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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Asunción Pons substitueix Manuel Monerris.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Lluís Maicas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Compareixença RGE núm. 1922/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre
les línies d'actuació en matèria d'educació i cultura.

I.2) Compareixença RGE núm. 1941/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d'acord amb el programa
polític del Govern.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Universitats
solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm. 1922/11, presentat
per una cinquena part dels diputats de la comissió, adscrits al
Grup Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre les línies
d’actuació en matèria d’educació i cultura; i RGE núm.
1941/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb el
programa polític del Govern.

Assisteix a la sessió el Sr. Rafel Bosch Sans, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat de la Sra.
Margalida Gràcia Pizà Ginard, directora general de Recursos
Humans; el Sr. Miguel José Deyá Bauzá, director general
d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement; el Sr.
Onofre Ferrer Riera, director general d’Ordenació, Innovació i
Formació; la Sra. Maria Mercedes Celeste Palmero, directora
general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives;
i la Sra. Aina Maria Rodríguez, cap de gabinet.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats i diputades,
si em permeten prèviament, per una qüestió de funcionament,
hem estat parlant amb representants dels distints grups que
supòs que hi ha interès que puguem assistir a les 19,30 a la
presentació de l’anuari de l’educació, que crec que és un fet
interessant, important, i que val la pena que les persones del
món de l’educació i que ens agrada realment participar
d’aquesta presentació hi poguéssim assistir, i he pensat, si
vostès no pensen el contrari, tot i que jo ja havia comunicat que
en funció de la durada d’aquesta comissió lògicament no podia
confirmar l’assistència, perquè el més important és el més
important i en aquest cas és avui ser aquí a la seva disposició,
que ens centràssim avui en una primera comissió perquè, donat
l’àmbit d’actuació d’aquesta conselleria, que cobreix àrees
d’ensenyament i, en ensenyament, des dels zero fins al postgrau,
diguem, fins i tot, a l’àmbit universitari i de recerca; després tot
el que fa referència a l’àmbit cultural i després també, avui tal
com tenim estructurada la conselleria, la relació amb el SOIB i
el món de la formació per a l’ocupació respecte al mateix món,
en general, de la formació, si els semblàs bé avui parlaríem
específicament d’educació, i em comprometria a venir un altre
dia, si a vostès els pareix bé, a parlar de cultura o més
àmpliament de política universitària o de política de formació
i ocupació. Si troben que hem de parlar de tots i ens hem
d’estendre més, qued a la seva disposició; si no en tot cas em
centraria més en l’àmbit educatiu pròpiament dit.

Dit això, pens que després de les distintes intervencions que
ja hem tengut al llarg del començament d’aquesta legislatura
hem posat de manifest una sèrie d’idees clau que crec que en
part compartim, en alguns punt estic segur que ho compartim i
en d’altres segurament tenim diferències, i que estan al voltant
de la situació d’una anàlisi que realment podem assegurar que
fan que la nostra comunitat autònoma té..., començaré dient uns
punts forts, perquè els té, uns punts forts quant a una comunitat
en què, des que vàrem assumir la transferència dia 1 de gener de
1998, i que en aquell moment i per aquella circumstància vaig
tenir l’honor i el gust de fer-hi feina des del que llavors era la
Direcció General d’Educació i després es va transformar, dia 1,
en la Direcció General de Planificació i Centres Educatius,
m’agradaria dir que aquesta comunitat ha sofert un procés
realment enormement complicat respecte a d’altres que també
ho han fet, però crec que en aquesta més, d’un sistema educatiu
que, d’ençà que el gestionam, ha experimentat una evolució i un
creixement realment difícils de..., com ho podríem dir?, de
gestionar en les mateixes condicions que es poden fer en un
entorn estable en el qual es podrien dur polítiques educatives
per tal de fer una societat més ben formada i una societat amb
uns nivells que tots voldríem dins les estadístiques habituals
aparèixer en més bona posició.

A vegades ens acusam uns als altres que no pot ser que
nostra comunitat educativa tengui unes taxes d’abandonament
i de fracàs, o de fracàs i d’abandonament, estrictament per
definició, superiors a la mitjana espanyola, superiors a la
mitjana europea, superiors a nivells de l’OCDE realment
complicats, si bé és ver que hem de reconèixer que amb la feina
que s’ha fet els darrers anys s’estan apuntant línies de millora
per tal d’aconseguir que les persones no abandonin el sistema
abans de tenir una titulació bàsica, i a partir de la titulació bàsica



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 4 / 27 d'octubre del 2011 27

 

en qualque moment de la seva vida es plantegin retornar al
sistema. 

Per tant he de dir en aquests moments que en una situació
extraordinàriament complicada a nivell econòmic no podem
defugir de la principal aposta que crec que hem de fer, i jo
personalment i el meu equip i el Govern al qual pertany, de
presentar-nos a final d’aquesta legislatura amb un balanç que
ens permeti dir que estam millorant, que reduïm en alguns
punts, que estam decidits a fer una actuació dirigida bàsicament
al fet que, no tant les xifres a nivell estadístic, que poden sortir
millor o pitjor amb avaluacions pròpies d’aquesta conselleria,
amb avaluacions compartides a nivell de tot l’Estat o amb
avaluacions internacionals, però que puguem tenir l’esperança
que aquesta comunitat està en el camí de la reducció del fracàs.
I ho està perquè ha de ser la força que totes les forces que
puguem, entre tots, posar de manifest ens duguin a aquesta
situació, perquè mantenir-la ens suposaria fer ver aquella idea
que està començant a rondar respecte de les persones que fan
prospectives respecte del creixement d’una societat amb una
generació perduda. 

Les darreres xifres que jo he vist per damunt i he consultat
respecte del creixement de població a tot l’Estat, curiosament a
aquesta comunitat li continuen donant xifres de creixement. Per
tant som de les poques comunitats autònomes en què
previsiblement encara tenim unes xifres de creixement dins el
sistema, de la qual cosa es deriva una actuació, que els coment,
encara d’ajustament del mapa escolar, quan a moltes altres
comunitats això no és així, i a més amb unes perspectives i
entorn escolar especialment complicat a l’hora de poder atendre
aquestes persones, algunes d’elles, moltes més de les que
voldríem, en situacions econòmiques complicades, i com a
única expectativa probablement en la formació que puguin tenir.

