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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Juan Flaquer.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions, entenc.

Compareixença RGE núm. 5742/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal
d'informar sobre la mobilització contra el Partit Popular
convocada per la directora de l'IES Pau Casasnoves d'Inca.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Compareixença RGE núm. 5742/10, presentada
per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports del Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual
solAliciten la compareixença urgent del conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la mobilització contra el Partit
Popular convocada per la directora de l’IES Pau Casasnoves
d’Inca. 

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura, Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, que ve acompanyat de la Sra. Elvira
Abadia Corbella, directora general de Planificació i Centres i la
Sra. Rafaela Sánchez, cap de Gabinet.

Té la paraula l’Hble. Conseller de Cultura, Sr. Llinàs, per tal
d’explicar el tema objecte de la compareixença.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
bones tardes. Passaré directament als fets que tenen a veure amb
la pregunta formulada pel Grup Popular, pels quatre diputats del
Grup Popular, i després ja es durà a terme com correspon per
Reglament tot el tràmit d’aquesta compareixença.

El passat dia 20 d’octubre de 2010 es va reunir el claustre de
professors de l’IES Pau Casasnoves d’Inca, amb un ordre del
dia de quatre punts, el més significatiu dels quals era
l’aprovació de la programació general anual. En arribar al torn
obert de paraules, el professor coordinador de la comissió de
normalització va informar que la comissió havia elaborat un
document que volien sotmetre a l’aprovació del claustre. El
document era una proposta de “Manifest d’afirmació de la
llengua catalana” que incloïa la difusió del manifest entre tots
els centres docents, institucions i mitjans de comunicació. Es va
fer lectura del text i es va debatre llargament, amb intervencions
a favor i en contra. Atès que havien de començar les classes del
torn de la tarda, la direcció va ajornar la continuació del claustre
fins el dijous 28 d’octubre, suggerint a la comissió de
normalització que recollís les aportacions dels diferents

departaments, així com les esmenes i els canvis en la redacció
original fins el dia 26 a migdia. 

Els dies següents es varen reunir el coordinador de la
comissió de normalització i el cap d’estudis amb els professors
que havien fet aportacions, amb l’objecte de redactar el manifest
definitiu. A la continuació del claustre de dia 28 d’octubre es va
fer lectura del manifest titulat “Manifest a favor de la unitat de
la llengua catalana”. Hi havia una modificació ja a
l’encapçalament. I es va obrir torn obert de paraules sense que
hi hagués cap proposta de canvi.

Sotmesa a votació secreta del claustre es va aprovar per
majoria de vots, 54 vots a favor, en contra 30, en blanc 8 i nuls
1. Aquest manifest va ser remès a tots els centres d’educació
secundària i primària de les Illes Balears a partir de dia 29
d’octubre, però no a les institucions ni als mitjans de
comunicació. 

Aquests són els fets reals del que va passar en relació amb
el manifest. Hi ha altres aspectes que voldria comentar que són
els antecedents i la contextualització dels fets.

Crec que per entendre la cronologia que he descrit fins ara,
cal que considerem els fets preliminars a la realització del
claustre i a la difusió del manifest, atès que aquest s’emmarca
dins una acció-reacció. El passat dia 8 d’octubre en una
entrevista de l’emissora de ràdio Ona Mallorca i recollida
posteriorment per les agències de notícies, el president del Partit
Popular va afirmar que eliminaria la Llei de normalització
lingüística si presidís el Govern després de les eleccions
autonòmiques del 2011. Va assegurar que ho faria sense cap
dubte -està entre cometes- i va dir “nosaltres aquí deim tassó, no
deim got, etc., el que nosaltres hem après dels nostres avis i dels
nostres pares són una sèrie de paraules absolutament pròpies
que determinen la nostra riquesa cultural i no estic disposat que
des de fora, des de Catalunya, se’ns imposin”.

Aquests són els antecedents que contextualitzen el manifest,
manifest que no convida a la mobilització contra el Partit
Popular, sinó i cit textualment: “a la coordinació d’una acció
simbòlica per expressar l’enorme rebuig a les manifestacions
fetes i per afirmar clarament la unitat de la llengua catalana”. 

Consideracions generals. S’ha de pensar que el sistema
educatiu i el professorat específicament té entre d’altres la
finalitat de transmetre amb rigor els coneixements i les realitats
científiques que la cultura del nostre país i de la resta del món
han desenvolupat al llarg de segles. Pel que fa a la qüestió de la
unitat i a la denominació de la nostra llengua, no ha estat fàcil
per al professorat poder complir amb rigor i eficàcia aquesta
obligació perquè, dissortadament, el context polític, educatiu i
cultural del nostre país durant molts d’anys va dificultar la
normalitat lingüística i cultural.
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Quan una personalitat pública, en aquest cas un polític
rellevant, difon amb tanta contundència unes declaracions
contràries a un consens científic i social sobre la unitat de la
llengua i altera la pau lingüística aconseguida a les aules després
de dècades de democràcia, és previsible que un colAlectiu com
el professorat, pugui sentir-se agredit. 

Respecte de la postura del colAlectiu, m’agradaria significar
dues reaccions. Una primera reacció és la reacció del document,
tal vegada un punt desenfocat o fins i tot antipàtic, atès que
alguns aspectes de la seva literalitat no són habituals en l’àmbit
docent. No així, en l’esperit educatiu i formatiu, nom i unitat de
la llengua. En tot cas però, la primera reacció no va més enllà de
la difusió d’un document, difusió feta, per cert, a través dels
mitjans de comunicació habituals i gratuïts entre els centres. Els
nostres centres, sortosament, s’intercanvien sistemàticament
informació relacionada amb tots els aspectes de la vida
educativa i convivencial sense cap problema i fins i tot quan es
tracta de protestes o desacords entre la mateixa conselleria. La
tecnologia de la informació i de la comunicació és avui un fet.

A la segona reacció, ja més pausada, els centres, també l’IES
de referència, el professorat i els òrgans de direcció, estudien,
analitzen i reflexionen sobre la situació i, després d’aquest
procés de reflexió, en exercici de les seves competències i
responsabilitats educatives, plantegen accions que s’ajusten a
les normes vigents i són respectuoses amb la imparcialitat
deguda.

Conclusió: per tant, ens consta que s’han planificat accions,
però ens consta també que les accions previstes tenen el caràcter
d’activitats complementàries amb intencionalitat educativa i
formativa. Una reflexió sobre la llengua pròpia de les Illes
Balears i el seu valor com a llengua pròpia i de cohesió, sense
cap alAlusió a partits polítics o a persones concretes i efectuant
les activitats en el recinte del centre.

En qualsevol cas, si en el decurs dels dies a venir es produís
alguna alteració de les normes vigents, la conselleria a través
dels seus mecanismes prendria les mesures que calgués, d’acord
amb la normativa, amb garantia dels drets d’alumnes, del
professorat i amb el respecte degut als deures de tots els
membres de la comunitat educativa.

Res més. Moltes gràcies, Sr. President i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llinàs. Procedeix ara a la suspensió de la cessió
per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes. No
és necessari suspendre la sessió.

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Llinàs
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Estam contents que hagi volgut
comparèixer en aquesta comissió, tenim constància que el
conseller va presentar un escrit intentant eludir comparèixer
davant d’aquesta comissió per retre compte d’aquests fets.

I davant els greus fets que varen tenir lloc el passat mes de
novembre, així com ho ha redactat el Sr. Conseller, i a causa
que la seva resposta en el plenari d’aquesta cambra al Grup
Parlamentari Popular va ser inacceptable, per això vàrem
demanar que amb caràcter d’urgència vostè pogués comparèixer
com a responsable de l’àrea d’educació d’aquesta comunitat
autònoma davant d’aquest parlament.

Sr. Conseller, el fet que un claustre de professors d’un centre
educatiu voti un manifest i una posterior concentració-protesta
davant les portes del centre, prevista per a dia 10 de febrer a les
10 del matí, perquè està en desacord amb unes manifestacions
fetes pel president del Partit Popular a una emissora de ràdio és
greu, és molt greu, perquè, a més, al llarg del dia es varen
puntualitzar les manifestacions que se varen fer a la ràdio, però
no és això, el més greu és que la directora del centre empri els
recursos per tal de recollir més adhesions d’altres centres
educatius. Això ja és un motiu per a l’obertura de diligències
prèvies. I el fet d’usar menors d’edat per a una concentració
política és pervers per part de l’equip docent del centre.

