. Evidentment no, no és el
mateix, és més complicat. Tots els que som de diferents llocs
que no és una ciutat gran sabem que els ajuntaments, les
societats petites que no passen d’uns determinats habitants tenen
una gran sensibilitat per la seva escola, la seva escoleta, el seu
institut. Quan això deixa de ser l’institut, l’escoleta, no sé què,
fa que la massificació dins ciutats grosses sigui la sensibilitat
més difícil, sobretot perquè suposa una problemàtica afegida al
manteniment, i evidentment jo no ho he comentat, però hi ha un
suport de subvencions per part de la conselleria que es fan per
al manteniment d’aquestes escoletes que evidentment l’haurem
de mantenir, l’haurem de mantenir i efectivament s’haurà de
tenir en compte de cara als propers anys. 
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Com i de quina manera? Algunes vegades se m’han fet unes
preguntes, i el que no vull fer és fer pronòstics, i menys
pronòstics econòmics, però evidentment l’actitud de la
conselleria és mantenir aquestes ajudes, aquestes subvencions
perquè, si no, no és possible mantenir-les, vull dir que l’opció
del Govern és clara en aquest sentit: hem de donar suport a
aquestes administracions perquè les famílies si han d’aportar
puguin aportar, però que estam en uns moments molt difícils per
poder-ho tirar endavant. Així i tot crec que val la pena, crec que
tots -i quan dic tots dic tots- estarem contents després de veure
els resultats d’aquesta experiència, d’aquest pla -no vull dir
experiència perquè ja és un pla d’implantació- perquè veurem
els resultats i els tendran els nostres fills, en aquest cas per
ventura néts, en el meu cas ja em tocaria

No sé si m’he deixat qualque cosa. Queden més coses,
queden més coses. 

Tenia per aquí, m’han passat el tema de l’atenció. En un
moment determinat quan parlava he dit la importància que tenia
l’atenció primerenca de cara als alumnes. Això és una cosa que
s’ha tengut sempre present. És a dir, per una banda no crear
places i sense fer augmentar els equips que s’haurien de fer
càrrec d’aquests alumnes que aniran a aquestes places. Per això
hi ha hagut un increment de tres equips i en aquest moment n’hi
ha sis amb quatre sot-seus. S’ha fet un esforç de cara als
professionals per poder atendre i detectar les problemàtiques
que efectivament si es detecten com més prest millor, i supòs
que vostè estarà d’acord amb mi, és més fàcil solucionar-les si
tenen solució que si es detecten a una edat molt més avançada.
Per tant, l’esforç de cara als equips i també la coordinació
d’aquests equips per part de l’institut implica el que havia dit
abans, una feina molt més coordinada i molt més puntual
damunt un sector que en aquest cas ve definit per una edat i un
tipus d’educació, que és l’educació infantil de 0-3.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Socialista, vol fer ús de la paraula? No. Passaríem
al Grup Parlamentari Mixt, tampoc. Per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. Conseller. Jo coincidesc amb vostè que és
important el tema dels plans. Jo m’hi he volgut referir i
evidentment felicitar-lo per la seva implantació, per ventura
haurem de revisar o posar en entredit el paradigma de
creixement. Vostè ho deia, “no faig pronòstics”; el problema és
que jo n’he viscut un de pronòstic, gairebé tots els anys noranta,
els anys 2000 dins les administracions i era que enguany basta
que hi posis un 10%, l’any que ve ja hi posarem el 50 i d’aquí
tres anys hi posarem la resta. Aquesta mentalitat, com a mínim,
vist el que ha passat els anys 2008, 2009 i 2010 sí que obliga no
a fer pronòstics, però com a mínim fer-hi un esment.

De totes maneres jo no sol insistir en aquest tema perquè el
dia que arribem a Finlàndia i tenguem el 6%... Si ara nosaltres
gastàssim el 6% del nostre PIB, tenguéssim un estat i poguéssim
gestionar el nostre PIB jo trobaria que el que ha fet vostè
aquesta legislatura és absolutament insuficient. Ara, sé que
quasi no gestionam el 6% del PIB, per tant, el que vostè fa amb
el que pot gestionar aquesta comunitat és un miracle. Per tant,
les meves felicitacions són sinceres i de tot ordre.

