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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començarem
la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Sra. Vicepresidenta, Cosme Bonet substitueix Pilar
Costa.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Marc Pons.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Cati Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en la pregunta RGE núm. 3866/11. 

Assisteix la Sra. Maria Núria Riera i Martos, consellera
d’Administracions Públiques, acompanyada de la Sra. Júlia
Rubio i Mas, cap de gabinet, i del Sr. Iñaki Cascallar del Pobil,
cap de premsa.

I. Pregunta RGE 3866/11, de l'Hble. Diputat Sr. Cosme
Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria i selecció de personal directiu de l'EPRTVIB.

Per formular la pregunta RGE núm. 3866/11, relativa a la
convocatòria de selecció de personal directiu a la Radiotelevisió
de les Illes Balears, té la paraula el Sr. Cosme Bonet, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, presidenta, no seran tan necessari.... Bon dia, Sra.
Consellera, gràcies per ser avui aquí. La pregunta que formulam
de manera oral en aquesta comissió és una pregunta que va ser
presentada el 13 d’octubre del 2011, per posar en antecedents i
perquè entenguin un poc per quin motiu duim avui aquesta
pregunta aquí, és perquè en aquell moment s’havia convocat,
pocs mesos abans, el concurs per cobrir els càrrecs directius de
l’Ens Públic de Radiotelevisió a les Illes Balears. Es va fer la
convocatòria completa per a tots els càrrecs directius, però
després es va refer la convocatòria per excloure d’aquesta
convocatòria tres càrrecs, el director de la televisió, el director
de la ràdio i el càrrec del gerent. És clar, és una pregunta que
afectaria a aquests tres càrrecs que es varen excloure i als altres,
per suposat. I es nomenaren, per dir-ho d’una manera
colAloquial, a dit, no?

El beneficiari del tercer càrrec esmentat, el gerent, va ser el
Sr. Borja Rupérez, com recordaran ha tengut un pas breu, però
polèmic per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
En el seu moment es va dir que havia estat mal rebut dins l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, ho deia la premsa
de fonts del mateix ens, mal rebut pel sector, hi va haver
polèmiques amb el sector de productores. 

Des del principi fins i tot es va dubtar d’on venia aquest
senyor, fonts del Govern, quan ja l’havien destituït, es va dir
que tenia cierto pasado irregular, i no només això, sinó que
després vàrem saber que havia tingut una relació comercial amb
l’empresa Divino amb el Sr. President del Govern. Això va
motivar que la figura del Sr. Rupérez, el qual, com he dit, va
tenir un pas molt breu per la nostra radiotelevisió pública, sí que
hagi quedat d’alguna manera dins la nostra vida política, no?, i
va tornar ser actualitat el mes de desembre per haver
protagonitzat una sèrie de fets delictius dins la comunitat
autònoma on ara resideix.

Es varen adreçar preguntes orals al conseller de Presidència
on li vàrem recordar que teníem preguntes escrites, demanades,
sobre com s’havia fet aquest nomenament, sobre els informes
interns que existien, sobre si algú l’havia recomanat. El
conseller de Presidència ens va reconèixer que “es normal que
se reciban recomendaciones” -i és una cita literal del Diari de
Sessions-, però també va dir que la contractació s’havia fet
d’acord amb la normativa vigent i acabà la seva intervenció un
poc enfadat perquè demanàssim explicacions sobre aquest fet.

És clar, tornant al procés, va ser un procés que va ser
denunciat tant per gent que hi va participar com per nosaltres
mateixos, molts de dubtes que pensam que no es varen aclarir
i per aclarir-los seria molt important disposar d’aquests
informes si existeixen, tenint en compte, com he dit, que a part
del procés, un dels beneficiaris va ser el Sr. Borja Rupérez. 

Dos anys i mig sense resposta és molt de temps, no? La
pregunta és senzilla, potser simplement es va oblidar la resposta
dins un calaix, no qüestionam això en aquest moment, però avui
tenim l’oportunitat, té l’oportunitat el Govern diria més aviat, de
donar llum a un dels capítols, si em permeten l’expressió, més
foscos de la gestió d’IB3 fins al moment.

Sra. Consellera, per tant, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per contestar la
Sra. Consellera, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé, com vostès saben,
la Llei del sector públic instrumental 7/2010, de 21 de juliol,
estableix una diferència clara entre l’article 20, dels gerents o
òrgans unipersonals de direcció, i per una altra banda, l’article
22, del personal directiu professional. En relació amb les
competències de la Conselleria d’Administracions Públiques, a
través de la Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels serveis, d’acord amb
el que diu aquesta llei 7/2010, es diferencien els informes que
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es fan en relació amb els gerents i òrgans unipersonals de
direcció, com és el director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió, com és el director de televisió i el director de
ràdio, que s’informen els contractes i..., perquè hi ha una
designació lliure per part de..., la designació es fa per Consell de
Govern i per altra banda en l’àmbit d’article 22, que fa
referència al personal directiu professional, com saben sí que es
fa aquesta convocatòria en la qual sí es procedeix a evacuar un
informe per part de la direcció de Funció Pública per acreditar
realment que aquest procediment selectiu que es fa, a la
convocatòria es compleixen tots els principis d’objectivitat,
mèrit i capacitat, així com a la deguda publicitat d’aquella.

Doncs bé, en relació amb la pregunta que vostè ens va fer a
l’octubre del 2011, li he de dir que sí es varen evacuar aquests
informes, tant a nivell del personal directiu professional s’han
fet els informes de les convocatòries, com a nivell dels gerents
i òrgans unipersonals de direcció, encara que no fan referència
a aquesta pregunta, evidentment els contractes que són enviats
abans de la seva signatura lògicament a Funció Pública, doncs
es comprova que es compleixin els principis que fan referència
a aquests.

Dit això, per tant, i per abreujar, els he de dir que l’octubre
del 2011 des de la Conselleria d’Administracions Públiques es
varen emetre informes referents a la convocatòria del personal
directiu professional de l’ens, com marca l’article 22, i en base
a l’article 22.3 es varen establir, es va acreditar el compliment
d’aquests criteris i requisits que estableix la normativa. Per
exemple, es varen fer els informes en relació amb el personal
directiu com són els delegats d’Eivissa i Formentera, delegat de
Menorca, cap d’Esports de la televisió, cap d’Informatius de la
televisió, cap d’Esports a la ràdio, cap de Programes de la ràdio,
segons tots aquests informes s’han complit els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat. Després posteriorment, encara que
hagi passat el temps i la pregunta escrita s’hagi convertit en
pregunta oral li faré entrega dels informes perquè en pugui
comprovar tots els detalls.

En les convocatòries hi constaren l’aprovació de les bases
específiques, amb els requisits i condicions generals, els
terminis, la documentació que havien de presentar els
interessats, qui era l’òrgan competent per fer la selecció i la
constitució d’una comissió d’avaluació que és la que fa l’anàlisi
de cadascuna de les propostes que es presenten per a la selecció,
així com la necessitat que hi hagi una resolució motivada en el
nomenament i en la contractació del personal directiu
professional.

A la comissió d’avaluació, vull fer més incidència
precisament perquè és la que s’encarrega d’analitzar totes les
propostes que es presenten, avaluar-les totes abans de fer la
proposta de selecció i ja es va informar, a més, per part del
Govern en el seu dia, que els seus membres s’havien designat
d’acord amb l’article 60 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
que eren funcionaris de carrera, que no hi havia cap funcionari
interí ni personal eventual i que en cap dels casos hi hagué cap
causa d’abstenció ni tampoc de recusació.