Sr. Conseller, vostè sap que totes les activitats extraescolars
han de ser aprovades per part del consell escolar del centre a
l’inici de curs, amb la presentació del PGA (Programa General
Anual), on es descriuen totes les activitats extraescolars i els
projectes específics que es desenvoluparan al llarg del curs. Per
tant, no es pot justificar amb el reglament orgànic de centres
com una activitat didàctica complementària. Sr. Conseller, no
som beneits! Vostè ho vol disfressar i això no es pot disfressar.
A més, Sr. Conseller, amb tot el respecte, vostè sap que per a
totes les activitats extraescolars que signifiquin una sortida de
centre, encara que sigui a fora, al portal, a l’entrada del centre,
en horari lectiu, s’ha de tenir el vist i plau previ per escrit dels
pares i mares de cada un dels alumnes menors d’edat. A
l’Institut Pau Casasnoves hi ha nins i nines menors d’edat, però
també n’hi ha de majors de 18 anys, però els menors necessiten
el vist i plau previ del pare i la mare. S’ha complit aquest
tràmit? Com ho pensa controlar vostè? No oblidi que estam
parlant d’horari lectiu, a les 10 del matí és horari lectiu. Vostè
serà el responsable si passa qualque cosa. Volem saber si ha
obert una investigació, a pesar que ens ha fet un resum detallat
de tots els fets..., d’una part dels fets.

L’escola és, ha de ser, una font de transmissió de
coneixements. I entre d’altres, té els objectius de potenciar
habilitats, desenvolupar facultats i fomentar competències de
l’alumnat. L’escola ha d’ensenyar a analitzar, a pensar per ells
mateixos i a prendre decisions de manera lliure. Crear lliure
pensadors. I què passa actualment? Que amb actituds com la del
claustre de l’IES Pau Casasnoves es fomenta tot el contrari, es
crea una dictadura ideològica. El que està bé és el meu
pensament i si penses o opines de manera diferent a mi, vas
errat.
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 No entrarem a discutir la unitat de la llengua catalana, el
Partit Popular ho té claríssim això, ho té clar! Des del Partit
Popular la unitat de la llengua catalana la tenim claríssima, ho
dic amb totes les lletres i amb veu ben alta! Però, Sr. Conseller,
és adoctrinament polític el que s’ha fet en aquest centre escolar,
aquesta utilització partidista d’un públic indefens i dèbil, com
són els nins i nines i joves menors d’edat a un centre escolar,
això no està bé. Volem saber quina ha estat la seva actuació, què
ha fet vostè? 

Vostè com a conseller sempre ha demostrat la seva
bonhomia, la té, la respectam i la reconeixem, però vostè oblida
una cosa, vostè és el responsable d’educació d’aquesta
comunitat autònoma i crec ha fet deixadesa de funcions quan no
actuat així com pensam des del Grup Parlamentari Popular que
hauria d’haver actuat. Per què, Sr. Conseller, en un principi
vostè va condemnar l’ús dels mitjans d’un centre per a qüestions
extraescolars i 24 hores després es va refer i va donar la culpa
al Partit Popular dient que les declaracions fetes pel nostre
president són les que han provocat aquesta reacció?

Sr. Conseller, són moltes preguntes sense resposta. I el Grup
Parlamentari Popular li demana una explicació exhaustiva de la
seva actuació com a conseller, com a responsable envers aquest
tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinàs. Abans de continuar, prefereix Sr.
Conseller contestar globalment o individualment cada
intervenció?

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

Globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, sent així per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Marí per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bona
tarda a tothom. En primer lloc més que fer preguntes, voldria fer
dues consideracions generals al voltant d’aquesta qüestió. I
m’agradaria començar dient que estic completament
convençuda, molt convençuda, que pens que s’està generant una
tempesta dins un got d’aigua, com diríem en el meu poble.
Repetesc, pens que s’està fent una tempesta allà on no hi ha
motiu, ni hi havia raó per fer aquest calaportal. Per tant, crec
que s’està donant un ressò extraordinari a una qüestió que no té
més importància, sempre i quan òbviament que no es vulgui
magnificar de la manera que s’està fent. 

Per tant, crec que hi ha dues qüestions. La primera és fer
referència que vivim dins una societat oberta, que sempre ha de
quedar un marge per a la llibertat, per expressar les pròpies
opinions, i aquest fet també forma part d’allò que és la
comunitat educativa, també forma part d’un procés formatiu.
Algú pot veure que aquestes posicions que es duen a terme des
dels centres educatius com una hipotètica manipulació de
l’alumnat. 

Observam que es tracta d’un centre d’ensenyament mitjà
que a través d’un manifest del claustre, expressa la seva opinió.
Certament després tot plegat té una transcendència social i
mediàtica, però això de cara als propis alumnes no té per què ser
negatiu, al contrari. Crec que és ben positiu que l’alumnat vegi
que els seus professors i professores, davant de determinades
circumstàncies expressen lliurament la seva opinió. Això no vol
dir ni que necessàriament l’hagin de compartir, ni que els
professors imposin aquesta opinió; però sí és pedagògic saber
i ser conscient que hi ha un professorat que té unes opinions
determinades i de què això forma part d’aquest procés educatiu.

Per tant, entenem que el Grup Popular s’hauria d’acostumar
al fet de viure en una societat oberta i les societats obertes tenen
aquestes implicacions, el fet d’expressar lliurament les pròpies
opinions, encara que siguin d’un claustre de professors, poden
constituir fins i tot un element pedagògic positiu. 

L’altra qüestió manifesta una mica els aspectes a nivell més
social i m’atreviria a dir que en amplíssims sectors del
professorat, és la preocupació que s’expressa en relació amb el
trencament del Partit Popular, com a mínim s’interpreta així,
sobre un dels consensos bàsics de la transició, el consens per no
crear polèmica en una qüestió tan delicada com és el tema
lingüístic o el tema de la llengua catalana a les Illes Balears. 

Si en el nostre Estatut d’Autonomia s’especifica clarament
que la llengua pròpia de les illes és el català, si s’estableix
l’oficialitat de la llengua catalana i si es decreta que com a
mínim el 50% de l’activitat educativa s’ha de dur a terme a les
Balears en llengua catalana, és perquè el Partit Popular va
formar part d’aquest consens. El Partit Popular en etapes
passades va contribuir a generar un model no conflictiu
d’articulació de les llengües a les Balears, i això sense cap mena
de dubte és un mèrit d’aquest partit polític.

Però tots els indicis ara en aquests moments mostren que per
alguna raó que m’escapa, l’actual direcció del PP ha fet un gir,
un canvi en aquest camí  i que els que varen dur a terme durant
tota la transició fins aquesta legislatura

Per tant, des del meu punt de vista, aquest camí que té més
semblança a allò que podrien ser els grups ultres anticatalanistes
que, sense cap tipus d’arrelament social a les Illes Balears, han
intentat enverinar la qüestió lingüística dins la nostra societats.
També voldria fer referència a aquest context social en què
vivim, preelectoral, que pot tenir també tota una sèrie de factors
que s’haurien de tenir en compte si és que volem fer una anàlisi
seriosa de la situació. Per tant, pens que el tema de la llengua és
massa sensible per jugar-hi d’aquesta manera i el de la llibertat
de consciència i la llibertat d’expressió encara ho són més. 
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Per això demanaria al Partit Popular un acte de
responsabilitat i no tirar més llenya al foc en un tema com
aquest. Seríem altament irresponsables si en comptes de buscar
el consens i l’acord, com ha fet el mateix PP en altres etapes,
ens dedicàssim a activar el foc i a buscar enfrontaments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la
benvinguda al conseller per aquesta compareixença, la qual no
ens constava que hagués intentat eludir, en qualsevol cas és cert
que ens agradaria que vengués per polèmiques més sanes i més
profitoses per al país que no la que avui l’ha duit aquí, però en
tot cas si hi ha una compareixença doncs es compleix.