Per tant si això és així hauríem d’adreçar tots els esforços,
hauríem de dirigir tots els esforços a la reducció d’aquestes
perspectives que tenim respecte a aquesta generació, i per això
tenim algunes propostes importants. Després tendrem,
evidentment, en revisarem algunes altres respecte del model
d’escola, el model de direcció, el model de convivència de
l’ensenyament públic i l’ensenyament concertat, els programes
que hem de desenvolupar, les actuacions per augmentar
determinats nivells en matèries avui considerades fonamentals,
com formació en llengües estrangeres i en tecnologies de la
informació, i realment aconseguir que en acabar aquesta
legislatura, com els coment, almanco hàgim entrat en una
dinàmica perquè la gent tengui una esperança -que crec que la
té, però en tot cas que no la perdi- que l’escola pot formar part,
evidentment, de la solució del problema en el qual crec que
estam tots immersos.

Per tant un primer objectiu en arribar a la conselleria dins
l’àmbit de la planificació educativa, que és fonamental per les
perspectives de cara als mesos i anys que tenim per davant, és
encara revisar el mapa escolar vigent, el mapa escolar vigent
que ens hem trobat, que s’hi han fet esforços els darrers... Bé,
des de la legislatura quan varen fer la transferència, i supòs que
és un tema que sortirà, s’ha especulat si feren una transferència
amb suficient dotació econòmica o no; sempre tendrem
aquesta..., se n’han fet debats, fins i tot, i estudis en aquest
parlament, respecte de si la feren millor o pitjor. Jo els puc dir
que amb la llei, la LOFCA, en aquells moments, els puc

assegurar que les persones que sabien que estaven treballant en
aquell entorn segurament sempre podrien haver aspirat a obtenir
una finançació millor de partida, en el moment de transferència,
però que les prospeccions que manejaven a tot l’Estat estaven
donant pràcticament una estabilitat, una estabilitat quant a
creixement, i a moltes comunitats un decreixement d’alumnes.
De fet els puc dir que qualcunes comunitats autònomes es
plantejaren agafar la transferència un moment donat perquè
l’any següent podia ser inferior per pèrdua d’alumnes. En
aquesta hi havia una perspectiva que, tot i que accept que
aquesta perspectiva no s’ha complit, evidentment, els puc
assegurar que mai no imaginàvem que suposàs els creixements
que es donaren a partir del 2002, 2003, en un període 2002-2008
extraordinàriament, diguem, espectacular quant a creixement
d’alumnes, quant a necessitat de destinar molts dels recursos de
la Conselleria d’Educació a construcció de noves
infraestructures i implementació amb necessitat de professorat,
amb necessitat de programes d’ensenyament, diguem-ne, fins a
quart d’ESO obligatori, i postobligatori.

Tots aquells esforços es desenvoluparen probablement des
dels anys 2001, 2002 fins als anys..., fins avui en dia, perquè
realment tot i que els darrers anys veim que ja no hi ha aquelles
incorporacions tan importantíssimes que hi havia, han estat uns
anys complicats per a aquesta comunitat autònoma que ens han
marcat el camí, ens han marcat el camí quan a altres comunitats
autònomes, com Castella, com Galícia, com Astúries o d’altres,
estaven amb perspectives de..., fins i tot amb decreixements que
els han permès implementar a comunitats per exemple no
bilingües programes d’introducció, a edats cada vegada més
baixes, programes d’introducció de coneixement de llengua
anglesa, de tecnologia, que a nosaltres ens agradaria haver
introduït però que dedicàrem tots aquests esforços a poder
atendre totes aquestes persones. Si a això hem d’afegir que eren
persones i que dins les nostres aules tenim més de 112 o 113
nacionalitats diferents, fa que l’atenció a la diversitat en aquests
casos, a una comunitat autònoma bilingüe com aquesta,
realment ha estat molt, molt complicat.

Per tant la revisió del mapa escolar serà necessària, i serà
necessari prioritzar, amb un pressupost del curs que ve que no
serà segurament tan bo com un voldria, perquè un conseller
d’Educació supòs que, com qualsevol, esperaria manejar el
pressupost amb el qual somia per poder fer front a tota una sèrie
de realitats, perquè li agradaria acabar de construir els
equipaments educatius que necessita, i li agradaria posar en
funcionament el nombre de cicles formatius que evidentment no
podem ara posar en marxa, i per tot això aquesta definició del
mapa els puc dir que la revisió ens permetria afrontar aquests
pròxims anys, repetesc, amb un entorn complicat, prioritzant
infraestructures com vostès saben probablement a l’illa
d’Eivissa en primer lloc, però a les altres illes, Mallorca,
Menorca i Formentera, els he de dir que entre Eivissa i Mallorca
probablement encara més necessitats d’infraestructures, i a
Menorca, tot i que n’hi ha unes molt concretes, i a Formentera,
ens trobaríem en una situació un poc més estable. Però hem de
fer feina encara, a banda del que sigui millorar els mateixos
centres, lògicament, em referesc encara a perspectives de
creació de nous centres de primària, d’infantil, primària i
secundària.
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A partir d’aquí, dins aquesta planificació, mapa i dotació de
recursos, ens trobam amb la necessitat que també, dins aquesta
perspectiva, hi hem d’apuntar un sector cada vegada més
creixent que demana atenció i en el qual en aquests darrers anys
s’hi ha fet especial feina, tant per la mateixa comunitat
autònoma com per programes que ha impulsat el Govern central
quant a primera infància, a allò que deim l’educació infantil del
primer tram 0-3, que lògicament, tot i que tenim diferències,
segurament, les forces polítiques sobre l’entorn, sobre el marc
en el qual ens hauríem de moure a un 0-3, el Partit Popular dins
la LOCE va defensar, com a altres països de la Unió, que creim
que té una vessant educativa molt important i també té una
vessant assistencial; la LOE li dóna clarament una perspectiva
educativa, però ens ha produït un problema, a tots els
ajuntaments, principalment, a l’hora de construir equipaments
educatius de 0-3, cada cop més importants però amb vertaderes
dificultats per poder-los dur a terme a l’hora de finançar-los,
perquè l’educació 0-3 els repetesc que Espanya és un dels
països capdavanters en això, quant a aquesta aplicació, quan a
altres països té més..., a molts països anglosaxons i de centre
Europa té una vessant més bé assistencial, i diran... Bé, jo tenc
una opinió al respecte, amb tots els doblers que invertim, amb
tots els pressupostos que hi dedicam, a altres països als quals els
hem discutit les preferències, són partidaris potser d’anar
invertint en altres trams i potser tenir taxes universitàries molt
més baixes, i en canvi nosaltres hem apostat, i ho puc compartir,
ho compartesc en bona part però segurament no en tot el
plantejament de com s’ha tret el 0-3, evidentment amb els
recursos que hem destinat a 0-3 no tenim una universitat amb
les taxes que ens agradaria que tenguessin els joves i que han
d’abonar, o amb els preus dels màsters que han de pagar avui en
dia les persones, i això és una de les queixes de la implantació
del programes de Bolonya pel que suposarà que hauran de pagar
en els màsters. Per tant tot és un problema de prioritats.