Només li vull agrair, bàsicament és per això que he agafat la
paraula, aquesta reflexió que vostè feia sobre que només hi ha
un 30% o de l’ordre d’una tercera part de la població. Ho dic pel
missatge que enviam, hem d’anar molt alerta a enviar el
missatge que qui no s’acull a un 0-3 voluntari educatiu està fent
de mal pare, per dir-ho d’alguna manera. Hem d’enviar els
missatges, però sempre raonables, responsables; i si creim que
ha d’estar escolaritzada tota la població, haurem de fer un esforç
i ens hi haurem d’abocar tots, però si creim que hi ha distintes
fórmules, totes elles les hem de prestigiar, les hem de respectar,
per evitar nosaltres mateixos caure dins paranys. Jo crec que
aquesta és un poc la idea, ara hi ha aquest esquema voluntari,
social -diguem-ho així- de guarderia històrica, mentre que
també hi ha l’escoleta que dóna aquest plus, i ja dic, el 0-1 és
distint de l’1-2 i del 2-3, vostè també ho ha apuntat.

Jo crec que no s’ha celebrat que totes les administracions hi
siguin. Jo crec que en aquest moment ha estat bo per posar-ho
en marxa, jo crec que la clarificació competencial s’imposa.
Quina és la vessant social i, per tant, que depèn dels
ajuntaments, quina és la vessant educativa que depèn de la
conselleria? Això de vegades queda confús i malgrat hi hagi
sinergies que s’apunten i Júpiter està en línia amb Saturn -això
és difícil- però en general crec que és bo que quedin
clarificades.

La darrera cosa que volia dit. Per exemple aquí hem aprovat
una cosa amb què tots hi hem estat d’acord i no deixa de ser un
renou, que són les escoletes jo diria laborals, per recordar les
dels convenis colAlectius dels anys setanta que varen començar
a posar-se, que és la idea de l’escoleta de Son Llàtzer, l’escoleta
de Son Espases, com un model que també incorpora el Govern
i que no pareix que vagi en la línia ortodoxa d’aquest pla. Però
bé, tots hi posam allò que bonament... i són serveis positius i
són serveis però que han d’estar el més lligats possible.

L’altra qüestió és que al final ,i amb això sí que hem d’anar
alerta, són els pares i mares com s’ha dit els que paguen una
part. Paguen una part d’allò que és educatiu, sempre és delicat,
com que és voluntària ho és, però tampoc no podem penalitzar-
los en excés. I després paguen una part d’allò que no és educatiu
perquè com sempre l’extraescolar..., t’hi has d’implicar, no
t’impliquis tu amb una associació de pares de tipus escoletes, o
tot ordre ja, si no fas de matalàs al que és públic a través de
l’organització d’associacions privades; tots els mecanismes en
els quals involucram pares en aquest nivell han d’estar molt ben
pensats i amb bons paràmetres perquè evidentment puguin de
ser assumibles per a tota la població, perquè puguin pagar
aquella quota, o per segona via, la via de beques, aportacions
socials pugui garantir la igualtat. I això és bàsic perquè seria
ridícul és que creàssim un sistema en el qual hi poden participar
unes determinades classes i que el públic s’hagi posat, d’alguna
manera, al servei d’unes persones que ho necessiten menys que
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unes altres que ho necessiten més. Això seria una perversió que
es podria produir si un no ho té amb molts bons paràmetres.

Crec que en aquests moments, tal i com està plantejat el pla,
crec que la implantació l’hem de felicitar, però la reflexió de
context crec que no és sobrera i valdria la pena tenir-ho dins un
horitzó tan complicat com el que pareix que s’apunta. Tret que
puguem -ja dic- gestionar el nostre PIB així com voldríem, la
qual cosa ens permetria, tot i que està minvant, un marge de
maniobra molt superior al que en aquest moment tenim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, vostè parlava de la casa i tal, un bon
amic meu diu que per fer una casa el primer que has de tenir és
el solar i els doblers. Jo després hi afegiria quants n’hi han de
viure, etc., etc., que és el que li he demanat. A mi m’ha agradat
que al final aquestes reflexions supòs que el duran a vostè a
reflexionar també que hi ha una sèrie de coses que no estan
prou, per una part mesurades, i per l’altra no està massa definit
quin és el projecte i què es pretenia amb aquest projecte. Crec
que és un projecte polític que surt a un programa electoral, 0-3
anys, molt bé, però al meu parer això hauria de tenir la
possibilitat que es reflexionàs un poc.