Compartesc i miraré de no reiterar alguns dels apunts que ha
fet ja la Sra. Marí, tampoc no seré provocador com ella de dir la
paraula “got” en aquesta cambra, no sé si ens pot passar res,
com el Sr. Bauzá quan va dir “la llengua dels nostres avis”, que
no sé si això ens pot representar cap mena de problema i una
moció del Partit Popular per condemnar o rebutjar algú; però en
tot cas, a nosaltres, el que ens preocupa és que un manifest en
favor de la unitat de la llengua catalana sigui presentat pel Partit
Popular com un manifest en contra del PP, la qual cosa..., la
veritat és que a l’hora de crear..., de com és que es gira el títol
del manifest oficial, del manifest que s’ha enviat, que és un
manifest a favor de la llengua catalana i la solAlicitud de
compareixença és pel manifest en contra del Partit Popular, la
veritat... bé, la que he rebut de la Mesa, tal vegada s’ha
equivocat algú quan ens ha traslladat el document, no he vist
cap compareixença al conseller per un manifest a favor de la
unitat de la llengua catalana, que és del que parlam.

Estic convençut que la referència que es fa al manifest, és
veritat, al Partit Popular, al qual es demana que rectifiqui i
estigui a favor de la unitat..., no sé què faran els convocants i
cadascú farà el que trobarà, única de les coses que vull
reivindicar avui des d’aquí és que no ens fiquem amb l’activitat
de la societat civil i de la societat docent, però és que diria que
si s’envia de part del Partit Popular que hi ha hagut un malentès
o que es considera que no hi ha cap problema amb la unitat de
la llengua catalana, jo pos messions que això es desconvoca.
Potser que no, eh?, i aleshores tendrà bastant raó el Partit
Popular, però a mi no em consta que aquesta asseveració, que
jo li agraesc a la Sra. Llinàs, que notam a faltar de tant en tant
amb una ambigüitat no sé si calculada o no, però ambigüitat al
cap i a la fi sobre la unitat de la llengua, no la tenen. I és l’únic
que es demana: rectificació al Partit Popular, això és veritat,
s’anomena el Partit Popular perquè rectifiqui i digui “a favor de
la unitat”, a favor de la unitat, ja està.

El tema està que el líder, efectivament i s’ha apuntat que va
passar, un líder important del país qüestiona una qüestió que hi
ha gent, el departament de Normalització Lingüística, de
Política Lingüística i de Docència que té el Pau Casasnoves,
considera que va contra una realitat fins i tot científica. Com si
surt el Sr. Bauzá o el Sr. Antich o el Sr. Barceló i diu que
reivindica tesis creacionistes, és probable que li surti algun
departament de Biologia d’algun institut de les Illes Balears i li
digui que Darwin ja va desmuntar les tesis creacionistes i això
és així i és discutible, hi ha una part del professorat, per ventura,
que trobarà que s’ha de fer aquest manifest o que no s’ha de fer,
del que estic convençut és que tots els membres signaran que és
absurd que surti un líder polític a favor del creacionisme, però
bé, en tot cas cadascú ho veurà com sigui.

Arran del món si qualsevol dirigent polític de primer ordre,
pens en Sarkozy, pens en Merkel hagués apuntat que s’havien
de fer accions a l’escola en contra de la docència de la pròpia
llengua, el que ha passat a Mallorca seria absolutament
anecdòtic, però bé... A Burgos no... pensar el que hagués passat
si a un líder d’un possible president de l’Estat espanyol hagués
dit que el tema del castellà s’ha de llevar o que Andalusia
només s’ha d’explicar l’andalús, però no el castellà perquè és
una altra llengua... hi ha una reacció. 

Nosaltres -i compartesc el que s’ha dit- creim que l’adequat,
allò bo, allò oportú seria separar els debats polítics dels
científics, dels de caràcter de la docència, etc., crec que aquesta
rectificació faria molt bé, però la veritat tractar de dictadura
ideològica com s’ha dit aquí, dictadura ideològica a professors
d’un claustre, a 20 centres que s’han sumat al manifest i a tota
la... Bé, vostè dirà el que dirà, ja veurem quanta gent estarà dia
20 de febrer a les 10 del matí..., ja ho veurem. En tot cas, tractar
de dictadura ideològica a manifestar-se a favor de la llengua
catalana, que és el que ensenyen els textos docents que ja li dic
jo que no els elabora el nostre grup parlamentari, la veritat és
que em sembla un excés verbal de primer ordre. 

S’ha citat l’expressió de Popper sobre la societat oberta i
estic convençut que un home de dretes, però defensor de la
llibertat avant la lettre estaria d’acord que els claustres de
professors es pronunciassin i que a més s’impulsàs la idea de
llibertat i de compromís a les aules. 

Aquest supòsit ja ens va passar a Inca, ja li dic que ja hi ha
hagut un supòsit molt semblant, després del Pacte de les Açores
hi va haver una reacció justament en el Dia de la Pau anual, en
aquell moment hi ha una grapat de centres que consideren que
dins l’Any Internacional de la Pau han de sortir i han de dir una
paraula sobre la guerra de l’Iraq, és veritat, això per exemple
(...) d’Inca, el Sr. Rotger hi va anar, els va donar suport com jo
voldria que el Partit Popular si no ha rectificat abans i hi ha això
vagi a favor del manifest de la unitat de la llengua catalana i tota
aquesta polèmica en comptes de ser contra, acabi en no res. Bé,
hi ha gent que va acceptar, el discurs sempre és a la frontera
com totes les escoles que varen fer coses amb el Vietnam, com
tot aquest tipus de relació entre la vida pública i la vida escolar,
però em sembla que ja tractar que són menors d’edat, les
persones de 14, 15, 16 anys com per anar a una manifestació en
contra de la guerra d’Iraq, em sembla també una qüestió de no
valorar què és el que s’apunta en aquell moment.
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Bé!, és que el que dic jo, Sra. Llinàs!, i m’han elegit per
venir a aquesta tribuna i poder-ho dir!, vostè faci el que trobi, ha
vingut tot un conseller per donar comptes que una escola ha fet
un manifest a favor de la unitat de la llengua catalana!, que ja
més cosa del que hem arribat aquí, doncs, això és el que hi ha.

La veritat és que voldríem que aquesta qüestió no fos un
problema. Crec que seria molt raonable que es reconduís cap a
la unitat, nosaltres també celebràvem, que dins la discrepància
del paper que ha de jugar la llengua dins el país, que ja sabem
que existeix, no es dugui a l’enfrontament i les paraules, per
exemple, que va dir el Sr. Soler en el pregó que va fer del 31 de
desembre a Inca respecte a favor, evidentment, del manifest del
Pau Casasnoves explícitament i on deia que era necessari aquest
tipus d’actuacions i el remet al Sr. Soler per... un valedor, no té
el perquè tenir ni la raó ni deixar de tenir-la, però la valentia en
aquell moment, nosaltres també la compartim.

Per tant, un acte simbòlic a favor de la unitat de la llengua
ens sembla positiu i no tendria molt de sentit si no hi hagués
algú que la qüestionàs, seria sobrer, seria estrany. Si algú la
deixa de qüestionar és evident que deixarà de tenir sentit i tots
ens n’alegrarem. Tant de bo que es convertís en una festa i segur
que el Sr. Batlle d’Inca hi posaria les coques. Per tant, crec que
és en això en el que ho hem de convertir.

En qualsevol cas, aquest mes Pau Casasnoves serà investit
fill predilecte de la ciutat d’Inca a instància del nostre grup, però
aprovat per unanimitat per la Sala, l’agermanat que dóna nom
al colAlegi, queden tots convidats a aquesta celebració que també
ens semblarà molt oportuna, de reivindicació d’un personatge
inquer com a massa oblidat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Buenas tardes. Muchas gracias al Sr. Conseller por su
comparecencia y sus explicaciones y a las personas que le
acompañan.