Per tant, consideram des de la Conselleria
d’Administracions Públiques que es varen fer aquestes
convocatòries amb l’informe previ favorable de la Direcció de
Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels

Serveis, d’acord amb l’EBEP, amb la Llei de funció pública i
amb la Llei del sector públic instrumental que els he esmentat
al principi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara, en torn de rèplica té la
paraula el Sr. Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Simplement, per agrair a la consellera la resposta, el fet que
hagin arribat aquests informes a la fi i bé, els analitzarem i, en
tot cas, si tenim alguna altra pregunta per fer doncs ja la hi
adreçarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Sra. Consellera, en torn de
rèplica.

LA SRA. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Sí, moltes gràcies, no tenc res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Acabat el debat del primer punt de l’ordre del dia,
volem agrair la presència de la Sra. Consellera i dels seus
acompanyants.

Passam idò al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
794/14 i 2223/14.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 794/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a condemna de l'actitud del
Govern de les Illes Balears i de reprovació de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 794/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la
condemna de l’actitud del Govern de les Illes Balears i de
reprovació de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats.

Per defensar-la té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. El nostre grup considera -i jo crec que més gent més
enllà del nostre grup- que aquest govern, el Govern de les Illes
Balears, està menys legitimat que mai, dic “menys”, no dic
“no”, menys legitimat que mai per modificar el model educatiu
i lingüístic de l’escola pública i de l’escola concertada.
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El president Bauzá, el president del Govern, i també el Grup
Popular arran d’aquella història manifestació del setembre del
2013 deia, ho recordaran vostès, que el Govern estava legitimat
per les urnes, i és cert, el Govern està legitimat per governar,
però les urnes no legitimen per governar sense el poble i molt
menys en contra del poble. Les urnes no legitimen per governar
de forma autoritària. 

Deia el president Bauzá que ells havien obtingut més vots
que tots aquells 100.000 manifestants i era cert, però avui ja no
ho és. Avui les eleccions, les passades eleccions europees varen
posar de manifest el poc suport, la menor legitimitat d’aquest
govern per tirar endavant aquestes reformes estructurals al
sector educatiu de forma aïllada, en solitari.

Deia també el president que tots els que no havien sortit al
carrer eren, referint-se a la manifestació del setembre de 2013,
eren seus, és a dir, estaven a favor de les seves reformes, bé, idò
ara els que no han sortit, millor dit, ara els que han sortit a votar
han demanat un canvi i els que no han sortit, no ho dubtin,
també.

El curs escolar 2013-2014 a les Illes Balears va començar,
es va desenvolupar o es desenvolupa millor dit i acabarà, per tot
el que hem vist, amb un nivell de crispació i de conflictivitat
que mai no s’haurien d’haver produït al món educatiu i que mai
no s’havia produït en la història democràtica a les nostres illes
amb una manifestació, com deia, sense precedents, contra la
política educativa i lingüística del Govern autonòmic.

Molts varen ser els motius d’aquella mobilització, molts,
retard en el pagament als centres escolars, eliminació de
programes de suport educatiu, eliminació d’ajuts i beques a
famílies, increment de les ràtios a les aules, congelació salarial,
etc., però sense cap dubte la gota que va fer vesar el tassó de la
paciència de la comunitat educativa va ser el Decret de
tractament integrat de llengües, juntament amb la política de
manca de diàleg i de menyspreu a l’educació i als docents,
menyspreu que avui continua i és més explícit que mai.

És raonable, efectivament, com diu el president Bauzá, que
delegui les seves funcions en els diferents consellers i així ho ha
de fer, sense cap dubte, i així ho ha fet en la consellera
d’Educació, però no ho és, raonable, que en un conflicte
educatiu com el que tenim el president sigui incapaç de trobar
deu minuts per reunir-se amb la comunitat educativa. 

S’ha reunit amb molts de sectors, el nostre portaveu ahir ho
posava de manifest, té temps per reunir-se amb els sectors
econòmics i ho ha de fer, és clar que sí; té temps per expressar
el seu suport als professionals de la sanitat, ho ha fet, ho havia
de fer i li donam suport i és així i està ben fet, però no ha trobat
ni el temps ni el moment ni per expressar el suport als docents
ni per reunir-se amb la comunitat educativa. Açò és un
menyspreu més explícit impossible. El menyspreu als docents,
a la comunitat educativa és clar, evident, explícit. El president
Bauzá no vol saber res, no vol escoltar la comunitat educativa.

Les reaccions contra el Decret del tractament integrat de
llengües són també unes protestes contra la forma no dialogant
de governar l’educació, una forma incompatible amb aquells
objectius de qualitat educativa, d’èxit educatiu, d’avançar pel
camí de l’equitat, de la qualitat, no és possible avançar en aquest
camí des d’aquesta postura intransigent i de manca de diàleg i
de relació amb la comunitat educativa.

La tasca del Govern és dialogar i aquest govern no dialoga.
La política educativa del Govern és una política de veure qui
guanya, és una política de vèncer i en canvi no és una política,
com hauria de ser en una democràcia, de convèncer. S’ha
dissenyat, implementat un nou model educatiu fora del debat i
de l’estudi rigorós, seriós, racional, fet amb premisses
pedagògiques contrastades, no s’ha fet així. 

Els models educatius d’èxit exigeixen pactes socials amplis,
que perdurin en el temps. L’educació no es millora a cops de
decret, com pretén el Govern, perquè la realitat escolar, els
agradi o no, és molt més complexa. La política de confrontació
i el conflicte no són la solució i aquest govern es nega, així i tot,
a destapar-se els ulls, a veure la realitat i continua amb aquesta
obsessió cega de culpabilitzar la comunitat educativa, els
docents de la situació. El Govern no ha aplicat ni el sentit comú,
el seny, si volen, ni el comú sentir -el comú sentir- de la majoria
de la comunitat educativa, de la majoria de la població. 

Per açò, una vegada que estam en el tram final del curs
escolar i a més a més... fets que ens fan pensar que el curs
escolar 2014-2015 continuarà amb el mateix esperit i amb el
mateix ritme i els fets són, per exemple, la darrera ordre que
afecta el desenvolupament del Decret del tractament integral de
llengües per al curs que ve, com deia idò, aquesta situació ens
du, ens ha duit, al nostre grup, a demanar que el Parlament
expressi el seu rebuig al Govern per aquesta manca de diàleg,
per la utilització dels serveis d’inspecció com si fossin autèntics
serveis de la Gestapo i per haver oblidat els protagonistes de tot
aquest procés: els alumnes, fins i tot els alumnes més dèbils, els
que tenen..., necessiten major dedicació, major suport, els
alumnes amb necessitats educatives especials.

El nostre grup vol que el Govern faci una passa valenta a
favor del diàleg i lamentam dir avui que és difícil, serà molt
difícil que aquesta passa es doni si no és a través de què es cessi
la consellera Camps; és molt difícil que el diàleg es recuperi si
la consellera actual manté el seu càrrec, vist allò vist, vista la
incapacitat i la voluntat de dialogar amb els docents, no dialogar
negociacions o fer negociacions com totes les meses que hi ha
obertes i com és lògic que hi ha d’haver de temes puntuals i
sectorials relacionats amb l’educació, sinó del Tractament
Integrat de Llengües, del model educatiu que es vol
implementar.
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Per açò presentam cinc propostes de resolució, una per
reprovar el Govern per la seva manca de diàleg amb els agents
educatius, per definir i per planificar un nou model educatiu que
es basi en la qualitat i en la igualtat d’oportunitats; reprovar el
Govern per utilitzar els instruments que té a l’abast, els serveis
d’inspecció en especial, com a instruments de persecució
política per imposar un model lingüístic i d’ensenyament mal
dissenyat, mal planificat i mancat de l’imprescindible diàleg
entre Administració i comunitat educativa. Encara esperam un
expert, un, només un, només una entitat científica del món de
l’educació, només una, que doni suport pedagògic, al fonament
pedagògic del Decret de tractament integrat de llengües. Encara
no l’hem vist, encara l’esperam.