Si vostè se fixa, a mi m’agrada molt analitzar, el grup que li
dóna suport ha debutat en la seva exposició dient que hi ha una
revista que diu que és molt bo per als nins de 0-3 anys,
socialitzar, ... jo n’hi puc dur totes les que vulgui que diuen tot
el contrari, que els alAlots és amb els pares que han d’estar. I
després un grup que dóna suport al seu govern, li diu que això
ha de ser optatiu, perquè només ho és el 30% i s’ha d’anar
alerta. Per tant, dins el seu mateix Govern, els grups que el
conformen, tenen aquestes reflexions que jo crec que són
altament enriquidores i molt constructives, però que demostren
que la cosa no és tan clara. 

Vostè mateix ha parlat que no és el mateix un medi rural que
un medi urbà, dins el medi urbà jo li puc dir que en aquests
moments a Suècia, que fa poc que hi he estat, tenen una reflexió
precisament sobre que a les zones urbanes grans és molt millor
que les empreses que tenen més de 100 persones tenguin la seva
pròpia guarderia perquè això fa que hi hagi una relació de mare-
fill, ... és a dir, tot això s’ha de mesurar i jo crec que no estava
prou mesurat. I continuo pensant que em preocupa que això
tengui dificultats serioses de finançament, jo conec una mica
això perquè vaig ser director general i en vaig tenir una de ... i
és un pou sense fons. No li vull explicar a més que la relació de
les mares amb els professionals no és el mateix que a un institut
amb un alAlot de 17 anys, el nin ha vengut constipat i el me n’he
dut amb una bòfega, etc., etc. 

Per tant, això és molt més complicat del que pareix des del
punt de vista estrictament polític. Però a vostès li agraden els
reptes, a mi també i per tant, jo li he dit des d’un principi que
estic convençut que l’embrió és molt positiu, el felicit, però
permeti’m que no faci de “botafumeiro” i que li digui que estic
preocupat pel finançament, pel caire que li hem de donar i que
al meu parer, una vegada que s’hagi fet això que vostè diu que
es farà i que jo de moment no dubt que vostè ho farà, però seria
bo que ens asseguéssim i ens plantejàssim altres coses sobre
l’excelAlència i la possibilitat de poder-les vehicular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. I per tancar aquest debat en torn de
contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Bé, jo crec que una reflexió..., totes les reflexions sobre
qualsevol problema resulten positives. Una altra cosa és després
el que es fa després d’escoltar les reflexions, però escoltar la
gent, jo sempre ho he dit moltes vegades, a mi m’ha enriquit
sempre, i això no vol dir que escoltar la gent suposi haver de
modificar contínuament el que penses. Però sempre que hi ha
algú que et diu qualque cosa, el que tu pensaves abans sempre
queda, no vull dir modificat, però sí impregnat per aquelles
altres coses. Per tant, si és capaç d’assumir part del que et diuen
i incloure-ho dins els teus plantejaments, sent aquests
plantejaments encara teus, és una cosa que evidentment
possibilita i fa més possible la vida de la persona que té aquest
plantejament.

Quant a criteris unificats, que això no ho havia comentat
abans a la diputada. Una de les coses que preocupaven a
l’institut, als ajuntaments i a moltes institucions, era tenir una
xarxa en certa manera desbaratada, i per desbaratada em
referiria que cada ajuntament marqués quines són les pautes, els
horaris, els sous, ... els puc assegurar que és una de les coses que
poc temps després d’entrar a la conselleria vaig tenir oportunitat
de parlar-ne amb el director de l’institut i em va aclarir
perfectament aquest tema; a més, feien assessorament perquè no
passàs que a un lloc un sou fos d’una manera, les condicions
d’una altra... És a dir, en certa manera unificar aspectes que
després repercutien en el bon funcionament. Això és una cosa
que s’ha fet i els ajuntaments han sabut en qualsevol moment
que han tengut l’assessorament no només de tipus pedagògic ni
de posar en funcionament, sinó també de com tirar endavant
aquesta oferta que ells havien de fer a nivell municipal.
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El tema de l’alumnat, és evident que els nins que van a una
escoleta, tenim la mentalitat que comencen a les 9 i acaben a la
1, comencen a les 3 i acaben a les 5. En els nins de 0-3 anys
aquest plantejament també l’hem de llevar i l’hem de llevar
perquè hi ha famílies que el podran tenir tot el dia, però n’hi
haurà d’altres que només voldran unes hores. Això és un dels
plantejaments que sempre dins l’institut hem tengut present. És
a dir, l’oferta que nosaltres fèiem havia d’estar oberta també als
pares segons les seves necessitats i segons la utilització de
l’escoleta, l’aportació de les famílies era diferent. Per tant, això
és una de les coses que sempre ens hem plantejat. És a dir, hi
haurà una família que hi voldrà tenir el seu infant tres hores
perquè ha de fer una actuació determinada i no pagarà
exactament el mateix, la seva aportació serà diferent a una altra.
Això suposa que si és una cosa que ve reglada i amb un
funcionament de coordinació i organització dins l’escoleta,
poder agafar més gent perquè també quedaran buits espais en
aquell moment que aquell alAlot quedi establert que no ve.
Rompre un poc el que sempre hem vist, aquest horari fix de
començar i acabar dins aquestes escoletes és un dels temes que
hem de tenir en compte que no serà així, almanco pretenem que
no sigui així. Serà un altre horari i una altra atenció.