Tot i així, i compartir que això es fa amb la intenció que des
de ben petits puguin dur a terme i desenvolupin una activitat
curricular dins un entorn definit com a educatiu, hauran de
convenir amb mi que aquí tenim un problema, tenim un
problema de finançació, tenim molts de batles de distints
corrents polítics que opinen que no és completament just
finançar i obligar una altra administració sense passar-li els
recursos adients, per la qual cosa crec que també en 0-3 tenim
una tasca important d’arribar a tenir un model sostenible que
permeti molts d’ajuntaments que han impulsat, sigui amb
aportacions del ministeri, amb aportacions pròpies, amb
aportacions del consell insular, en el qual he fet feina aquests
darrers anys i sempre he apuntat que s’hi ha fet una feina des de
cooperació però pensava que hagués estat més adient tenir una
línia de colAlaboració perquè dificulta molt la construcció dels
centres, una colAlaboració més directa, però en tema 0-3 també
lògicament tenim unes dificultats a l’hora de poder dur endavant
tot allò que creim que és imprescindible, i ja no els ho dic amb
el que suposa, a part de pròpiament per als infants, per a les
famílies i per als pares i les mares joves que han de conciliar i
que realment necessiten aquestes infraestructures.

Dins l’àmbit també, com els deia, d’aquesta planificació,
una part important del sistema en aquesta comunitat autònoma
és el sector concertat. El sector concertat és un sector que
tradicionalment ha conviscut amb el sector públic, i res més
enfora de la meva intenció que no hi pogués continuar convivint
amb tranquilAlitat. A vegades tenim tendència a dir que són una
mateixa xarxa, o que no són una mateixa xarxa, o quina
diferència hi ha d’un a un altre. Jo crec que hi ha coses
interessants que podem aprendre del món de l’ensenyament
concertat quant a aplicacions respecte a la gestió de centres, i la
gent que fa feina o que treballa en el món de l’ensenyament
concertat el que pretén és tenir unes condicions de feina, per un
determinat horari i unes determinades circumstàncies, similars
a les de l’ensenyament públic, i de sempre hi ha hagut aquesta
diguem-ne..., potser, no ho sé si dir convivència complicada. Jo
estic convençut que entre els professionals no hi és, i
políticament voldria deixar clar que qui els parla és ben
conscient que estam en una proporció dos a u; antigament era
superior i a algunes zones urbanes encara ho és, però el sector
concertat també mereix tot el nostre respecte i mereix tot el
nostre control i avaluació, donat que es nodreix fonamentalment
de fons públics en tant que han de subsistir com a entitats i
l’abonament de les retribucions en forma de pagament delegat
fa que lògicament hi hagi unes obligacions. Tot això ha fet
arribar a pensar a la gent que és com si fossin quasi funcionaris.
No és així. La relació entre un professor d’un centre concertat
i un titular és una relació estrictament privada entre parts, i allò
que en diuen pagament delegat és una qüestió que deriva de
l’aplicació de la LOGSE i dels concerts educatius, d’una
normativa antiquíssima, realment, del 86, que potser que ens
plantegem si valdria la pena tenir un reglament propi de
concerts de les Illes Balears.

Per tant, quant a, diguem-ne, estructura, pel que fa a
l’ensenyament públic, primera ocupació i preocupació d’aquest
conseller en tant és la part més important del sistema educatiu
i que vostès segurament apuntaran que lògicament atén en
primera instància la majoria dels alumnes, i que també apuntin,
en relació amb els concertats, potser que se li demani un esforç
millor quant a atenció a persones amb un determinat perfil
socioeconòmic, per tant també sempre es parla d’una distribució
correcta i justa, i jo també els vull dir, perquè moltes vegades
m’ho han manifestat persones que treballen a l’ensenyament
concertat, que no crec que hi hagi cap problema ni un, de fet no
n’hi cap ni un; vostès poden tenir dins el cap determinats
colAlegis de determinades zones de Palma, que fins i tot se’ls ha
acabat denominant “zona colAlegis”, o determinades zones que
es pot pensar que tenen una certa intenció de rebutjar persones
que els arriben d’escolarització. Jo els puc dir que es mentalitzin
que hi ha més d’un centenar de centres concertats, que la gran
majoria són d’una línia, molt petits, i que molts d’ells fan tots
els esforços que poden per atendre alumnat de tot tipus, fins i tot
alumnat que no comparteixi part de l’ideari d’aquest mateix
centre. Per tant vull dir que també la convivència entre un sector
públic que necessita tota la nostra i primera atenció, la
convivència amb el sistema concertat, m’agradaria que fos com
ha de ser, natural i ajustada a la legislació.
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També tenim d’altres centres que estam revisant i als quals
dedicarem esforços, però que en situacions complicades haurem
de prioritzar quines són les línies d’actuació i les iniciatives que
hi puguem dur, que és tota la xarxa de centres que fins ara s’han
anomenat de règim especial, que poden incloure tot allò que són
conservatoris, escoles d’idiomes i escoles de disseny i que
constitueixen una part important, no obligatòria, però molt
important i que ens han quedat petits. Les escoles d’idiomes
estan, i vostès ho saben si intenten matricular-se de qualsevol
curs, molt plenes, amb moltes dificultats, s’han fet extensions
sobre el territori al llarg dels anys, però ens plantegen una
problemàtica perquè la gent és conscient, i tant de bo puguem
arribar a posar iniciatives i els apunt ara entre parèntesi, que en
el nostre programa electoral figuren que la gent pogués obtenir,
per exemple, desgravacions fiscals si fos capaç d’assistir i
formar-se lingüísticament, per exemple; per tant, la demanda
que la gent troba que necessita per exercir feines, per exemple
dins l’àmbit turístic, fins i tot personal, però dins l’àmbit
turístic, en temes d’anglès, d’alemany i evidentment llengües
com vostès es poden imaginar, que són necessàries per
desenvolupar-se professionalment, ens trobam amb un..., no vull
dir un colAlapse, però sí amb una situació certament complicada.