També proposam reprovar el Govern per haver convertit
aquest curs en un curs fracassat, no perquè hagin fracassat tots
els alumnes, però serà un curs fracassat quan molts d’aquests
alumnes que necessitaven una dedicació especial, una atenció
especial, aquest curs no l’han tinguda. No l’han tinguda.

El Parlament també creim que hauria d’instar el Govern a
rectificar en la seva política educativa, recuperar el diàleg amb
els agents educatius per tal, com deia, de definir un pacte que
perduri en el temps. El pitjor error comès pels governs és no
donar, no legislar de forma perdurable en el temps el model
educatiu, i açò requereix acords, requereix diàleg i requereix
pactes.

I finalment, com deia al començament, instam el president
a cessar la consellera d’Educació i tot el seu equip -val la pena
també dir-ho- i tot el seu equip polític com a primera passa per
recuperar la confiança de la comunitat educativa, perquè no
demanam que la consellera d’Educació sigui una experta en
educació; no, la consellera d’Educació ha de fer de consellera
i ha de fer la seva tasca política, però el pitjor error comès per
la consellera és no envoltar-se d’un equip que en sap, d’un
equip de gent que coneix i que sí és expert en educació. S’ha
envoltat d’un equip polític que desconeix la realitat educativa,
i lògicament és difícil orientar, assessorar, gestionar una
conselleria des del desconeixement i, a més, si hi afegim
després la manca de diàleg amb aquells que en saben.

Avui tenim més gestos que mai que demanen diàleg. Jaume
Sastre n’és un, és un dels gestos que reclamen, insten el Govern
a canviar d’actitud, a canviar de postura i a recuperar el seny, el
sentit comú, a apostar pel diàleg. Ahir el president novament
s’hi va negar; va eludir la resposta, va respondre una altra cosa
a la pregunta que és molt clara i molt senzilla: es reunirà el
president amb la comunitat educativa?, trobarà un moment per
reunir-se amb la comunitat educativa? Açò és el que demana
Jaume Sastre. Tindrà un moment el president Bauzá per exaltar,
per donar suport als docents? Que un president es negui dia sí
i dia també a reconèixer la tasca dels docents és impresentable.
El president de la comunitat autònoma ha d’estar al costat dels
que són servidors públics, en aquest cas del món de l’educació,
els docents, i aquest president no hi està, es nega dia sí i dia
també a donar suport a la comunitat educativa, a donar suport a
la seva tasca, tasca dificilíssima en el moment en què estam,
d’implantació de la LOMCE, d’implantació del decret de
tractament de llengües, i així i tot el president es nega a reunir-
se, es nega a donar suport i exaltar la tasca dels docents.

Voldríem que aquesta actitud canviés. La nostra proposta va
en aquest sentit, demanar un canvi, el canvi necessari que
demanam, que demana aquesta PNL i que demana la ciutadania.
Fa pocs dies els ciutadans es varen expressar de forma molt clar;
ara és qüestió que algú escolti, i esperem que també respongui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, en el torn de fixació de
posicions i pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
diputada Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volem
manifestar el nostre suport a la proposició no de llei del Grup
MÉS que demana reprovar el Govern i la consellera Camps en
relació amb la política educativa que estan portant a terme a la
nostra comunitat autònoma.

El nostre grup ha presentat una proposta en el mateix sentit
a la Comissió d’Educació, Cultura i Esports, i no ho trobin
estrany: la gestió del sector educatiu aquesta legislatura, però
sobretot des que la Sra. Camps és consellera de la matèria, ha
estat absolutament nefasta, i ha portat el nostre sistema educatiu
a situacions que m’atreviria a qualificar de surrealistes. I és que
des del moment en què la consellera Camps va prendre
possessió del seu càrrec la situació del sistema educatiu de les
Illes Balears s’ha vist impelAlida a la anormalitat més absoluta
i ha viscut uns mesos de conflicte que no tenen precedent a la
nostra comunitat autònoma. És cert que l’anterior any i mig
tampoc no havia estat tranquil, perquè els retalls econòmics del
Pla de mesures d’estalvi que van ferir sobretot l’alumnat més
desfavorit han aixecat un important nombre de protestes. 

Però ha estat la gestió autoritària del tractament integral de
llengües, integrat de llengües, perdó, la manca de consens en
relació amb aquest projecte, que du implícites altres
connotacions en relació amb la llengua pròpia, el català; el
menyspreu cap al professorat, evidenciat en nombroses
declaracions públiques; la disminució dels drets dels progenitors
a intervenir en l’educació dels fills per la reducció de
competències als consells escolars, el que ens ha portat a
l’actual crispació, amb un docent en vaga de fam, el Sr. Jaume
Sastre, que és l’exemple extrem d’aquesta situació.

Les causes, per tant, que ens han portat tant al Grup MÉS
com al nostre a demanar la dimissió o el cessament de la
consellera en més d’una ocasió i la seva reprovació són moltes.
També han demanat el mateix altres colAlectius, com les
diverses associacions professionals, directors de primària i
secundària, inspectors, sindicats, l’Assemblea de Docents, i fins
i tot l’Escola Catòlica ha tengut enfrontaments que han
transcendit a l’opinió pública.
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Però aquesta relació de fets ja està prou explicitada també a
l’exposició de motius de la proposició no de llei i a la mateixa
exposició oral del diputat que ha registrat la proposició no de
llei, el Sr. Martí, i el que aquí ens pertoca avui és fixar, per tant,
la posició del meu greu respecte de les propostes de la
proposició no de llei.

El Grup Socialista votarà a favor de la primera proposta, que
demana la reprovació del Govern en el seu conjunt per la manca
de diàleg i de consens amb la comunitat educativa i pel disseny
del nou model educatiu que es vol impulsar. És públic i notori
que el president Bauzá està darrere les decisions de la consellera
i del seu secretari autonòmic, un president que s’ha fet fotos,
com s’ha dit aquí, i ha sortit en premsa amb integrants del
Círculo Balear, que són els impulsors a l’ombra del model
lingüístic de l’actual direcció del Partit Popular, però que no
s’ha volgut asseure mai a negociar amb la comunitat educativa,
tal com s’ha dit abans; un govern capaç de negociar amb els
sectors econòmics però que no ho fa amb el sector educatiu,
malgrat que tregui més de 100.000 persones al carrer, malgrat
la vaga de principi de curs, vaga que va quedar en suspens
perquè les persones que la duen a terme van creure, a partir
d’unes declaracions del president Bauzá, que si així ho feien
s’asseuria a negociar.

Els sistema educatiu necessita estabilitat i tranquilAlitat, i açò
no s’aconsegueix a partir de l’autoritarisme i la imposició, que
és el que s’està fent ara, el que està fent aquest govern. Açò no
havia passat mai a les Illes Balears. Aquí s’havien fet canvis i
millores amb un mateix objectiu, sempre cap a una educació
pública i de qualitat i compensadora de desigualtats de partida.
Havia governat tant la dreta com l’esquerra, i evidentment els
estils i la ideologia política marcaven certes mesures, però de
cap manera s’havia imposat un canvi de model sense comptar
amb la comunitat educativa com s’està fent ara. 

Votarem a favor també de la segona proposta perquè aquest
govern no només no escolta ningú -pares, sindicats,
associacions professionals- sinó que efectivament, com diu la
proposició no de llei, s’utilitzen els instruments que la
conselleria té per ordenar i coordinar la tasca dels centre
educatius com és el cos d’Inspecció com un cos repressiu i de
control del professorat, cosa que ha estat denunciada per la
mateixa associació d’inspectors, ADIDE, tot açò amb la
intenció d’imposar un model lingüístic que és rebutjat per
tothom, un model que ADIDE i també ADESMA, l’Associació
de directors de secundària, i l’Associació de directors de
primària, la UIB, els experts que van intervenir en el Congrés de
plurilingüisme, etc., han alertat també que és un nyap
pedagògic, impossible d’implantar sense consens, sense
recursos i sense progressivitat, cosa, per altra banda, que és de
sentit comú.