El pasado 30 de noviembre del 2010, ya en el pleno del
Parlamento la Sra. Llinàs le hizo una pregunta al Sr. Conseller
de Educación relacionada con el tema de esta comparecencia.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que aquel
día ya quedó claro el asunto y que no era necesaria esta
comparecencia. 

Las declaraciones que en su momento hizo el presidente del
PP, Sr. Bauzá, sobre la Ley de normalización lingüística y el
decreto de mínimos de catalán levantaron un gran revuelo en la
sociedad balear. Los medios de comunicación dieron a dichas
declaraciones una gran repercusión mediática y desde muchos
sectores de la sociedad balear hubo declaraciones en contra de
estas declaraciones, partidos políticos, el mundo de la cultura y
también las personas que trabajan en el mundo de la educación.

En estas declaraciones... el Sr. Bauzá las alegó a promesa
electoral, rectificandolas poco después de hacerlas, en especial
la que hacia referencia a la que eliminaría la Ley 3/1986, de
normalización lingüística, ley aprobada por todos los grupos
políticos en el Parlament de les Illes Balears cuando Gabriel
Cañellas del PP presidía el ejecutivo autonómico. 

Los únicos que apoyaron esas declaraciones fue el Círculo
Balear interponiendo una denuncia contra la directora del IES
Pau Casasnoves de Inca. Con estas declaraciones tan
desafortunadas no se sabe muy bien lo que el Sr. Bauzá quería
conseguir, cabe pensar en varias posibilidades: desestabilizar
algo tan sensible como es la lengua catalana abriendo un debate
en la sociedad balear que desde el Grupo Parlamentario
Socialista creemos que no existe, ya que hay un alto consenso
en este tema, este debate debería estar cerrado; acercarse
posiblemente a sectores más radicales del PP que quieren este
tipo de situaciones o estar en todos los medios de comunicación
para darse una publicidad que en esos momentos igual no tenía.
En todo caso todas estas casuísticas son desafortunadas como
también las declaraciones realizadas por el candidato del PP a
la Presidencia de las Islas Baleares. 

Por otra parte los profesionales que se dedican a la
enseñanza es normal que se sientan agredidos por estos
comentarios que tienen tanto impacto mediático cuando los
hacen personas con cierta relevancia, como también entra dentro
de la dinámica el protestar por algo que desestabiliza su ámbito
de trabajo. 

El día a día de cada centro educativo necesita de una cierta
tranquilidad para poder seguir formando a los alumnos y a las
alumnas. El tema de la lengua debería de ser tratado con respeto
y responsabilidad. No se puede confundir tanto a la gente. 

Como ya ha comentado el Sr. Conseller de Educación, de la
manifestación en contra de las declaraciones del presidente del
PP, no es así, es un manifiesto en apoyo a la unidad de la lengua
catalana. Este manifiesto salió del claustro de profesores como
una forma espontánea de protesta por algo que les pareció una
agresión a su trabajo y a la lengua catalana en especial.

El Grupo Parlamentario Socialista apoya la gestión que
desde la conselleria se ha realizado del tema, el consenso no se
tiene que perder y creemos que el conseller ha actuado con
máxima responsabilidad.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Té la paraula el Sr. Llinàs.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Primer m’he sorprès perquè
existís un document que volgués eximir de poder donar i
explicar en comissió les preguntes que avui m’ha fet vostè i que
jo estic aquí, per tant desconec aquest document, li agrairia que
me’l mostràs perquè no sé que en cap moment hagi dit que no
vulgui comparèixer o vulgui eximir estar aquí present, perquè...
home!, aquí pot passar una cosa i és que jo, la setmana que ve
no, però l’altra he de ser a BrusselAles amb el ministre
Gabilondo, el dimarts, i evidentment no hi seré, i jo ja avís en
temps no sigui cosa que passàs no sé què i em diguessin que és
que no vull donar explicacions a una pregunta que em puguin
fer. 

Per tant, vostè, estic convençut que vostè sap perfectament
que el que m’ha dit jo som incapaç de fer-ho a posta. Per tant,
estic convençut que això deu haver estat que per estratègia el
seu grup li ha dit que ho ha de fer, però jo, no donar la cara en
res, precisament sempre don la cara en tot i a més don tot tipus
d’explicacions perquè estic convençut que és la meva feina i és
la feina dels diputats demanar-m’ho. 

Per tant, que m’hagi negat, no sé..., vos agrairia... i si a més
ho he fet en ple, si em dóna la paraula la presidenta, diré que ho
vaig fer i era una equivocació. No tenc cap problema a fer-ho.
Ara jo, que no hagi volgut venir a donar explicacions per aquest
cas, li puc assegurar, Sra. Llinàs, que no ha passat mai. Una
altra cosa és que per un motiu d’absència, per un motiu com li
dic de dia 15, jo no hagi estat present el dia que haguessin de fer
la intervenció, això podria ser, però per allò altre li puc
assegurar que no.

Després li voldria dir una altra cosa. El dia que vaig fer la
intervenció al ple, el seu grup no em va deixar acabar. El seu
grup no em va deixar acabar. No, no, el seu grup no em va
deixar acabar perquè el moment en què estava parlant tothom es
va posar a cridar, quan jo havia de fer la intervenció i havia
d’explicar el fons i les formes, es va posar a cridar i jo em vaig
asseure. Per tant, no em digui!... jo a més en aquell moment li
ho volia dir, és a dir, no sé per què em fan la pregunta perquè si
després quan he de parlar no em deixen parlar, què era una acció
teatral que es produïa dins el plenari? És el que vaig pensar, em
vaig callar i em vaig asseure. Si no m’haguessin dit res, si no
hagués hagut d’intervenir no ho hagués dit i li ho dic amb tota
naturalitat sense gens de rancor, però també li vull dir que
també sé el que faig o almanco fins ara sé el que faig. 

Per tant, aquell dia a mi el seu grup no em va deixar parlar.
No passa res, vénc ara i parlo, és la meva obligació, per tant no
tenc cap problema a fer-ho.

Recursos del centre. Vostè em parla de recursos del centre,
li ho he explicat clarament. Els centres tenen internet, tenien
abans fax, tenen els correus electrònics i utilitzen els correus
electrònics i com li he dit prèviament, quan li he explicat el que
havia d’anar a fer i el que es feia dins els centres, li he dit
clarament que a vegades s’envien comunicats que no

afavoreixen en absolut la conselleria i la conselleria el que fa és
que s’aguanta. És clar, és normal que s’aguanti, què ha de fer la
conselleria? Ha de perseguir els que donen el seu suport, el seu
rebuig? Jo li puc parlar de la quantitat de correus electrònics que
es varen gestionar d’alguns instituts a favor del trilingüisme
quan vostès feien la propaganda, la campanya passada, perdó la
legislatura passada i no passa res, és el més normal que n’hi
hagi que estiguin a favor i n’hi hagi que estiguin en contra i això
va passar en allò del trilingüisme i en aquesta en alguns instituts
també han fet propaganda en contra d’algun programa que fa la
conselleria i ho hem sabut i no passa res i el conseller calla, per
una raó: perquè creu que la seva prioritat absoluta, primera, és
evitar que hi hagi enfrontaments dins els centres per coses que
no tenen per què tenir-se en compte.

Concentració política. Miri, de les manifestacions que s’han
produït a la premsa arran d’unes declaracions que va fer el seu
president, es poden dir moltes coses, sobre el manifest, però el
manifest el tenim aquí, el manifest que es va aprovar és aquest.
Per tant, li contest a allò que diu aquest manifest. Jo, era a
Formentera -crec- quan em varen parlar del manifest, del qual
no en tenia ni idea i vaig fer unes primeres declaracions i vaig
dir que investigaria el que passàs, que ja veuríem que... Això
varen ser les meves primeres declaracions que vaig fer, a
premsa sortint d’una reunió a Formentera, crec que era a
Formentera i si no, l’equip del gabinet que m’ho digui i vaig fer
una intervenció. Després vaig fer una propera intervenció i vaig
dir que era, el que vaig dir en aquells moments, que jo creia que
era una reacció produïda per una acció inoportuna, inadequada
i que podia produir certes reaccions. Després al plenari també
els ho vaig comentar i els ho vaig dir.