També els dic que l’afortunadament creixement de centres
conservatoris, ha fet que la situació dels conservatoris hagi
millorat, però ens trobam encara en una situació problemàtica,
els parl principalment de conservatoris professionals, perquè
també s’ha flexibilitzat el grau elemental i sortosament a molts
de municipis d’aquestes illes, tenim una infraestructura
territorial interessant, que permet, perquè els mateixos
ajuntaments han fet vertaders esforços..., un altre retret de molts
de batles, que a càrrec del seu pressupost han afrontat una altra
competència no estrictament municipal i han transformat
escoles d’idiomes, després fa uns anys, com vostès saben, hi va
haver..., ho podem dir aquí perquè hi va haver unes famoses 21
o 22 inspeccions per part de Treball perquè la situació en la qual
es trobaven molts de professors d’aquestes escoles de música no
era la idònia i va obligar a fer uns esforços fa uns anys als
municipis i a les escoles municipals, per tal de regularitzar tota
aquella situació. Tot allò va produir un bon rebombori, que
diríem en bon mallorquí, per tal d’arreglar aquella situació. 

Bé, tot i això, s’ha normalitzat i ha permès la implantació
cada vegada més àmplia de graus elementals i de primers cicles
en algunes escoles de música dins l’àmbit del grau professional,
ha permès que en el conservatori la legislatura 99-2003 es va
introduir, crec que encertadament, el conservatori superior, però
allò que havia de créixer al conservatori superior, realment va
provocar problemes al conservatori professional, i també ens
trobam amb una altra situació complicada a l’hora de poder
conviure, com vostès saben, dins l’àmbit del conservatori tant
els graus professionals, mitjans i superiors. Així els parlaria de
l’esforç que també hi va haver la legislatura 2007-2011 per
crear l’Escola Superior d’Art Dramàtic i la situació de les
escoles superiors de disseny amb les extensions que tenen.

Aquesta seria la situació com la veig i com hauríem
d’enfrontar-la a nivell d’infraestructures dins l’àmbit 0-18, 0-16
i si haguéssim de fer alguna pinzellada inicial, perquè supòs que
tendrem ocasió perquè hi ha molts de temes per parlar, de parlar
de l’àmbit 16-18 i 18-20, trobam que lògicament aquí entram en
un altre tema prou important, que ha estat la implantació de la
formació professional de forma generalitzada dins els instituts.
Avui en dia jo crec que ja hi ha una certa perspectiva per pensar
que a part d’això, hem de fer alguna cosa més. En ensenyament
post-obligatori tenim problemes, per una part ens queixam de
l’abandonament que hi ha i per una altra, abandonament en tema
de nombre d’alumnes entre 18 i 24 anys que no tenen cap altra
titulació més que la bàsica, amb això jo també crec que hem de
fer feina, si em permeten, també entre parèntesi, quant a
estadístiques, crec que hem de fer feina respecte de la formació,
però la introducció generalitzada de la formació professional
quan es va optar pel model d’introduir-la dins cada un dels
instituts o gairebé dins quasi tots els instituts, té un vessant
positiu, i és que hem apropat la formació professional en els
territoris, però donat que els cicles formatius són molt
específics, tenim un mapa de formació professional complicat,
perquè tenim molts de cicles bàsics de determinades
especialitats i evidentment tenim pocs cicles de determinades
especialitats noves que necessitam. 

Pens que aquí hi destinam uns recursos molt importants, la
formació professional per si mateixa requereix d’uns
equipaments que lògicament són més complicats de poder
estendre a tot el territori Ho dic perquè dins l’àmbit del mapa
escolar crec que hauríem de fer en formació professional un
esforç enorme, enorme, començar a moure un poc la nostra
piràmide de gent formada, augmentar el nombre de
professionals amb titulació professional, després els ho explic,
i per titulació professional, i aquí hi entra el SOIB, o pens que
una de les parts importants dins les polítiques actives són les
polítiques formatives; per això els dic que crec que la diferència
entre polítiques actives i passives d’ocupació, el millor que
podem fer en els processos d’acompanyament d’orientació,
d’orientació reforçada que en diuen, dins l’àmbit de la formació
i el treball, és redreçar tota aquesta gent cap a la formació, cap
a la formació i perfils professionals amb unes perspectives, tot
i que els entorns econòmics i laborals són complicats, que
tenguin possibilitats d’obtenir una feina.

Per tant, dins formació professional les apostes que tenim
serien, una, aprofitar les sinèrgies en totes les formacions per tal
d’anar més cap a centres de formació professional integrada, és
a dir, que incloguin ocupacional i reglada, i que ens permetin
manejar tant la formació a nivell d’obtenció de certificats de
professionalitat, com mòduls específics de cicles formatius. No
hem de tenir cap problema per anar cap al model de centres
integrats, que comencen a tenir fruits, perquè començ a veure i
començ a parlar amb gent..., ahir mateix signava els primers
títols, en format de títol -em va agradar especialment- tot i que
eren certificats de professionalitat, és a dir, aquesta formació a
què ens haurem d’avesar, que va més enllà d’allò que és la
formació sensu stricto, secundària, batxillerat, cicle formatiu.
No, tot tipus de formació que contribueixi a la millora de la
capacitació professional de les persones. Per tant, la figura del
centre integrat, no només ampliar cicles, les dades que tenc
d’enguany, si no m’equivoc, és que hi havia devers 3.800 places
per a gairebé 6.000 solAlicituds. La gent torna a l’escola, la gent
torna a formar-se en entorns econòmics difícils. I ja està bé si
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torna formar-se perquè creu que aquí té una possibilitat de
trobar una feina.

Per tant, dins aquest entorn que els he comentat, jo crec que
aquesta és la situació bàsica a nivell d’infraestructures, a nivell
de necessitats. 