Votarem també favorablement el tercer punt, que reprova el
Govern per com ha transcorregut aquest curs 2013-2014, que el
Grup MÉS qualifica de fracassat i així el consideram també
nosaltres, i també aquells professionals que s’han manifestat
públicament, directors, centres, etc., i que han denunciat com
han baixat els continguts de les matèries no lingüístiques que
s’han hagut de donar en anglès, i com pot afectar açò a
l’alumnat, fonamentalment de secundària, que si salva aquest
final de curs serà per la responsabilitat del professorat, que cada
vegada parla més en català a les aules i manco en anglès.

Ha estat aquest, efectivament, un curs ple de conflictes des
que va començar el mes de setembre, que no s’ha volgut
pacificar en cap moment. No hi ha hagut el més mínim intent de
reconciliació per part del Govern amb la comunitat educativa.
No són, evidentment, indicis de reconciliació allargar
ficticiament els expedients sancionadors als directors de
secundària de Maó, com tampoc no ho és acusar contínuament
el professorat d’adoctrinar a classe; de pancatalanista, que
encara no sé molt bé què vol dir ni per què es diu amb aquest to
d’insult; o de fer política i de fer poca feina i de guanyar molt.

Votarem favorablement, per tant, el punt que insta també el
Govern a rectificar aquesta política i a recuperar el diàleg,
malgrat que hem sentit en diverses ocasions tant el president
Bauzá, com la consellera, com el secretari autonòmic, que
aquesta manera de fer no té marxa enrere i que no es mouran ni
un milAlímetre perquè se senten legitimats per les urnes, com si
els vots fossin xecs en blanc que permetessin qualsevol
malifeta. Vostè sap, com jo, els moviments que hi ha
actualment, Sr. Martí, els moviments que hi ha actualment dins
el sector educatiu, que dirigeixen els seus esforços cap a un
pacte educatiu, un pacte que aquesta vegada esperem que sigui
viable, i no la pantomima en la qual ens van voler enredar el
Grup Popular i el Govern i que van abandonar tant el seu grup
com el nostre, així com també la Plataforma pel pacte, els
postulats de la qual havia signat l’actual president Bauzá quan
era candidat i que després no va complir una vegada va ser
investit president. Esperem que aquests moviments fructifiquin
i tant de bo el Partit Popular s’hi sumés, com demana vostè en
la proposta.

I finalment votarem favorablement el darrer punt, que insta
el president a cessar la consellera d’Educació i el seu equip,
cosa que podria ser vista per la comunitat educativa com una
primera passa per obrir aquest procés de diàleg que tant vostès
com nosaltres reclamam. Efectivament, és una consellera que ha
dit en aquest parlament, a les poques setmanes de prendre
possessió, que els alumnes tenen por a les represàlies dels
professors si expressen les seves idees; que l’educació està
sobredimensionada; que el trilingüisme permet que la classe
obrera pugui accedir a més llengües mentre es retallen recursos
precisament per a aquesta classe obrera, per dir-ho de la mateixa
manera de dir les coses que té la consellera i que evidentment
no és la meva; una consellera que es permet no remetre la
documentació que li demana el Tribunal Superior de Justícia,
com en el cas del nomenament de l’experta, també entre
cometes, al Consell Escolar de les Illes Balears; o la que li
demana la Defensora del Poble per estudiar el cas de la FAPA
Mallorca. Tot açò per posar alguns exemples, no els més
coneguts, certament.

En definitiva, Sr. Martí, tindrà el nostre suport, perquè
l’educació d’aquestes illes necessita recuperar la dignitat que li
ha estat sostreta, i el nostre alumnat i el nostre professorat es
mereixen una altra manera de fer les coses i de tirar endavant els
cursos lectius, que no és aquesta que estam patint actualment.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Sra. Aina Maria Aguiló, per un
temps també de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats, és evident
que tenim visions diferents, no de la labor de la conselleria
durant aquest darrer any, ni de la consellera al capdavant, sinó
que tenim visions diferents del mateix fet educatiu. 

El nostre grup parlamentari i el Govern d’aquesta comunitat
autònoma, aplicant un programa electoral pel qual va ser elegit
majoritàriament, aposta per la qualitat educativa, per la igualtat
d’oportunitats i per oferir als nostres joves les eines més
adequades per fer front amb garanties a un futur més competitiu.

Ningú no va dir que seria fàcil adoptar mesures per canviar
el sistema educatiu, sobretot quan tenim davant una oposició
que es dedica a desestabilitzar el sistema amb qualsevol excusa.
Dins la tàctica persecutòria duita a terme contra la titular de la
Conselleria d’Educació s’uneix la difamació, l’insult i el
menyspreu. Ara cerquen notorietat judicialitzant de manera
burda la seva labor política. Per a l’oposició no es tracta de
construir sinó de destruir, no es tracta d’arribar a acords sinó de
discrepar sistemàticament.

Està clar que la consellera no ha elegit el camí fàcil en la
seva responsabilitat, sinó que ha elegit el camí correcte, i això
ha generat l’ira d’aquells que es creuen superiors moralment, ja
que si ells haguessin donat suport a aquesta minoria radical
s’haguessin evitat moltíssimes situacions incòmodes, però
haguéssim traït els milers de ciutadans que varen confiar en el
Partit Popular, precisament per això, per reformar el sistema
educatiu d’aquesta comunitat autònoma, que els record que és
terrorífic el nostre fracàs escolar, que els record que els nostres
alumnes són els que estan pitjor preparats acadèmicament dins
Espanya, que els record que som la comunitat autònoma que té
més repetidors a ESO i a batxiller, i que els record que som els
primers en nombre d’alumnes que aproven l’ESO amb diverses
assignatures suspeses.

Volem canviar aquest sistema educatiu, i vostès, en lloc
d’estar al costat, proposant coses, el que fan és destruir i
perseguir la consellera d’Educació, Cultura i Universitats.

El nostre sector educatiu necessitava sense dubte una
reforma en profunditat. Hem començat a posar en marxa el que
resulta obvi en una comunitat autònoma que viu del turisme:
que els nostres alumnes coneguin les dues llengües oficials i
l’anglès, ja que aquesta és la llengua de comunicació
internacional, i en un món internacional és necessari el seu
domini. 

Així mateix i de forma simultània el Govern central ha
modificat la Llei educativa del PSOE, que s’ha demostrat
pèssima i que va desterrar de l’ensenyament els valors de
l’esforç, el mèrit i el sacrifici. I no s’enganin dient, ni enganin
la societat, dient que cada partit du el seu model educatiu. Els
record que durant més de 25 anys han tengut un model educatiu
basat en una llei educativa socialista, i no enganin més la
població, 25 anys de lleis educatives socialistes que ens han duit
a pèssims resultats, a ser els darrers. Se n’adonen que som el
país que pitjor està en el rànquing educatiu?, se n’adonen? La
nostra visió del fet educatiu passa per entendre que aquests dos
projectes contribuiran a donar una volta a un model educatiu
anquilosat i ple de prejudicis i inèrcies, que ha contribuït al fet
que avui en dia la nostra joventut no trobi oportunitats laborals.

La vertadera crispació va ser demostrada pel conjunt de
votants a les eleccions autonòmiques, que varen treure del
govern una esquerra ximpleta i fragmentada i que varen escollir
el Partit Popular i el seu programa per governar durant aquesta
legislatura, i a vostès els varen posar a l’oposició. Per què,
senyores i senyors diputats?, per què?, per què els varen posar
a l’oposició? Precisament perquè no estaven d’acord amb el seu
sistema educatiu, no estaven d’acord amb la immersió
lingüística que la Sra. Bàrbara Galmés, socialista, mitjançant
decret, ens va obligar a tots els alumnes d’aquesta comunitat
autònoma. 