Quant a la forma? Serien discutibles moltes de coses. Quant
al fons, hi estava d’acord per una sèrie de plantejaments
didàctics, pedagògics i de valors.

Quant a concentració.., ja li ho he dit, en concentració (...)
i ja està. Quant a activitats extraescolars o complementàries.
Miri, per desgràcia o per no desgràcia conec perfectament el que
és la programació general anual i ara li posaré un exemple
claríssim, he estat director de centre també i professor,
d’Història a més: fas la programació anual, la fas, i jo estava
donant classe al Rafal Nou en un moment determinat, fa temps,
i es va iniciar la primera guerra Iran-Iraq, vaig aturar la
programació, em vaig saltar la programació, perquè els alAlots
em demanaven coses i vàrem fer un tema específic de la guerra,
que imagini!, encara podria durar el tema perquè encara no ha
acabat, però bé, li parlo dels inicis. Allò no estava previst, a la
programació general anual del mes d’octubre, però li pos un
exemple més clar: problemes a Tunícia i a Egipte, s’han produït
fa quinze dies. 

Un professor d’Història, un professor de Geografia o un
professor de Ciències Socials o del que vulgui es troba amb un
fet i aquest fet és que hi ha uns problemes d’aldarulls al Nord
d’Àfrica que motiven la caiguda d’un govern a Tunícia i no
sabem què a Egipte. Això no està programat dins la
programació general anual i això s’introdueix dins la
programació general anual, no està dins cap currículum
determinat que s’hagi de fer, però si és un bon professor i
segons a quins cursos es troba evidentment el professor entrarà
i explicarà els motius i les causes de per què es produeix això en
aquests moments. Per tant, introduir un tema puntual d’una cosa
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que passa que no estava prevista entra dins la normativa de
poder-ho introduir dins una programació.

Responsable? Jo que sàpiga no ha passat res a cap centre, jo,
en el document que li he dit abans, li he dit, a veure, vostè em
demanava que era responsable d’allò que no havia fet, i què
volia que fes, que perseguís els professors? Jo vaig parlar amb
la directora, l’inspector hi va anar i va visitar el centre, va
emetre un informe que també el tenc aquí, em va passar
l’informe de la seva visita, vaig parlar directament amb la
directora, li vaig explicar el que passava i les meves
preocupacions i no preocupacions, ara tenim un fet dia 10, jo li
he dit, una reacció immediata es produeix després d’unes
declaracions amb un fet acció-reacció, quan passa el temps les
coses s’estabilitzen, es veuen d’una altra manera, els continguts
es mantenen i la gent pren unes altres formes.

Jo en aquest moment, i li he dit abans, què pens del fet, pens
que els centres estan programant una sèrie d’activitats a favor de
la llengua catalana, de la unitat de la llengua catalana, per a dia
10. Esper que es faci com saben fer-ho els professors i amb la
responsabilitat que tenen els equips directius perquè ens pensam
que els equips directius no tenen opinió o els professors no en
tenen, i en tenen. Per tant, ells saben quina és la normativa que
han d’aplicar; saben perfectament amb quins alumnes es troben,
uns majors, uns menors, tota una sèrie de coses i aplicaran,
esper i desig, amb tot tipus de seny aquesta normativa. No
voldrà que els persegueixi i els digui, eh!, el primer que es
mogui... el primer que es mogui de què?, d’aquest manifest?, de
Tunícia i d’Egipte?, o del trilingüisme? Es que no ho entenc, jo
no puc entrar en aquest tema.

Després ha comentat el que havia de fer l’escola, l’he
escoltada bé i he sentit que ha anomenat tres coses que havia de
fer l’escola, no me’n record exactament, però sé una que no l’ha
dita i són els valors. A l’escola -supòs que per ventura ho volia
dir, no ho sé-, els valors són bàsics i fonamentals i, per tant, els
valors democràtics són bàsics i fonamentals. Després això passa
amb altres diputats i diputades que han intervengut i és evident,
un dels valors més grans que té l’ensenyança pública, Sra.
Llinàs, és que dins els seus claustres hi ha professors de tot tipus
ideològicament parlant, d’un color, d’un altre, d’una tendència,
d’una altra i, a més, diuen quina és la seva ideologia, ho
manifesten clarament i no passa absolutament res, i els alumnes
haurien d’agrair, els pares dels alumnes, que els seus fills
tenguessin professors de diferents ideologies perquè els seus
fills veurien el que passa fora dels murs del centre i és que la
societat és diversa, hi ha gent que pensa d’una manera, gent que
pensa d’una altra. Jo voldria que els meus fills tenguessin
professors progressistes, conservadors, nacionalistes, menys
nacionalistes, independentment que jo m’ubicàs a un lloc
determinat perquè és la realitat social. Per a mi el gran valor de
l’ensenyament públic és que els professors puguin perfectament
pertànyer a un sindicat, el que sigui; a un partit polític, el que
sigui; votin a qui sigui i, a més, ho puguin expressar en tot
moment sense cap tipus de problemes. Això és un dels valors
que jo li don a l’ensenyament públic i això no és una, diríem,
canalització única de cara a un professorat perquè jo no vull una
escola única, la vull diversa. Per tant, crec que amb això li he
contestat.

Crec que li he contestat en part, no sé si de tot el que vostè
pretenia, però hi ha alguns aspectes que he contestat a l’altra
diputada quan he parlat del professorat i de la responsabilitat del
professorat i sense dubte he de dir que si aquesta manifestació
no l’hagués feta el president del Partit Popular per ventura
hagués passat més desapercebuda, però clar, és el president del
Partit Popular, com si el Sr. Antich hagués fet, com a president
o com a secretari general del Partit Socialista, qualque cosa a
qualque moment que hagués afectat o que hagués pogut sentir-
se un sector d’aquest professorat agredit per les seves
manifestacions i haguessin fet unes declaracions en contra.

He parlat també de la responsabilitat del professorat i estic
segur que el professorat d’aquestes illes tendrà la
professionalitat que ha tengut sempre i que obrarà amb total
responsabilitat i, per tant, veurem si hi ha un problema, però no
hi ha cap problema, no hi ha d’haver cap problema. Jo no puc
perseguir la gent abans que faci coses i després les he
d’analitzar. Per tant, no vull en cap moment, i ho vaig dir el
primer dia, les primeres declaracions que jo vaig dir, i vostès ho
saben, el que més preocupa d’aquesta història és que d’un tema
que no hi ha hagut mai problemes hi hagi problemes. Balears no
és la comunitat valenciana, no ho ha estat mai, gràcies a vostès
i gràcies als altres membres d’aquesta cambra, i això s’ha
d’agrair a tots, no és cap medalla que ens haguem de posar
nosaltres, som tots, i això em preocupava, li puc assegurar. 

En aquests moments hi ha una altra, així com vaig tenir la
primera reacció i vaig expressar això, també en aquests
moments hi ha una altra cosa que em preocupa, em preocuparia
que una qüestió d’aquest tipus, esper que no, perquè esper la
responsabilitat dels professionals, em sabria molt de greu que
aquesta situació creàs divisió dins els claustres, perquè clar, els
claustres dels centres, com li he dit, són ideològicament, molt
plurals i no m’agradaria que qüestions d’aquest tipus produïssin
divisions dins els claustres perquè esper, desig i estic segur que
ho veuran des d’una postura més freda després d’haver passat
el temps que ha passat i ho canalitzaran dins el que és una
escola de valors, una escola democràtica i uns plantejaments
totalment científics.

Agraesc a la resta de diputats el seu suport per les actuacions
que sens dubte s’han fet des de la conselleria. Moltes vegades
la feina d’un conseller no és sortir contínuament fent
declaracions, és fer feina, de vegades sense que es vegi, de
vegades sense sortir a la foto, i li puc assegurar que la
conselleria moltes vegades fa aquesta feina en moltes altres
coses perquè en altres temes hi ha haguts intents de provocació
per part d’altres sectors per altres temes a aquest conseller i fins
ara aquest conseller ha mantengut la mateixa postura, encara
que hi hagi d’aguantar moltes coses i a vegades és més fàcil
sortir d’una manera més espectacular, ets un conseller brillant,
ets no sé què, a mi el que em preocupa l’educació i la pau que
hi hagi dins educació, encara que passi per damunt meu. I això
li puc assegurar.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Llinàs, té la
paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no voldria
passar per mentidera, no és cert que va entrar una carta, un
escrit, dins el Parlament excusant la seva assistència a la
comissió d’avui que posteriorment s’ha rectificat? Ens l’han fet
arribar al Grup Parlamentari Popular, el tenim amb registre
d’entrada, jo no en tenc cap còpia, però en tenim constància.
Però bé, la qüestió és que es va rectificar, avui vostè és aquí i ja
està i no hi ha res més a dir, però no voldria passar per
mentidera.