Quant a les situacions econòmiques de manteniment, tots els
que som aquí, els que han fet feina dins la conselleria amb mi
des del principi, saben que jo la primera pregunta que he fet
sempre és com mantendrem aquest tema, no és només construir
i fer, després ho hem de mantenir i això tots els que han estat
dins ajuntaments, regidors o responsables, saben que en un
moment determinat quan hi va haver un boom determinat
tothom volia piscina, camp de futbol amb gespa, i clar et
donaven la subvenció per fer-ho, però després hi havia la gespa
que es feia malbé, la piscina que no funcionava, ... i clar, mentre
hi ha hagut una situació que pens que passarà a la història,
perquè no crec que cap país, ni cap societat europea pugui
mantenir uns nivells d’alegria en la despesa com s’ha produït
fins ara, això s’haurà de regular d’una altra manera. Crec que
estam al final d’una època i al començament d’una altra. Moltes
d’aquestes coses que hem fet d’una manera alegre s’hauran de
deixar de fer. És veritat que abans de fer la planificació i tenir
l’espai hem de tenir un solar, ... però hem viscut un moment en
què sense tenir res tothom tenia solars, tothom comprava coses,
tothom invertia. Això és una situació acabada. A l’inici de
legislatura, i tots els que som aquí hi érem, quan vàrem fer els
pactes de govern, el que hi havia damunt la taula l’any 2007 i el
que hi ha avui l’any 2010, és totalment diferent, plantejaments
de forces polítiques amb plantejaments ideològics diferents,
però sobretot hi ha una cosa que tots hem de tenir en compte i
tots hem d’avaluar, que és el tema de com mantenir, com tenir
el que hem tengut fins ara o de quina manera l’hem de
reconvertir perquè afecti el menys possible els usuaris i els
ciutadans. I això crec que és una tasca de tots els polítics,
sobretot quan menys euros hi ha, més política s’ha de fer perquè
no afecti això els ciutadans a què nosaltres servim en tot
moment.

A mi m’agradaria, per acabar, que aquesta empenta que ha
suposat un augment considerable de centres, un augment
considerable d’equips psicopedagògics i un augment
considerable de recursos econòmics, poguéssim mantenir allò
que nosaltres ens havíem proposat, però també som conscients
que haurem de seguir amb el pla, que el pla és una gran cosa,
que haurem de continuar fent feina, però sens dubte, en algun

moment ens haurem de replantejar moltes coses, no del pla. Si
tendrem problemes de finançament amb el pla, jo crec que
tenim problemes de finançament pràcticament en tot, entre
altres coses el pla. Quan dic això, supòs que el conseller que ha
vengut abans deu haver dit el mateix i el que vendrà demà dirà
el mateix perquè és una situació que nosaltres no havíem
previst, però que hem de resoldre, sobretot, com he dit abans,
resoldre-la tenint en compte els interessos de les persones que
ens han posat allà on estam.

Aquesta serà la nostra feina, serà la tasca constant de
l’Institut de la Primera Infància i serà la tasca constant d’aquesta
conselleria perquè és un dels eixos que evidentment hem de
tenir en compte, però que n’hi ha molts d’altres que també hem
de tenir en compte.

I amb això don per acabada la intervenció, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. I no havent-hi més assumptes a
tractar, només queda agrair la presència del conseller
d’Educació i Cultura i la dels seus acompanyants.

S’aixeca la sessió.
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