Aquesta crispació de què vostès parlen, aquesta altra
crispació que ens volen fer creure, és una crispació fictícia i
construïda de forma artificial, i amb una clara intencionalitat
política, i no ho dic jo. Vostès són experts en l’Agitprop, han
creat una crispació fictícia en el sector educatiu, construint-la
amb cement molt dèbil, i amb el suport exclusiu del sector més
radical, més anticatalanista i el sector antisistema de la nostra
comunitat autònoma, que s’aprofita de la seva privilegiada
situació econòmica per fer hostatges els alumnes i utilitzar-los
com a moneda de canvi per imposar únicament el català a les
escoles, i això és tot, no n’hi ha més.

Nosaltres, el Partit Popular, volem que les famílies que no
tenen ingressos suficients per dur els seus fills a escoles
privades trilingües siguin iguals i tenguin les mateixes
oportunitats que aquelles famílies amb ingressos suficients per
dur els seus fills a escoles trilingües. Precisament vostès no
volen la llibertat, vostès no volen que els nostres alumnes i els
seus pares triïn; vostès amb el decret de la Sra. Bàrbara Galmés
ho varen demostrar, vostès varen obligar tota la comunitat
autònoma..., bé, tota no, les escoles privades no, a escollir la
immersió lingüística en català.

Efectivament, senyors i senyores diputats, la política
educativa és una política per vèncer, és vera, nosaltres duim una
política educativa per vèncer, però per vèncer a qui?, idò per
vèncer els mals resultats educatius, aquests mals resultats
educatius gràcies a les lleis socialistes; per vèncer la imposició
d’una llengua, per vèncer el pensament únic i construir una
societat en llibertat i amb llibertat.
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Vull destacar de la seva exposició del reconeixement que
tots estam d’acord a potenciar l’aprenentatge de l’anglès a les
escoles. Jo creia que vostès pensaven que nosaltres anàvem tan
sols contra el català; estic contenta d’aquest reconeixement i que
el problema només se circumscrigui a la manera d’aplicar-lo i
que no estigui en contra del model en si mateix. Però em deman
una cosa: per què en lloc de discutir aquí aquesta proposició no
de llei, que ja està passada de moda, per què no som tots al
Congrés multilingüe que s’està fent al Parc Bit? Per què no aquí
tots els diputats, que sí que seria necessari que coneguéssim el
mètode AICLE, perquè no estam escoltant experts? Per què no
han deixat que aquí en aquest parlament venguessin experts a
explicar-nos aquest mètode AICLE, nou, innovador dins les
nostres escoles, només utilitzat a les seccions europees i a les
escoles de pagament trilingües?

Tal vegada si vostès haguessin volgut participar en la
Ponència del pacte educatiu podria considerar que les seves
apelAlacions a la negociació són sinceres, però, senyors i
senyores diputats de l’oposició, com poden tenir la poca
vergonya de demanar negociació i tarannà negociador al Govern
i ni s’han dignat a participar a les sessions celebrades a la
ponència del pacte educatiu? Com volen que els prenguem
seriosament, no s’adonen que les seves reivindicacions sonen
orfes de tota raó?

Mirin, per un costat la consellera s’ha reunit, i ahir el
president ho va contestar, s’ha reunit en mesa sectorial, s’ha
reunit amb el comitè de vaga,...

(Remor de veus)

... s’ha reunit amb comitè de vaga, s’ha reunit amb meses
sectorials; és la consellera, i a més ho puc dir, que més s’ha
reunit amb els sindicats i més s’ha reunit amb el sector educatiu,
FAPA, directors, etcètera. I per altra costat, vostès ni tan sols
acudeixen a la Ponència del pacte educatiu.

Per un costat la consellera ofereix en benefici de l’aplicació
del nou model lingüístic, modificar la seva implantació, en el
sentit que la conselleria en mesa de negociació, ofereix una
flexibilització a primer d’ESO. I per altra banda tenim un
immobilisme. Per un costat la conselleria arriba a un acord de
pacte d’interins a la mesa de negociació amb els sindicats, i per
altre, vostès no tenen ni tan sols tarannà negociador. 

El que necessitam de veritat és tenir una oposició
responsable per arribar a acords. Però per arribar a acords, les
dues parts han de voler-ho, han de tenir la voluntat d’arribar a
un acord. I jo crec que la conselleria ha demostrat sobradament
que té voluntat de negociació. En aquest Parlament vàrem tenir
la voluntat de negociació quan el Grup Parlamentari Popular es
va sumar a la proposta de ponència d’un pacte per l’educació,
la qual els record que va ser una proposta del Grup Parlamentari
Socialista i vostès, el Grup Parlamentari MÉS, ni han assistit a
escoltar-lo.

Per a aquest Grup Parlamentari Popular és un orgull tenir
una consellera que no actua baix l’interès personal i partidista
de resultats immediats i que fa front als problemes complexos,
amb solucions complexes. El fàcil quan no es governa és oferir
solucions senzilles a problemes complexos, perquè simplement
no pensen en governar.

No, Sr. Diputat, no li donarem suport a aquesta proposició
no de llei, nosaltres creim que tenim una consellera, la
consellera tal vegada més valenta que ha existit en aquesta
comunitat autònoma. Una consellera que sí que és vera que s’ha
reunit, el que passa és que no ha trobat un interlocutor, un
interlocutor vàlid. Perquè miri, jo ara li posaré un exemple...,
no, un interlocutor vàlid, li record que hi ha unes regles, hi ha
unes eleccions sindicals, hi ha una mesa de negociació, en
aquesta mesa de negociació només existeixen 4 sindicats: STEI,
Comissions, UGT i AMPE, que han estat votats pels 13.000
professors de l’escola pública. Després hi ha una mesa de
negociació de la concertada, hi ha dues meses de negociació. Si
els interlocutors no són vàlids, no estan recollits almanco per
una mínima part de la comunitat educativa, mitjançant unes
votacions, no són interlocutors vàlids. Miri, que sí han arribat fa
15 dies a un acord, la consellera s’ha assegut amb els sindicats
i han arribat a meses sectorials, han arribat a un acord, com per
exemple les bases per a la provisió d’interins. Aquí sí i per què?
Perquè s’han assegut amb interlocutors vàlids.

Per tant, no em venguin amb contes, no em venguin amb
contes, tenim uns interlocutors a la mesa sectorial, hi ha uns
interlocutors. El que vostès han de fer és: primer, venir al pacte
educatiu, i segon, no agitar més la societat i no voler que hi hagi
més conflicte educatiu, sinó aportar solucions. 

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

En primer lloc, agrair el suport al Grup Socialista a aquesta
proposta, que és una proposta a favor del diàleg i de l’escola
pública.

En segon lloc, Sra. Presidenta, demanar disculpes perquè
estic assegut i en la meva intervenció no utilitzaré l’article
literari, incomplint així els nous magnífics lingüistes de
l’acadèmia IB3, ho lament. No són els meus lingüistes, ni els
meus assessors, allà ells amb la seva nova tasca assessora i
lingüista.
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En segon lloc, dir que la intervenció del Grup Popular és una
intervenció, una altra vegada, per donar suport a la postura del
president, un president el qual, insistesc, no troba temps, no
troba el moment d’exaltar, de donar suport a la comunitat
educativa, ni una vegada! Que em duguin aquí, que em diguin
el dia i hora en què el president va dir, digués, que donava
suport, que lloava la tasca docent duta a terme avui pels docents
en uns moments tan difícils. Mai, mai no ho ha fet! Si no ho fa
el president és difícil, molt difícil que s’obri un procés de
diàleg.

El Grup Popular avui ha dit una altra vegada no al diàleg, ha
dit no al gest simbòlic de Jaume Sastre, tot i a pesar que alguns
diputats valents i altres no tan valents..., però, ai si parlessin els
passadissos! Ai si parlessin els passadissos! El què sentiríem i
el què reproduirien els Diaris de Sessions d’alguns diputats del
Partit Popular! Però bé, deixarem el que digui el Govern i amb
el suport clar i contundent dels seus diputats.