Una altra cosa, ho tornaré a dir perquè quedi prou clar, el
Partit Popular no qüestiona en cap moment la unitat de la
llengua catalana, tampoc no qüestionam que hi hagi una sèrie de
professors que facin un manifest per la unitat de la llengua
catalana, no és això que es qüestiona, és que vostès hi senten,
però no escolten. El que qüestiona el Partit Popular és l’ús que
s’ha fet d’una institució pública, com en aquest cas és un centre
escolar, i que es farà d’uns menors d’edat per influenciar i
manipular a favor d’un pensament polític, això és el que
qüestiona el Partit Popular, res, en cap moment no es qüestiona
la unitat de la llengua, faltaria més!, i que quedi clar i va bé
recordar que va ser el Partit Popular qui va impulsar la Llei de
normalització lingüística i el Decret 92/1997, mal anomenat de
mínims, va ser el Partit Popular que va impulsar això i ara són
altres que se erigen en salva patrias. Doncs, no.

El que ha dit el Partit Popular -perquè ho torn a reiterar, hi
senten, però no escolten- és que el que volem derogar és
l’article 11d’aquest decret que fa que una excepció s’hagi
convertit en una norma, el mal ús que s’ha fet d’aquest article,
això, res més. O sigui, ara no ens vulguin posar cap a l’extrema
dreta ni vulguin fer segons quin tipus de manifestacions, perquè
no és veritat. 

Valors democràtics, faltaria més! Li he parlat, Sr. Conseller,
de lliure pensadors, però el que es fa és manipular els infants,
clar que volem lliure pensadors, però els valors democràtics, la
grandesa de la democràcia és que tothom pugui pensar com
vulgui, que tothom pugui manifestar la seva opinió i que la resta
que no pugui pensar igual toleri i respecti l’opinió d’aquella
persona, faltaria més!, i l’ús que es fa de perquè unes persones
no estiguin d’acord, el mal ús que s’ha fet d’unes eines
públiques i d’uns alumnes, és això que qüestiona el Partit
Popular perquè si algú no està d’acord amb les manifestacions
del president del Partit Popular que es presenti a unes eleccions,
li vaig dir quan li vàrem fer la pregunta al Plenari, que es
presenti a unes eleccions en una llista i que es voti, i el partit
majoritari que governi aplicarà les lleis, farà les lleis que cregui
oportunes o modificarà el que cregui oportú, els ciutadans ho
acataran i els funcionaris també l’hauran d’acatar, faltaria més!,
que per això som a un país democràtic.

És això, i vostès hi donen unes voltes que de vegades
m’espanten, m’espanta la volta que li fa, m’espanta que hi hagi
diputats que facin befa, que en vulguin fer befa, del que pugui
opinar el Partit Popular. Sí, Sr. Alorda, i em sap molt de greu,
vostè té dret a pensar i a opinar, faltaria més!, però nosaltres
també, potser no estarem d’acord, és possible, amb altres sí i
amb altres no, però no se’n rigui mai, un poquet de respecte. 

Abans ha parlat la Sra. Marí que és una professional docent
i ella troba que això és correcte, jo estic segura que la Sra. Marí
mai no hagués fet una actuació d’aquest tipus, és la utilització
dels infants el que està mal fet i ho tornaré a repetir les vegades
que faci falta. 

Els alumnes dels centres de la nostra comunitat autònoma no
tenen per costum abandonar les aules per sortir al carrer a
manifestar-se en contra de situacions socials molt més greus,
quan mor una dona, quan hi ha una guerra a un altre país, ... clar
que en el programa general anual del centre hi ha segons quin
tipus de situacions, com molt bé ha explicat el conseller, que no
estan contemplades perquè passen i és el més lògic que davant
segons quin tipus de situacions extraordinàries i importants, els
professors puguin, o el professorat, fer un debat i pugui explicar
als infants aquest tipus de situacions, faltaria més!, però el
conseller també sap que la programació anual del centre, les
sortides del centre, estan contemplades, perquè jo he format part
de consells escolars durant molts d’anys i quan algú ha volgut
programar una sortida que no estava contemplada no l’ha
poguda fer perquè no estava aprovada, ni de manera
excepcional. Els anys que jo hi vaig formar part, i hi vaig
formar molts, a un centre de primària i a un institut de
secundària, no sé si ara ha canviat, però les sortides del centre
havien d’estar totes aprovades en el pla anual.

Ens qualifica de polítics ignorants, el manifest; potser que
siguem ignorants, és possible, és igual, és igual, tal vegada la
ignorància d’uns mostra la instuticia dels altres, però bé, és
igual. 

ColAlegis que a dia d’avui s’han adherit al manifest: colAlegi
públic Montaure de Mancor, colAlegi públic Sant Salvador
d’Artà, colAlegi públic d’Esporles, IES Josep Sureda Blanes de
Palma, IES de Portocristo o el port de Manacor, IES de
Llucmajor, IES de Capdepera, IES Can Peu Blanc de Sa Pobla,
IES Joan Maria Thomàs de Palma. En total, tres centres públics
i sis instituts de secundària, d’un global de dos-cents setanta
colAlegis públics i seixanta-set instituts, poca cosa. Sense tenir
en compte els cent-catorze concertats.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Llinàs, hauria d’acabar.
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LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, president, dos segons més. La preocupació que
puguin causar unes manifestacions fetes pel president d’un
partit és legítima, faltaria més!, però l’àmbit personal de cada
un, mai traslladar ni manipular això a l’àmbit escolar, no és el
lloc adient. Per què no han sortit a manifestar-se pels retalls de
personal docent i de personal administratiu dels centres? Ah!
Per què no han sortit quan el Govern no compleix als acords
amb els sindicats amb relació als sous? Per això no sortim, però
perquè un president d’un partit polític hagi fet unes
declaracions, després matisades, per això sí que sortim nosaltres
i feim sortir als infants, fins aquí! 

El Grup Parlamentari Popular no està gens content de l’ús de
recursos institucionals i públics en pro d’un interès partidista
per part del claustre d’un centre escolar, claustre que està
dividit. És això el que hem qüestionat i és això el que es
qüestiona i el que continuarem qüestionant, l’ús que s’ha fet
d’això, no la unitat de la llengua, faltaria!, i que vulguin ara
donar-li la volta a això no ens sembla correcte, però clar, això
és el que interessa a segons qui, però nosaltres no entraren en
aquest joc. Una societat que no creu i que no fomenti la
preparació intelAlectual dels seus joves no és una societat lliure,
és una societat fracassada i això és la decepció que tenim envers
de la seva actuació, Sr. Conseller, no estam contents.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Llinás, es passa de tres minuts.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Des d’aquí li manifestam que continuarem a l’aguait dels
fets o de les actuacions que tendrà a partir d’ara. Gràcies, Sr.
Conseller, a vostè i a les persones que l’acompanyen per haver
estat aquí i per les respostes que ens ha donat.

Gràcies, Sr. President, pel temps addicional que m’ha donat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinàs. Pel Grup Mixt intervé la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, molt breument, gràcies, Sr. President. Només dos
aclariments, sembla, no sé, com un tema una mica, és com una
paradoxa, que som allà mateix, per un costat estam a favor de la
unitat de la llengua i per l’altra els qui trobam esperons que els
centres facin activitats al voltant d’aquesta unitat. No hi ha cap
centre, no hi ha cap programació del centre, no hi ha cap
programació general de cap programació d’aula, de res, on no
hi hagi activitats de defensa de la unitat de la llengua, vull dir,
és una cosa que va intrínseca a tots els departaments de llengua
de tots els centres educatius. Es pot fer d’una manera o d’una
altra, es pot fer en un moment determinat o un altre, però tots hi
són, vull dir, aquí no hi ha una qüestió a discutir. 