A partir d’aquí què podem fer? Quines són les idees
bàsiques que apuntaria? Com saben, perquè vaig ser interpelAlat
l’altre dia, crec que per començar a aplicar polítiques decidides
de suport i de millora del procés educatiu i de reducció del
fracàs, hauríem de començar a primària. Nosaltres creim que és
una bona idea la introducció d’alguns períodes lectius més, allò
que en algunes comunitats autònomes s’ha anomenat "la sisena
hora", i que nosaltres crec que podríem -després els ho coment-
si hi ha possibilitats o no, però almanco estudiar la possibilitat
que ens expliquessin si aquest model podria ser compartit per
altres forces polítiques, perquè estic personalment convençut
que dins el marc curricular i el nombre de sessions lectives que
es donen en els centres educatius sostinguts amb fons públics,
podríem introduir progressivament un poquet més, podríem
ampliar un poc més aquest període lectiu a mesura que els
alumnes pugen, aquesta és una idea bastant compartida per
altres països, almanco a mesura que maduren podríem fer
alguna cosa més -i ho dic en el millor sentit-, podem fer més per
als nostres infants si podem tenir alguns períodes més,
especialment una comunitat que després a primer i a segon
d’ESO ja es troba que un 25%, com els deia l’altre dia, un 25%
d’alumnes han necessitat una repetició.

També crec que hem de revisar el concepte de repetició.
Entre situacions i països en els quals gairebé no es permet la
repetició i països que crec que tenim índexs elevadíssims de
repetició, la repetició per se no és ni bona ni dolenta, però
hauríem de fer alguna cosa abans d’optar per la repetició perquè
sí o perquè es creu que s’ha de fer. Crec que si poguéssim
apuntar..., imaginin-se vostès, un període lectiu més diari a
partir, posem de tercer de primària, suposaria de l’ordre de 750
hores més de formació al llarg d’aquesta primària. Si fossin al
llarg de tota, com era el model de Catalunya, eren 1.050 hores
més lectives al llarg de tota l’etapa primària. Crec que ens
permetria afrontar l’accés a secundària amb un nivell de
consecució de resultats per part dels nins i nines superior,
permetria aquesta transició de què moltes vegades els equips de
coordinació entre centres de primària i secundària es queixen,
que si uns acaben i no estan suficientment preparats, que si
realment els instituts en els primers d’ESO tenen problemes i
això ja s’hauria d’haver sabut. 

Vostès saben, els que són del sector, que hi ha problemàtica
amb la integració entre la primària i la secundària respecte d'allò
que havíem d’haver fet i aquells coneixements mínims per
entrar a l’institut. I després basta veure les piràmides, per això
normalment punxegudes entre centres amb 4, 5 i 6 primers
d’ESO i 2 i 3 quart d’ESO. Això no funciona de cap manera,
això no funciona de cap manera! És a dir, no és normal que
tenguem aquestes piràmides a molts de centres de secundària,
que du a pensar que ja ens hem instalAlat en una cultura del
fracàs. No pot ser! No pot ser que ja donem per sabut que
perdrem dos grups de primer a quart d’ESO normalment. Això
no pot ser! Qui els parla no es dóna per vençut amb la idea que
això ho hem de canviar, i crec que ho podrem de canviar si
posam uns fonaments i unes bases més fortes a partir de la
primària.

Dins aquests programes que els he comentat de reforç, ... i
a més curricularment m’agradaria que poguéssim posar damunt
la taula..., els vaig apuntant línies que apunten cap a..., i els estic
parlant en plural, cap a unes idees marc compartides que no vull
que siguin altisonants, les bases d’un pacte educatiu, que podrà
o no podrà ser, però almanco qui els parla intentarà fer els
possibles per veure si el podem aconseguir. 

En base a aquestes idees que els he dit de reforç de la
primària, crec que a secundària també tenim un vertader
problema dins les mateixes aules i dins la diversificació..., un
problema de plantejament quant als currículums que volem dur
endavant i la diversitat d’alumnat que tenim i d’interessos,
especialment dins l’àmbit del tercer i del quart. Els vull dir amb
tota sinceritat que quan a la LOCE es va presentar per part del
Partit Popular aquesta possibilitat de flexibilitzar els itineraris,
ens varen dir de tot, i realment i curiosament dins la Llei
d’economia sostenible, el ministre Gabilondo, a qui tenc un gran
respecte i admiració personal, han acabat per introduir... Bé, hi
ha hagut un error perquè clar, ho varen ficar dins la llei..., no em
pareix correcte modificar la LOE, modificant una llei
d’economia sostenible, després varen haver de fer una llei
orgànica complementària a la Llei d’economia sostenible,
perquè s’adonaren que estaven tocant una llei orgànica
d’educació. Per tant, una llei d’economia sostenible no podia
tocar una llei orgànica d’educació i si vostès miren l’abril
d’enguany, trobaran que hi ha una llei orgànica
d’acompanyament a la Llei d’economia sostenible que el que
permet és introduir bàsicament els itineraris a quart d’ESO. I hi
estic a favor.

Crec que entre països que en els 11 o 12 anys fan optar i
determinar a l’alumnat cap a una formació més acadèmica i una
formació més tecnicopràctica i el nostre sistema educatiu que
fins ara retarda pràcticament fins als 16 anys aquesta elecció,
crec que a tercer i a quart d’ESO hauríem de fer algunes coses
per anar..., en base als programes, a la normativa i la nostra
capacitat d’adaptació i modificació curricular i competència
curricular, i crec que també els professionals de l’educació així
ho pensen, que a tercer i a quart trobàssim vies perquè tothom
que pugui i vulgui obtengui títol i obtengui títol d’una manera
més acadèmica o obtengui títol en base a una part
tecnicoprofessional i una part més acadèmica. Segurament a les
properes eleccions generals el meu partit presentarà iniciatives
que algunes comunitats autònomes hem explorat, similars a les
alemanyes i austríaques de combinar iniciació professional amb
empreses in situ en acabar la part curricular mínima de
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competències bàsiques que permet que molta gent es graduï i
tenir una competència bàsica, una part del temps que dediquen
a la seva formació més pràctica, perquè són alumnes que tenen
un altre tarannà, que tenen una altra manera de ser, però que
tenen tot el dret del món de ser ajudats en el seu àmbit, i tal
vegada estam retardant això, crec que estam retardant això. En
aquesta comunitat autònoma ens suposa gairebé, ara ha baixat
un poc, crec que les estadístiques de fracàs escolar seran un poc
millors, però tal vegada siguin un 38% d’alumnes que
abandonen. Avui en dia hi ha PISE i programes que combinen
activitats un poc més pràctiques en colAlaboració bàsicament
amb ajuntaments i programes de diversitat, però no estam
d’acord respecte de com hauríem de combinar una formació
més adaptada a les necessitats dels alumnes.