És evident que la política de confrontació i de conflicte no
és la solució, hi estam d’acord. Ho hem dit des del primer dia,
és necessari un acord de mínims on tothom s’hi pugui moure, i
en l’àmbit de l’ensenyament de les llengües tenim un espai
comú que hem explicitat de forma clara, tots estam d’acord que
s’ha de potenciar l’ensenyament de les llengües, que els
alumnes han de sortir amb un nivell de coneixement d’anglès,
de català i de castellà. I que em venguin a dir que açò és nou,
quan açò forma part de l’inici del primer..., del procés
democràtic de l’escola pública, que ara açò sigui una novetat, bé
fa esgarrifar i perdre el seny i veure que alguns creuen que la
història ha començat ara! Que la història de la nostra escola
democràtica ha començat avui, que la tasca i la lluita perquè els
alumnes surtin amb un nivell de coneixement de les llengües
oficials i de l’anglès adequat, bo, sigui una tasca d’avui.

És un repte que hem de reconèixer que no ha funcionat, que
hi ha molts de dèficits i que havíem d’afrontar, sense cap dubte.
Però insistesc, un model educatiu bo és aquell que s’obté a
través del diàleg, és aquell que perdurarà en el temps, és aquell
que es basa en fonaments pedagògics sòlids. I ara ens diuen que
anem a un congrés multilingüe? Què volen dir, que s’ha
implantat un model ara i una vegada implantat, amb tots els
alumnes que s’ho passen fatal, ens diuen que anem a una escola
de multilingüisme? Ara? Home, no seria millor a l’inrevés pot
ser? No seria millor pot ser fer el procés de definir què és el
multilingüisme? Com s’implanta a l’escola i després implantar-
ho? No pot ser seria el procés normal?

Jo crec que a l’escola açò als alumnes els ho expliquen molt
clarament. Primer, analitzar la situació, analitzar-la bé. En segon
lloc, debatre, posar els diferents models damunt la taula,
confrontar-los, i després, finalment, implantar-los. Aquí no, aquí
s’implanta, ja veurem si va bé o no va bé i després els resultats.

Quins seran els resultats? Mirin, la consellera Camps no diu
mai la veritat, no diu la veritat, quan posa xifres als resultats
dels alumnes diu, compara resultats globals. Aquest curs en què
s’ha aplicat el TIL els resultats són aquests i el curs anterior en
què no es va aplicar són aquests, comparem. Per què mai, per
què mai la consellera no ha comparat assignatures que
s’imparteixen en anglès d’aquest curs amb les mateixes
assignatures que el curs anterior es van desenvolupar en català?
Per què no les compara? Per què compara el global dels cursos?

Perquè sap que si compara assignatures, els resultats serien molt
pitjors. Molt pitjors haurien estat si no hi hagués hagut l’esforç
grossíssim per part dels docents, per evitar que siguin els qui
finalment paguin amb mals resultats acadèmics aquesta mala
implantació. Si els resultats no són tan dolents, és perquè el
professorat ha fet un esforç professional, però jo també diria que
de comprensió, de la situació. Per açò els resultats no seran tan
dolents.

Però en qualsevol cas hi ha una cosa que és insalvable, els
alumnes que començaran aquest curs el primer d’ESO ja es
veuen abocats, segons la LOMCE, de forma obligatòria a la
revàlida de quart d’ESO. La revàlida serà una prova que
s’elabora des de Madrid pel ministeri, que no té a veure amb el
multilingüisme, que no té a veure amb la immersió lingüística
en anglès, sinó que té a veure amb continguts. Els nostres
alumnes pagaran amb la revàlida la nefasta implantació d’un
trilingüisme que enlloc, ni a Madrid, ni al País València, enlloc
no s’ha aplicat, perquè tots ho han aplicat amb uns
plantejaments de flexibilitat i de rigor, com a mínim no tan
desastrosos com els actuals.

Bé, dir i acab, atorgar als 100.000 manifestacions, no al
nostre grup, que també perquè nosaltres hi érem. No tenguin
por, hi érem i ho dic, i claríssim, i hi tornarem ser. Anomenar-
los i dir-los que són antisistema, miri, si estar en contra de la
política educativa d’aquest Govern, de manca de diàleg i de poc
rigor pedagògic, sí, sí, som antisistema; si açò és ser
antisistema, ho som. Se’ls digui que són una minoria radical,
100.000 manifestants! Perdonin, a les eleccions europees en van
treure menys! Menys, eh, molts menys de 100.000! Aquesta és
la legitimitat que tenen vostès ara per implantar, per modificar
de forma unilateral el model educatiu? Molt bé.

Està clar i acab, que serà difícil amb aquesta postura
avançar. A mi em sembla que hauríem de fer, Sra. Presidenta,
li ho propòs, una visita dels membres, dels diputats d’aquesta
sala, a les escoles públiques d’aquesta comunitat autònoma, no
perquè ho vegin, sinó perquè escoltin, que escoltin els docents.
Hi han anat a escoltar docents? Sí? M’agradaria que ens ho...,
només vull dir una cosa: la consellera Camps va dir que s’havia
reunit amb tots els centres, quan jo li ho vaig demanar en
pregunta escrita, ja no sé quan, no s’havia reunit amb cap. S’hi
ha reunit molt tard i s’hi ha reunit després d’haver implementat
el TIL, després, tot després, quan ja no té solució, tot després,
aquest Govern ho planteja així, totes les actuacions les fa
després de prendre la decisió. No, la qüestió era prendre
decisions amb, no després de, amb els docents.

És molt trist, és molt lamentable veure que no avançarem,
que aquest curs, efectivament, és un curs fracassat i que alguns
alumnes, malauradament, alguns alumnes es vegin tan afectats;
és tenir molt poca sensibilitat i molt poc seny fer pagar als
alumnes, a alumnes sobretot amb necessitats educatives
especials, haver perdut un curs i ves a saber què més! Allà
vostès amb la seva responsabilitat, si estan tranquils molt bé, jo
crec que no hi haurien d’estar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 794/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 794/14.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2223/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programació educativa
i infantil en anglès.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2223/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
la programació educativa i infantil en anglès. Per defensar-la té
la paraula el Sr. Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i
senyors diputats. La setmana passada aquesta comissió
rebutjava la creació del Consell assessor de continguts i
programes que preveu la llei que regula l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. En aquella comissió vàrem
lamentar que totes les propostes que tenim només arriben a qui
ha d’arribar, a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
i hi seguiran arribant, ja que s’ha rebutjat la creació d’aquest
consell assessor, a través del Parlament. Perquè hem de dir i
hem de lamentar un cop més, que l’únic organisme plural de
l’entorn de direcció de la Radiotelevisió de les Illes Balears és,
precisament, el Parlament. Haurem de recordar un cop més,
com el consell de direcció és monocolor, com no s’ha creat el
Consell Audiovisual de les Illes Balears i com la setmana
passada es rebutjava la creació del Consell Assessor de
continguts i programes, amb l’argument que no s’havia creat
durant la passada legislatura. Però és que ja han passat tres anys,
s’esgota aquesta legislatura i ni n’hem sentit parlar. 

Per tant, lamentam que un cop més haguem de dur al debat
polític una proposta concreta, en positiu i que fa referència a
una millora de la qualitat dels programes que emet IB3
Televisió, argumentarem per quin motiu presentam aquesta
proposició no de llei, com dic..., i ho farem aquí en el
Parlament, a una comissió que tracta assumptes institucionals,
que no ho hauríem de fer si tenguéssim un òrgan plural allà on
poguéssim plantejar aspectes com el d’avui.