L’altre és una mica en favor de tots els claustres de
professors, és impensable que un claustre faci una sortida
d’alumnes menors d’edat sense els permisos dels pares, és que
és inconcebible, no se li passa pel cap a un professor, només del
risc que pugui haver-hi que un alumne caigui per una vorera i es
faci mal, és que ja és impensable. Vull dir, hi ha coses que avui
en dia no hi són si un està dins el món de la docència sap que tot
això d’aquí és impossible que passi. Per tant, només és un toc de
racionalitat en tot aquest tema, ja he dit que era una tempesta
dins un got d’aigua, totes les activitats a favor de la unitat estan
dins totes les programacions, no és possible que no hi siguin i
és impossible que es puguin fer activitats extraescolars sense
autoritzacions de pares, de consells escolars, és que és
impensable, vull dir que avui en dia tot això jo crec que s’ha
assumit i no hi ha cap centre que no ho tengui absolutament
assumit.

I ara ja acabant, a la conselleria, el conseller, en cap moment
jo no pens que hi ha hagut deixadesa de les funcions. A mi sí
que em preocupa el tema que, atenent a aquesta sensibilitat del
tema i que fa que supòs que avui en parlem, perquè no són les
qüestions sinó el fons del tema i la importància del tema, és que
qualsevol gestió que es faci per part de la conselleria o dels
serveis d’inspecció en aquests claustres de professors, uns
claustres de professors que a les Illes Balears ja duen unes
sobrecàrregues per cinquanta-quatre mil motius en els quals no
entraré aquí, que ara a més se sentin, allò, observats, vigilats,
que puguin pensar que hi ha algun tipus de fiscalització de la
seva tasca, jo pens que és greu, és greu. Per tant jo instaria el
conseller perquè qualsevol acció per part del servei d’inspecció
en aquests centres es faci de la manera més exquisida que es
pugui fer, vull dir sempre tenint molt en compte les maneres i
els formes de qualsevol tipus d’acció en aquests temes, perquè
és cert que cap claustre de professors no es mereix una
sobrecàrrega de fiscalització, que puguin pensar que és una
fiscalització ideològica de la seva tasca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Jo me’n vaig
amb una primera cosa positiva que haurem repetit en un parell
d’ocasions: que el PP no qüestiona la unitat de la llengua
catalana, la qual cosa, tot i que adés i ara surt, adés i ara no surt,
és com una mena de Guadiana en el qual tota aquesta polèmica
que suscita el Sr. Bauzà i que crea el Partit Popular, al qual
tothom li ha reconegut, avui mateix però històricament trobarem
tones, tones de reconeixements de no haver creat el blaverisme
del País Valencià, ho podem dir més vegades, podem posar una
placa a qualque banda, és a dir, no hi ha cap dificultat, ho hem
reconegut, però si qualcú torna a qüestionar doncs crea un altre
moviment. 

Per exemple en aquest parlament va suscitar una proposició
no de llei a favor de declarar que el nom de la llengua catalana
era la llengua catalana i la unitat de la llengua. Idò el Partit
Popular no va voler votar, no va voler votar. No va votar ni que
sí que ni que no, ni tot el contrari, no va dir “mira, amb aquest
tema ho resolem”. Estava plantejat en uns termes
absolutament..., la unitat de la llengua catalana i el nom de la
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llengua catalana. El Partit Popular es va aixecar i no va votar.
D’acord, escolti...

I gosa algú..., i a mi em sap greu, Sr. Conseller, que qualcú
pensi que als més defensors de la llengua catalana ens interessa
aquesta polèmica. Per l’amor de Déu!, el que volem és la pau
respecte d’aquest tema, i ho consideram un actiu social, un actiu
social. Ens sorprèn i trobam una paradoxa que qui crea la
polèmica acusi els altres de piròmans. És que ho trob realment
ja al punt del cinisme.

On és que..., i apunt només una petita resposta a la Sra.
Llinàs perquè m’ha contestat directament a mi, era que jo ric a
vegades per no plorar. Quan es tracta de perversió de menors,
quan es ve a dir quasi quasi que sortiran amb armes a una..., bé,
ja és tan absurda l’escena que se’ns dibuixa que..., hi pos un
punt d’hilaritat per no pensar que hi anirà el Sr. Conseller de
fiscal, per no posar exemples que a vegades llavors molesten, a
fiscalitzar cas per cas el que passa. Per cert, casos de
manifestacions i concentracions en contra de retallar..., perquè
no hi ha calefacció, perquè no hi ha aire condicionat, jo n’he
vist de tot ordre, de tot ordre. No sé quan han sortit els alumnes
demanant que no hi ha aire condicionat en el grup, no ho sé, si
tothom tenia permís dels seus pares, si tenia permís de la
Delegació de Govern per dret de reunió i de manifestació i si
s’ha obert un expedient disciplinari a tots els que s’havien
concentrat sense permisos. Jo confii que no. Em poden dir que
estic a favor de..., no ho sé, de maig del 68, però és que jo
posaria uns ordres, unes coses condretes, però no aniria pel món
amb una vara i vestit de làtex. Jo crec que hi ha d’haver una
altra mentalitat respecte de com s’expressen aquestes situacions.

Ja dic que a Inca, com que vàrem viure aquesta mateixa
situació respecte de les Açores, i la veritat és que es va trencar
d’una manera molt clara: el Sr. Batle es va presentar a la
manifestació contra la guerra d’Iraq i en Pere Rotger a partir
d’aquí va rebre mambelletes. Que era qüestionable..., és a dir,
jo no hi entr, en el terme, és que pareix que en qualque moment
es fa un debat que és de claustre d’un institut o d’un altre, o si
té un èxit, com si els haguéssim de defensar aquí. Jo ni
qüestionaré si s’ha de prendre una decisió sobre una guerra ni
sobre els termes que pugui tenir el manifest, però sé com
s’aigualeixen les polèmiques en aquest sentit i tothom aplaudeix
valors, i com és que s’alçuren d’ànims. Jo crec que continuar
aquesta polèmica, dur-la al Parlament, intentar cercar alguna
mena de condemna de centres, de claustres, claustres amb
professors que intenten manipular els alAlots, escoles senceres
manipulant els alAlots, jo crec que no juga ni a favor de la
percepció que nosaltres mateixos tenim del nostre sistema
educatiu, i per tant més enllà que es preocupi i faci les gestions
que ha de fer, jo també li deman que vetlli perquè no es posi en
qüestió el nostre sistema, la seva vàlua i la seva pluralitat més
enllà que quan es mogui dins algunes coses que puguin ser
opinables. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Morillas... Sr. Conseller, té la
paraula.

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

Sr. President, Sra. Diputada, miri, m’imagín, m’imagín
després de demanar aclariments, que allò que degué passar amb
l’escrit és que jo devia ser a BrusselAles avui i no la setmana que
ve o l’altra, i degueren entrar un escrit perquè me n’havia d’anar
i tal. Això és el que m’imagín, perquè jo ja li he anunciat que
me n’he d’anar dia 15 a BrusselAles perquè estic en
representació, amb el ministre Gabilondo, de les comunitats
autònomes per torn, no és que m’hagin elegit a cap..., no, perquè
em toca a nivell de les Illes Balears anar-hi. I supòs que si hi ha
qualque cosa ha de ser en relació amb això, que ja els he avisat
allò de dia 15 perquè se m’ha confirmat.

Estic content, com diu el diputat Alorda, del tema de la
unitat. Estic content perquè havien donat prova que era així i per
tant sentir-la, a vostè, que representa el Grup Popular, que ho
torni a dir també estic content. Per tant això sí que també ho he
d’explicar.