Això passaria, en la meva opinió, dins la nostra capacitat
normativa, per no haver de tornar tocar currículums, aquesta és
una comunitat autònoma que s’ha dedicat els darrers anys, per
culpa nostra i per culpa que s’han aprovat distintes lleis
orgàniques, a canviar currículums, a treure disposicions sobre...
-que n’hi ha, eh?, n'hi ha, però s’han tret a un nivell normatiu i
jurídic crec que molt baix, a nivell d’instruccions bàsicament-,
però crec que seria important treure una normativa sobre les
aspectes més importants i bàsics del currículum; i a partir d’aquí
creure'ns, perquè tots ho deim de vegades en els programes
electorals, però no ens ho creim, creure que els equips docents
i directius poden tenir més capacitat d’adaptar aquests processos
per arribar a aquests objectius, si els donàssim més capacitat i
més flexibilitat, en combinació per exemple amb
administracions locals, o empreses, de manera que
acompanyàssim allò mateix que feim a gent que ha sortit del
sistema i es vol tornar formar, si acompanyàssim aquests
alumnes, estic segur que traurien per una part l’ESO, això avui
en dia, com vostès saben, és una cosa que està en ciernes, com
dirien en castellà, apuntada en els PQPI (Programes de
Qualificació Professional Inicial), que tenen un caràcter
professionalitzador i si van acompanyats d’un seguit de mòduls
complementaris, poden dur, són conduents a l’obtenció de
l’ESO. Per què no generalitzar això? Aquesta seria una línia
pràctica perquè aquesta comunitat autònoma aconseguís d’una
manera decidida tenir gent amb un poc més de formació de
qualificació professional de nivell 1 com a mínim, o 2, si
tragués l’ESO i reduir evidentment aquestes taxes escandaloses
d’abandonament i de fracàs. 

Estic convençut que això ho aconseguirem amb un model,
com els dic, que simplifiqui..., simplifiqui no ho puc dir perquè
no som qui per simplificar el currículum, sense modificar-lo
legislativament, però sí apuntant aquelles idees bàsiques que
s’han d’aconseguir, que la Inspecció s’ha d’encarregar
d’aconseguir dels nostres escolars i dels nostres centres. 

Aquest model també es basaria en una aposta decidida pel
reforçament de la figura del director i dels equips directius, dels
programes -que hi crec certament- que dins els centres públics
i dins els centres concertats han de procurar un lideratge del
director i de l’equip directiu i un lideratge..., dit de la manera ...,
bé de l’única manera, perquè per a mi no té cap sentit pejoratiu,
lideratge en tots els sentits vol dir una persona que estira d’un
projecte, que es posa davant d’un projecte, jo crec que un
director d’avui en dia és molt més que un director, un director
es preocupa de moltes coses, es preocupa, a part del
funcionament ordinari del centre i de ser el responsable de tot,

d’impulsar moltes iniciatives. Si avui en dia vostès parlen amb
directors de centres que han impulsat programes de qualitat, que
han impulsat..., en tenim algun que està intentant implantar
programes de batxillerat internacional, persones que han apostat
clarament per models..., s’han especialitzat més dins l’àmbit de
la formació professional, avui en dia als directius dels equips
directius si els donam iniciativa i els retribuïm un poc més bé,
i estam parlant d’un problema..., tothom necessita ser més ben
retribuït, tothom, tothom hi té dret, però els equips directius, per
la feina que fan, consider que no tenen també el reconeixement
econòmic que haurien de tenir, perquè..., i per això tenim, per
això i per altres qüestions, supòs, però aquesta n’és una, que per
la responsabilitat, els problemes i la dedicació crec que tenen...,
bé, s’ho pensa molt un professional de l’educació a l’hora
d’agafar la direcció d’un centre, i això necessita un suport
plasmat, no sé si específicament, però és que tot això em du cap
a un model, i em du cap a un model que s’hauria de poder
pactar, i no sé si cap a un decret o cap a una llei educativa, que
ho recollís específicament en aquesta comunitat i que anàs cap
a aquest reforçament i aquest reconeixement, i estam parlant de
270 i busques de centres públics i d’un centenar de concertats.

És un problema acotat; ja sé que tothom té dret a millors
retribucions, però crec que també hem de fer alguna cosa a
nivell econòmic per aconseguir un... És que és ver, si volem
dignificar la funció docent i directiva, si la comparam, per
exemple, amb tot el respecte, amb un directiu d’un centre
sanitari o amb un directiu d’una empresa d’un cert nivell, per
responsabilitat jo crec que un directiu..., no dic que ens plantem
en els sous que tenen els directius anglosaxons, que cobren més
que el president d’aquesta comunitat autònoma, un director, que
sí que són molt avaluats, això sí, més responsabilitat en direcció
i en lideratge, més motivació, crec que també han d’implicar
més avaluació. Per tant crec que aquí també hi ha una tasca
important dins el model.

I finalment, i perquè sé que és un tema difícil, sí que en el
nostre programa electoral evidentment volem tocar el model
d’implantació lingüística. I el Sr. Alorda ja me mira i em diu:
“En quin fregat t’has ficat”, però...

(Rialles i paraules inintelAligibles del Sr. Alorda)

Bé, idò, aquest tema ja me’l demanarà vostè després, i ja el
deix per després perquè, com que és segur que segurament rebré
de per tots els costats, els diré que m’agradaria garantir allò que
diu la Llei de normalització lingüística. I si hi estan d’acord
després ho aclarirem.

Dins aquest àmbit de l’educació secundària tocat en aquesta
primera intervenció arribaríem a objectius bàsics de política
universitària. Com que més o manco..., no ho sé, no sé si vaig
un poc passat... Dins l’àmbit de política universitària sí que ens
hem de felicitar per la recent, bé, adjudicació de la distinció de
camp d’excelAlència universitària. Vull públicament felicitar tot
l’equip de la Universitat, començant per la rectora, i la petita
contribució que hem pogut fer aquests darrers mesos, i també el
mateix director general, amb algunes qüestions que ha fet per
desembossar una cosa que quedava pendent de l’anterior
legislatura, dins (...), que era fonamental i que estava comentant,
preparant aquesta intervenció, amb el director general perquè tot
això ha vengut els darrers dies, i parlant amb la rectora ahir, que
tenguérem ocasió i el gust de dinar plegats, ens obre unes
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perspectives d’una universitat que un, quan hi va, treu pit,
perquè per als que som exalumnes d’aquesta universitat, que
començàrem quan tenia -concretament jo- cinc anys de vigència
respecte del que s’ha transformat avui, idò realment n’hem
d’estar orgullosos, i quan a vegades sents comparatives respecte
d’altres universitats m’agradaria dir què comparam amb què, és
a dir, les comparacions no homogènies no tenen sentit. 