Començarem dient que és evident que IB3 no prioritza el
públic infantil, no prioritza els programes de caràcter educatiu,
no prioritza el públic juvenil, i ho consideram un error. Ho hem
dit en diferents ocasions en debats amb el director general,
perquè pensam que atendre aquests sectors amb programació
específica per a infants, per a joves, és part de la seva funció de
servei públic. IB3 no és una televisió privada que hagi de mirar
un compte de resultats o que s’hagi de dirigir simplement per
unes audiències, té unes obligacions marcades per la llei que
l’obliguen precisament a parar atenció a determinats sectors de
la nostra societat.

El mes d’octubre ja li vàrem plantejar a la Comissió de
Control al director general, i també hi insistírem el 20 de febrer
amb una pregunta d’un redactat diferent, el febrer del 2014. El
mes d’octubre demanàvem potenciar l’anglès, anglès que
n’acabam de parlar, tant important per a aquest Govern quan
parla d’educació i tan menyspreat quan parlam de televisió, com
si a través de la televisió no s’aprengués res. Vivim en el segle
XIX? Viu en el segle XIX aquest Govern? No és un instrument
per a l’educació dels ciutadans una televisió pública? Per què
predicam l’ensenyament de l’anglès a les escoles i el
menyspream a la televisió pública?

Posàvem com exemple el let’s clan el mes d’octubre, com
a forma per ensenyar anglès als més petits, una iniciativa que
comptava o compta amb el suport del Britisch Council. El
director general, com no, va rebutjar la possibilitat i alAludia a
un únic programa infantil en anglès que es dóna i que es feia els
matins, dibuixos animats en anglès, està bé, però és insuficient,
mitja hora de dibuixos animats en anglès és el mateix o menys
fins i tot del que dedica a la santa missa IB3 els diumenges.

El febrer el director general, a la nostra petició de més
programació educativa infantil, va dir que això ja estava cobert
amb un programa a la ràdio, fet amb la Regidoria d’Educació de
Palma, No venim amb manual i que ja tenim mitja horeta de
Maria Bimbolles el matí que també tenia un contingut
pedagògic. És insuficient, parlam que el matí tenim una si arriba
a una horeta, tres quarts, de programació dirigida als alAlots i ja
està, després IB3 oblida els alAlots, l’estoneta per donar-los el
berenar abans de dur-los a l’escoleta i després ja ho oblidam, els
horabaixes que campin, o que mirin Uep com anam! O que
mirin, no ho sé, el programa que hi hagi.

És insuficient, i no s’entén que no li donin importància, quan
acabam de sentir unes paraules donant tanta importància als
infants, tanta importància als joves, aquest fracàs escolar i no hi
posam totes les eines que té el Govern precisament per millorar
l’educació dels infants? Idò no, perquè IB3 s’ha de dedicar a
altres coses. El debat sobre a quines coses es dedica IB3 també
donaria peu a fer un debat molt més ample.

Nosaltres el que anunciam és que seguirem duent propostes
com aquesta, a la Comissió de Control, amb el format de
preguntes, el director general no ens sol fer molt de cas, ens sol
dir que ja ho fa tot i que el pressupost no li permet fer res més,
a més ho fa molt bé perquè té molta audiència, que també en
podríem parlar.
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Però com deia al principi, i amb això acabaré, no creim que
sigui l’ideal que duguem les propostes aquí, ho haurem de fer
perquè la manca de pluralisme a IB3 és evident, la manca de
pluralisme i que no hi hagi un àmbit per denunciar-ho, per
parlar-ne que no sigui l’àmbit parlamentari, per tant, un àmbit
estrictament polític. El tractament que IB3 ha donat a les
candidatures durant les eleccions europees crec que ha estat
evidentment esbiaixat cap una de les candidatures i d’això
n’haurem de parlar aquí, en aquest Parlament, no podrà
debatre’s ni a un consell de direcció, ni a un inexistent consell
assessor, s’haurà de parlar aquí, a la finestra pública, a la
finestra política; s’haurà de reconduir al debat polític, de la qual
cosa es lamenta després el director general, qui no vol tenir
consell assessor, ni vol un consell de direcció plural.

També hi ha la reiterada negativa a tenir programes de debat
a la televisió i impedir així el contrast d’opinions diverses que
reflecteixen el pluralisme, com la reiterada negativa a potenciar
programes infantils o educatius que també se’ns ha dit a la
Comissió de Control.

Per tant, jo crec que és tan evident que és una bona proposta
en un sentit positiu, que esperam avui acceptin la proposta que
els feim, una proposta que feim -diria jo- en nom d’una societat
plural i en nom dels infants de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara en torn de fixació de
posicions té la paraula el Grup Parlamentari MÉS, el Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, seré breu, prenc la paraula per donar, per
expressar el nostre suport a la proposició no de llei presentada
pel Grup Socialista. Ja en altres debats la qüestió que... les
propostes de resolució que es plantegen ja han estat, diria,
abordades, fins i tot en alguns casos hi ha hagut alguns acords,
però crec que era molt necessari avui de forma global plantejar
la necessitat que IB3, com a televisió pública, com a servei
públic, compleixi en coses tan bàsiques com tenir una
programació, tenir una especial atenció a l’espectador infantil;
també complir amb aquella tasca normalitzadora de la llengua
catalana, amb emissions de sèries o de pelAlícules en llengua
catalana; o també d’emetre, una qüestió que ja s’havia debatut
i aprovat en aquest parlament, pelAlícules en versió original
subtitulades en llengua catalana les quals, per cert, els experts
en multilingüisme recomanen com a una de les eines
fonamentals, bàsiques, per aprendre anglès.

Aquí no s’ha aplicat el TIL, nosaltres esperam que IB3
incorpori el TIL i faci cas dels experts en multilingüisme per
aconseguir que els alumnes, que els infants després, quan surten
d’escola, quan són a casa, doncs també puguin tenir una
programació adaptada als seus gustos i als seus interessos i
també que sigui una manera d’introduir l’aprenentatge de la
llengua anglesa. Segur que seria un bon instrument.

En aquest sentit, per tant, donam suport a la iniciativa, ho
hem expressat altres vegades, ho reiteram avui i esperam que

sigui una iniciativa que obtengui la majoria de tots els grups
perquè crec que cau pel seu propi pes. És de sentit comú i a
més, insistesc, alguns dels punts que incorpora ja han estat
aprovats pel Parlament. Per tant, per coherència esper que
obtingui el suport, sigui aprovada per aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Fernando Rubio, per un
temps també de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He de dir que aquesta
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a incrementar la programació infantil i fa tota una sèrie de
peticions, a mi m’agradaria posar de manifest el que en aquests
moments consta i es fa des de la graella d’IB3.

Recordem que IB3 és una televisió pública, és una televisió
que es finança amb fons públics, és una televisió que ha patit
una retallada important del seu pressupost, ha passat de 60 a 30
milions d’euros i, efectivament, és una televisió que ha de donar
cobertura a tots els sectors de la població, a la població infantil,
però també a la població de gent gran, a la població de gent
d’Eivissa, de Menorca, de Mallorca, de totes i cadascuna de les
illes, a persones de mitjana edat, a persones a les quals agrada
la part forana, a persones a les quals agrada ciutat, de fet, donam
programes i espais un poquet per a totes les sensibilitats, fins i
tot també respectant les minories que tenim a la nostra
comunitat autònoma, les quals també han de tenir el seu espai.

Al final, tot això, idò s’ha de fer una graella, aquesta graella
efectivament, nosaltres pensam que moltes coses es podrien
millorar, es podrien incrementar, però hem de reconèixer que
som a un moment complicat, sobretot des del punt de vista
pressupostari, i de vegades no es pot anar més enllà, maldament
hi ha esforços i maldament es fa una feina, crec que des del punt
de vista econòmic i també des del punt de vista de la qualitat de
la programació, impecable. 