Allò de les eines públiques; supòs que es refereix als correus
i a posar-se en comunicació i totes aquestes coses. Jo li he posat
un exemple ben clar dels programes de trilingüisme quan vostès
governaven, a favor; en aquells moments programes que fèiem,
que sortien d’un institut correus que deien “no vos apunteu a
aquest programa que fa la conselleria”, que també s’han
produït... Jo no els he donat cap tipus d’importància. En
temes..., a veure, m’agradarà o no m’agradarà, però bé, és una
qüestió de professionalitat, no és una altra qüestió.

Quant a..., una cosa que també li volia dir és que, bé, vostè
em diu “estam en contra del que ha fet el conseller”. Bé, és que
jo em deman què volia el Partit Popular que fes. Jo li cedesc el
temps i expliqui’m què volia que fes el conseller d’Educació
davant aquest tema; que encalçàs la directora?, els que hi han
votat a favor?, els que no sé què? És que això el conseller no ho
pot fer, el conseller pot donar la seva opinió, pot donar l’opinió,
que era en tot moment mesurada, perquè jo no ho vaig poder
acabar de dir, quan vostès em varen interrompre a baix en el
plenari, i jo va dir que si hi ha qualcú que no té la
professionalitat que toca i treu un alumne menor i fa no sé què
-això és el que els anava a dir-, aquest senyor haurà de..., a les
seves conseqüències. Jo no tenc res en contra que s’apliqui la
normativa, però no s’ha produït res. Això és com allò d’aquella
censura preventiva del temps d’en Fraga, que va obrir el
sistema, cadascú que s’autocensuri, “censurau-vos”. No,
censurau-vos no; reflexionar i totes aquestes coses.

I li puc assegurar que en cap moment la meva intervenció,
en cap moment, no ha afegit en absolut cap tipus de tensió que
pugui anar en contra de la pau educativa i que en aquesta
comunitat no hi hagi problemes en temes de la llengua i a nivell
social, i si no que m’ho demostrin; és que no ho he fet perquè a
més no ho sé fer, és que no ho sé fer, si m’ho feien fer no ho sé
fer.
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Comunicats, coses que sabem. Jo sé el document que ha
passat el Pau Casasnoves fa uns dies, que diu el següent:
“Benvolgudes famílies. Us comunicam que durant aquesta
setmana es durà a terme una sèrie d’activitats programades des
de diferents àrees curriculars per explicar la diversitat
lingüística i la unitat de la llengua catalana. Aquestes tractaran
qüestions com la història de la llengua, les varietats dialectals i
específicament del català a les Illes Balears, i les llengües a
Europa, amb treballs sobre textos i audicions, tot això des d’una
perspectiva interdisciplinar amb la colAlaboració de diferents
departaments. Aquestes acabaran amb un acte simbòlic davant
el centre el dia 10 de febrer a les 10, per al qual es prepara
també la lectura d’un manifest i d’un mural amb la participació
dels alumnes”. Davant el centre, això és el que posa, davant el
centre. Bé, davant el centre pot ser a fora amb els majors d’edats
i a dins amb els menors d’edats. Si tens un alumne de batxiller
que té més de 18 anys sortirà, i si és un menor... Clar, si vol,
home, clar!, és evident, si vol. I si ha un menor que té
l’autorització del pare i vol sortir, i ha passat pel consell escolar
i s’ha aprovat, també sortirà. 

En el que sí estic d’acord amb la diputada d’Eivissa pel
Canvi és que li puc assegurar que allò que preocupa més els
mestres i professors en aquests moments, i ara surt de l’àmbit
del que ens preocupa avui, és sortir amb els alumnes si no tenen
ben clara l’autorització del pare, si tenen l’assegurança escolar,
si no sé què, perquè és que s’han donat tants de casos que ningú
no vol posar..., perquè això és un problema greu, et poden
caure..., jo tenc casos d’inspectors que no varen fer un informe
d’una estufa a una determinada escola i varen anar en contra del
professor, i que l’inspector hi havia anat però no havia vist que
aquella estufa era perillosa, i els va caure un problema, al
mestre, al director i a l’inspector també. Per tant la gent, allò
que tan alegrement trèiem els alAlots i els dúiem a fora, hi ha
unes normes clares donades per la conselleria que diuen que
quan hagin de sortir han de presentar no sé què, ho han de
comunicar als pares, han de fer tal, i esper, esper, és que no
entra dins el meu cap a dia d’avui que les coses no es facin ben
fetes. 

Ara, vostè em dirà: és que estam en contra del que ha fet
vostè?, i jo li deman: i què volien que fes jo?, què volien que
fes?, perquè si és una cosa que..., a mi m’agradaria que m’ho
diguessin, què és el que volien que fes. Què volia que fes el
Partit Popular per haver fet les coses ben fetes com a conseller?,
perquè jo no he fet el manifest; jo he estat a l’aguait, ho he
mirat, he parlat amb un, he parlat amb l’altre, estic preocupat
perquè no hi hagi cap problema, em preocupa la integritat dels
alumnes, sobretot, la física i la psíquica o la intelAlectual, però
li puc assegurar que jo no sé què volien que fes més. Volien que
remenàs més la història i parlàssim més de llengua i de
confrontació? Idò no, he anat a calmar, com és el que he fet en
moltes de coses. I no és que me’n desentengui, no ho faig mai,
no ho faig mai. No sé exactament a què es referien amb això.

Bé, crec que en el document que he passat abans, que era un
document que com vostès saben normalment jo no llegesc
documents, sinó que ho faig d’una altra manera, avui ho llegit
perquè creia que valia la pena que quedàs clar què deia, a un
moment determinat he dit: “En qualsevol cas, si en el decurs
dels dies a venir es produís alguna alteració de les normes
vigents, la conselleria, a través dels seus mecanismes -dels seus
mecanismes- esbrinarà el que passa i prendrà cartes en el tema”,

i he dit mecanismes, fins i tot no he citat inspecció, perquè té
una connotació..., no, té una connotació que podríem dir, no ho
sé, controladora i no sé què. La conselleria i la Inspecció
mateixa tenen altres funcionaris que poden perfectament saber
el que passa en els centres sense haver d’arribar un inspector
amb la moto o amb el cotxe, o tocant a la porta a un moment
determinat. 

Per tant la conselleria ho ha de saber, ha d’estar assabentada
dels temes però sense crear una situació en què el professorat se
senti vigilat per una cosa que no ha fet. Ara imagini que jo envii
inspectors a tots els centres a mirar què passa i hi ha un centre
que no fa res, i em diran “i vostè per què m’envia això, com si
fos un...?”. Ara, nosaltres actuarem, veurem el que passa i per
tant després no deixarem d’exercir la nostra responsabilitat.

Miri, li posaré un exemple, un exemple que em va passar
quan vaig estar al front d’aquesta comunitat autònoma en aquest
cas com a director provincial, perquè, clar, com que són molts
d’anys... Hi va haver un centre prop d’Esporles que va tallar la
carretera amb els alumnes asseguts enmig de la carretera,
perquè faltava una professora, mitja professora de música que
no havia arribat. Si analitzàvem qui ho va fer i d’on estava
muntat per ventura tendríem qualque..., sorpresa, i això va
passar molt a prop del meu poble, que és Esporles, i es va tallar
la carretera amb els alumnes enmig de la carretera perquè
faltava mig professor de música. I quan dic això podem treure
coses d’altres municipis, que perquè l’escola no s’havia
començada i no sé què els alAlots han sortit amb algunes mares
-i eren les seves i per tant podien dur-los a les manifestacions
que volguessin- i altres que s’hi havien ajuntat i totes aquestes
coses.

Per tant li puc assegurar que, cabells, no en tenc molts, però
espatlles, espatlles que hagin d’aguantar moltes coses, sí que en
tenc, i sobretot li repetesc el mateix: no saltaré mai en res que
suposi crear un problema dins l’educació; hi posaré l’esquena
i hi posaré la cara, ara, diré la veritat, això és el que li dic, i jo
crec que això no ha passat res i per tant la meva actuació, dia 11
o dia 12 vostès em diran qualque cosa si no he fet res, però
abans no sé exactament què pretenien, i li ho torn dir: li deman
per favor que em digui què volia que fes el conseller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui volem agrair la
presència del conseller d’Educació i Cultura i acompanyants i
s’aixeca la sessió.
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