Aquesta petita universitat d’aquestes illes és
comparativament, per la mida i per l’especialització, jo crec que
de les millors de l’Estat, crec que de les millors de l’Estat. És
absurd comparar aquesta universitat amb universitats que tenen
més de 100 anys i tenen poblacions de milions de persones
d’aquella comunitat, però per la mida d’aquesta comunitat
autònoma i per la joventut d’aquesta comunitat autònoma, té un
talent investigador i un nombre de publicacions a revistes de
contrastat nivell, i un nombre de línies d’investigació que hem
de dir..., que del primer que ens hem de queixar és del poc
nombre d’alumnes per població total que tenim a la universitat,
però no és per dir tot el contrari. I és ver que dedicar recursos a
la universitat és complicat, perquè els ensenyaments
universitaris són i han de ser d’altíssim nivell, i els equipaments
d’investigació són evidentment equipaments cars, complicats,
difícils d’obtenir, i a més avui en dia amb els sistemes de
distribució per tot el territori que fan difícil que arribin aquí. 

Per tant me n’alegr específicament per aquesta concessió
d’aquesta..., segons m’explicava el director i he estat estudiant,
dins aquest distint nombre d’universitats que optaven a aquesta
excelAlència hi ha hagut un primer grup de... -exactament
quantes eren?- d’11; després hi havia un altre segon grup, en el
qual hem entrat amb uns projectes compartits amb Girona, amb
la Universitat de Girona, model d’universitat també més bé
mitjana; i després hi ha hagut un bon grapat d’universitats que
no hi han arribat. Per tant ens n’hem de felicitar. I, com els deia,
amb les darreres gestions és possible que puguem optar a
desembossar -desembossar no és una paraula que hagi de
constar en acta-, hem de poder agilitar la destinació d’un crèdit
de 5 milions d’euros per tal de poder fer efectius, entre d’altres,
els programes de doctorat internacional que han estat decisius
per poder entrar dins aquest pla d’excelAlència.

Aleshores, com a línies generals i a partir de la
transformació que suposa que l’any que ve -enguany és la
primera promoció que està fent tercer- l’any que ve conclourà
la implantació dels plans de Bolonya, haurem de fer una revisió,
perquè normativament s’ha de fer, una revisió de tots els plans
d’estudis adaptats a Bolonya i ens haurem de plantejar,
lògicament, tota una revisió tant si fa a la reestructuració
d’alguns graus, que jo pens que algunes en podríem fer, si els
podem reestructurar respecte a formació bàsica de grau, i amb
la revisió del postgrau, del màster i del doctorat.

Els he de dir també que aquesta revisió, i la rectora, com és
la seva obligació, s’encarrega de dir-ho, té uns costos ocults.
Totes les transformacions de diplomatures en llicenciatures han
allargat -me n’alegr però ho han allargat- tota una sèrie
d’estudis de tres anys que ara, lògicament, en ser de quatre
anys...; també podem pensar les de cinc anys que han passat a
quatre anys, però és moltes carreres, per exemple dret,
normativament, a part del grau, hauràs d’exercir obligatòriament
un postgrau, per tant que les de cinc que s’hagin escurçat a
quatre no és així. Qualsevol persona que es graduï i es vulgui
dedicar a l’ensenyament haurà de fer un cinquè any per poder
exercir. És a dir, que allò que eren les antigues llicenciatures són
estrictament graus de quatre anys?, idò no estrictament en molts
de casos. Sí que moltes de diplomatures, de magisteri, o de
turisme, o d’altres, sí han passat a ser -o d’enginyeries
tècniques- graus de quatre anys, per la qual cosa... I a més una
oferta de nombre d’alumnes més reduït, atenció més
individualitzada, idò ens ha complicat, ha complicat el
finançament i ha complicat l’organització de la mateixa
universitat.

També crec que no..., dins aquesta idea general de poder, per
una part, donar-li també un vessant internacional, un vessant
atractiu, competitiu respecte d’altres universitats públiques i
privades, crec que és molt interessant la línia encetada de
començar a donar algunes àrees en anglès dins la mateixa
universitat, és a dir, hi ha estudis d’economia que ja tenen una
part d’aquestes en anglès, i crec que val la pena que les
reforçàssim perquè realment a l’hora de fer postgraus, a l’hora
de començar, perquè hi ha uns programes d’Erasmus realment
iniciats, que crec que demà o molt properament se’n firmen
línies de colAlaboració noves amb Berlín i amb universitats
alemanys, de la qual cosa m’alegr, aquests programes, vull dir,
estan en creixement i tenen bona acceptació, no tan bona
finançació per part dels estudiants quan s’han de moure, el
nivell d’anglès, com en tots els individus d’aquest país, no és el
que voldríem per poder circular almanco per dins Europa.

I un altre punt, i acab perquè anam allargant i hem quedat
que si només apuntàvem aquestes línies per fer una
compareixença de qüestions universitàries o d’investigació
específica, sí que crec que també valdria la pena que
exploràssim competitivament -això és una idea que ve de les
universitats privades, especialment en adaptació als plans de
Bolonya- les possibilitats de dobles titulacions. Avui en dia els
graus ho permeten, i creim que és una línia a explorar de manera
que gairebé en cinc anys un alumne pot cursar estudis
combinats de dos graus. Per tant crec que els dóna, a part de
coneixements, com és lògic, un valor afegit en titulacions, com
es poden imaginar, dins l’àmbit de les ciències socials, el dret,
l’economia, la biologia, la bioquímica, que ja hi és, química i
bioquímica, etc.
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I ja que dic química i bioquímica, i estic amb aquestes
qüestions que m’agraden especialment i personalment, i perquè
aquí hi ha l’exconseller que va començar a moure el tema, no
em vull amagar de dir que m’agradaria molt que aquesta
comunitat autònoma arribàs a tenir una facultat de medicina. Ho
vull dir públicament avui aquí per si qualcú..., i també és ver
que segurament ara no tenim pressupost. Aquesta comunitat
autònoma es mereix, tant almanco com qualsevol altra, una
facultat de medicina, no només per la mateixa universitat, sinó
també per tot el pol que crec que desenvolupa, pol
cientificotecnològic biomèdic que hi ha al voltant d’una facultat
de medicina, i perquè -i els parla un químic format en aquesta
universitat- si volem aspirar els científics a desenvolupar la
tasca científica més enllà de la docència, o promovem pols,
clústers, spin-off, al voltant de la ciència, i la medicina és un
gran atractiu, la biotecnologia i la biomedicina són un gran
atractiu, o no ho aconseguim. Que la facultat de medicina
l’entenc més enllà, amb tot el respecte pels metges, més enllà de
la facultat de medicina per se, que sí, que en tenim tant de dret
com qualsevol comunitat autònoma, que són possiblement els
estudis més cars per alumne, que ara tenim, i els ho dic, una
situació enormement complicada, però tenim a Son Espases la
possibilitat de combinar un magnífic hospital universitari amb
no només una universitat, sinó amb un entorn biomèdic
tecnològic que, si aspiram que aquesta comunitat autònoma
tengui alguna línia de desenvolupament amb alt valor afegit més
enllà del turisme, està al voltant de la tecnologia, i la tecnologia,
quan es va dissenyar el Parc BIT ens pensàvem que aquí..., que
s’hi ha fet molt, hi ha un centre Microsoft, avui en dia, hi ha
empreses que com a empreses d’elevat risc naixeran i moriran,
perquè no tothom és capaç de fundar un Apple -tant de bo que
fos així-, però crec que sincerament hauríem de contemplar la
possibilitat no sé si d’un..., no ho tenc molt clar, respecte..., no
ho tenc molt clar pressupostàriament, com ho podríem fer, però
vull manifestar públicament, perquè no me n’amag, que ho he
comentat i ho crec, que no podem deixar de pensar -no vull dir
somniar- que realment aquesta comunitat autònoma es mereix
una facultat de medicina.