I per això vull recordar que la programació infantil a la
graella d’IB3 en anglès, crec que es pot considerar que és una...,
que té una participació o que té una presència suficient en la
nostra programació actual. Hem de recordar que en aquests
moments IB3 és una de les cadenes de la FORTA que més espai
infantil té, eh?, per exemple, el Canal Sur no té de dilluns a
divendres infantil, dissabte i diumenge dues hores cada dia dins
d’un contenidor que es diu La Banda; al canal... de Catalunya...,
al Canal de Castella-La Manxa no tenen programació infantil,
Aragó TV no té infantil i en definitiva, bé, idò veim que hi ha
televisions que no donen un espai per a persones d’aquesta
franja d’edat, que seria dels 2, 3, 4, 5, 6 anys, per donar aquesta
programació.
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A IB3 hi ha una programació infantil que consisteix en tres
hores i mitja setmanals, actualment s’emet una hora diària de
dilluns a divendres al programa Vaughan en vivo, programa per
a tots els públics on s’imparteixen classes d’anglès i s’emet de
7 a 8 del matí. A més a més, cada dia de dilluns a diumenge a
les 8 del matí s’emet una tira d’animació infantil de 25 minuts
de durada i en aquests moments es té en graella la sèrie Little
Bear , aquesta sèrie és en anglès i va dirigida a nins de 2 a 5
anys. També s’està pendent d’una firma, i jo crec que tot això
a més, ha estat dit per part del director de la televisió, en un
espai de Maria Bimbolles que també inclou dues... d’aquests
espais, dues d’aquestes píndoles que es diu, en anglès que es
programa per donar cada cap de setmana, tant els dissabtes com
els diumenges.

Per tant, crec que sí que es fa un esforç important, com
també... vostès parlaven d’espais educatius, d’espais per a les
persones o per als nins que estan en fase escolar i en aquest
sentit No Venim Amb Manual, que és un programa que s’emet
des del gener del 2014 tots els dissabtes horabaixa a IB3 Ràdio,
té la intenció d’ajudar els pares, els mestres en la seva tasca
educativa i d’esdevenir un espai on els nins i els joves puguin
expressar les seves idees i les seves opinions. Nosaltres pensam
que això és un espai molt positiu, és un espai de debat, és un
espai d’opinió, és un espai divulgatiu, és un espai que ajuda
molts de pares per tal de, bé, poder afrontar moltes
problemàtiques amb les quals es poden trobar en el dia a dia,
perquè, efectivament, la tasca de ser pare, doncs com moltes
persones que som aquí, no és una tasca fàcil, supòs que vostès,
els que tenen fills ho saben, i crec que programes d’aquestes
característiques són positius. Aquest programa incorpora més
d’una vintena de nins i joves, colAlaboradors, per tant, se’ls dóna
participació, on fan tertúlies, d’edats compreses entre els 6 i els
15 anys i ha creat una xarxa entre les diferents entitats que fan
programes educatius destinats als més joves, a escoles, a
colAlectius infantils i juvenils, a associacions de mares i pares,
etc. Per tant, pens que és absolutament positiu.

Aquest programa. que és No venim Amb Manual,
s’estructura en dues hores i es combina amb espais dirigits a
adults, sobretot educació, pedagogia, criança, amb espais
pensats per als infants, com la tertúlia Paraula de Nin, o
l’entrevista al personatge conegut que inclou un text final per
posar a prova al convidat i esbrinar què sap del món dels
infants, entre moltíssimes altres coses.

Per tant, crec que sí que hi ha aquest espai de participació al
qual poden participar-hi famílies, poden participar-hi
colAlectius..., en definitiva és donar un poquet de divulgació a tot
aquest món i participació als distints colAlectius que estan
involucrats dins el món dels nins, de l’educació, dels pares, de
les mares, de la criança, en definitiva de l’educació dels fills i
filles de la nostra comunitat autònoma.

Després, vull dir que també, com saben vostès, perquè
també s’ha comentat, IB3 està en negociacions per tal d’emetre
programes de National Geographic en anglès i sots-titulats, per
tant, crec que tot això també és molt positiu per contribuir a la
formació de totes aquelles..., no només nins i nines, sinó també
altres persones que volen tenir un programa en anglès per tal de
millorar la seva capacitat d’entendre o la seva fluïdesa o de
poder aprendre idò a veure un programa i entendre el que es diu,
no? I jo crec que tot això és positiu i és important.

Que les coses es poden millorar? És clar que es poden
millorar, però que es dóna una programació en anglès i que es
dóna una programació infantil i que es dóna una programació
dirigida a les persones, als mestres, als pares, que es dóna una
programació infantil, crec que pedagògica i interessant, idò sí,
i es fa un esforç important. Per això pensam que IB3 compleix
raonablement aquest compromís. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Idò té la paraula per un temps
de cinc minuts, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. He entès que el Grup
Parlamentari Popular votarà en contra, Sr. Rubio, no? He entès
que el Grup Parlamentari Popular votarà en contra, d’acord, no,
ho dic perquè li he d’agrair el to de la intervenció, no estam
molt habituats normalment que sigui tan constructiu com ho ha
fet.

Diria al Sr. Nel Martí que gràcies pel que ha dit i crec que ha
resumit molt bé el sentit d’aquesta proposta, és una proposta, és
bàsic, no, el que proposam?

I al Grup Popular, sí, és cert, Little Bear, No Venim Amb
Manual, Maria Bimbolles són iniciatives lloables les quals crec
que tampoc no hem qüestionat en cap moment, no ho hem
qüestionat a la Comissió de control, no ho hem qüestionat avui,
nosaltres creim que..., de fet, que vostès lloïn o posin en valor
aquest tipus de programació no fa més que donar la raó a
aquesta proposta i jo diria que en el que diferim és que nosaltres
ho trobam insuficient i pel Grup Parlamentari Popular i entenem
que per la Direcció General d’IB3 sí que és suficient. Molt bé
que ens anunciïn que faran programes de National Geographic,
però bé, ens sentim un poc frustrats pel fet que cap proposta per
molt en positiu que la facem no sol tenir suport i és cert que el
director general sol trobar l’excusa habitualment per dir-nos que
no, una de les excuses habituals és precisament que ja es fa.

Vull, però, agafar un missatge positiu avui de tot el que ens
ha explicat perquè des de la primera vegada que ens vàrem
interessar per la programació infantil d’IB3, deu fer ja... gairebé
dos anys, pensam que a base d’insistir i insistir hi ha cosetes que
es milloren, hi ha qüestions en les quals insistim i que no ens
han fet molt de cas, com és l’existència de debats polítics o
debats de caire social a IB3, la qual cosa nosaltres consideram
bàsica, totes les televisions privades en fan, no només les
d’àmbit estatal, sinó fins i tot televisions privades d’àmbit local
fan aquests debats de caire polític i de caire social que IB3 es
nega a fer a la televisió, perquè ja sé que a IB3 Ràdio tenim un
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espai, hi ha un espai de periodistes i un espai de Frontó a El
Faristol on participam de vegades, que evidentment cobreix en
aquesta franja horària de matí aquest espai, però en prime time
un debat en què es parli de política, en què es parli de la situació
actual, social... que com dic totes les televisions estatals,
privades, publiques donen força a això, aquí IB3 es nega a fer-
ho i, com dic, és un espai que li agafen cadenes locals de
caràcter privat que crec que no és bo per a la nostra televisió
pública. Crec que igual que han agafat la idea o han compartit
amb nosaltres, o estam d’acord almenys amb la idea que la
programació infantil és important, malgrat que no ens votin a
favor d’aquesta proposta, esper que qualque dia també
considerin que és important que IB3 reflecteixi la pluralitat
política, social que existeix en la nostra comunitat autònoma.

Però res, com deia al principi, vull agrair el to del debat i
agrair sobretot el suport, com no podia ser d’altra manera, del
Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 2223/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

En conseqüència... bé, abstencions? 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm 2223/14.

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