I per acabar els he de dir que també crec que hem de ser
presents a altres àmbits universitaris, i els he de dir que -per
això d’un una essa d’Universitats, no perquè no pensem que la
nostra principal i única obligació que tenim ara és amb la UIB-,
com a altres comunitats autònomes, crec que seria bo que una
competència de què hem parlat moltes vegades els que hem fet
feina dins els consells insulars, que és la UNED, que cada anys
ens hem de barallar sobre si els hem de destinar o no recursos,
seria bo que almanco la direcció general competent hi tengués
alguna cosa a dir, perquè alguna cosa deu saber, i la UNED,
amb tot el respecte a tothom que la du dins els consells insulars,
si em permeten, en confiança, pareix que és com una cosa que
està allà perquè ha de ser allà procedent de les antigues
diputacions. Jo crec que dins el patronat, on hi ha els tres
consells insulars, els quatre, hi hauria de ser aquesta comunitat
autònoma, crec que hi hauria de ser, crec que hauria d’opinar,
crec que és necessari que hi siguem. No oblidem que és una
oferta formativa important per a determinades persones, que
avui en dia hi ha models d’ensenyament a distància, també la
UOC i altres convenis que tenim, però crec que dins la UNED
els avanç que alguna cosa podríem fer. 

I també tenim un projecte que ens ha arribat, que
m’agradaria combinar el lloc privilegiat de la nostra comunitat
autònoma, els avanç, però només és un esbós, que podríem tenir
la possibilitat de tenir alguna relació amb la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo quant a cursos d’estiu dins un
entorn que no és la Magdalena però sí que és un entorn de curs
de la Mediterrània que podria ser interessant, que és l’altra
universitat, les dues, la UNED i la Menéndez Pelayo, saben que
les dues són de titularitat estatal, per tant no transferides a
comunitat. Crec que aquí també hi ha unes línies de treball que
hem començat que ens podrien dur també el valor afegit que pot
tenir el poder gaudir de tota una sèrie de seminaris i tota una
sèrie de relacions amb aquesta universitat.

I em pareix que m’he passat, però més o manco, per a una
primera intervenció m’aturaria aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara demanaria als portaveus
si procedeix fer un recés. No?

Bé, idò per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, i
demanaria al Sr. Conseller si vol contestar globalment o...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):

Un per un, si els pareix bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, benvingut. Ja vaig
tenir oportunitat de dir-li-ho els primers dies en el Parlament,
però ara ve a aquesta comissió, que esperem que hi vingui molt
sovint i que tinguem oportunitat de parlar de moltes coses.
Benvinguts vostè i el seu equip. 

I aprofito per felicitar la Universitat per la concessió del
campus d’excelAlència. Jo sóc una de les integrants d’aquesta
universitat, sé la feina que s’ha fet per part de l’equip rectoral
però també per part de la Sra. Garcias com a directora general
d’Universitats la passada legislatura, i estic segura que també
ara per part del nou director general d’Universitats.

I els don la benvinguda i els desitjo força per defensar
l’educació i la cultura, l’educació, la formació i la cultura dins
el seu executiu i demostrar la seva importància. Naturalment no
em refereixo a la importància teòrica, que en aquests moments
de crisi estem plens de formulacions i de discursos respecte a la
importància de l’educació, sinó a la importància d’instalAlar les
polítiques educatives i culturals al bell mig de les polítiques
generals, especialment en un moment de crisi. I els desitjo sort
al defensar l’educació perquè considero que és un dret
fonamental, un deure ineludible de cada un de nosaltres, i la
millor eina per aconseguir fer avançar harmoniosament les
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societats des del desenvolupament de les possibilitats de les
persones que han de construir-les, aquestes societats, però a
través de dues coses fonamentals: del que es diu la igualtat
d’oportunitats, però també de l’arrelament del valor del bé
comú, i fer-ho també desenvolupament la consciència de la
pròpia responsabilitat en la consecució de l’equitat i d’un
progrés sostenible. Crec que això és el que fa l’educació en tots
els seus àmbits.

Jo estic segura que, tots aquests plantejaments teòrics, els
compartim; he tingut oportunitat de parlar amb vostè i sé que és
així, i en tot això que vagi en aquesta direcció, a nosaltres ens
hi trobarà al costat, sempre, sense belAligerància i amb
colAlaboració. Si no és així, hi estarem enfront, hi estarem
enfront perquè estem amoïnats perquè en èpoques de crisi hi ha
polítiques que posen en risc l’educació, la posen en risc, i ens
trobarà enfront i juntament que considerem que el sistema
educatiu necessita estabilitat i consens. Aquestes són les
principals característiques que jo vull deixar anar en aquesta
compareixença.

Jo li agraeixo molt, conseller, ho hem parlat al començament
d’aquesta sessió, que vostè estigui disposat a venir a fer després
una compareixença especial de cultura. La cultura sempre l’hem
trobada mancada d’oportunitats de discutir-la, precisament
perquè està unida a l’educació, que és tan important, però també
de política universitària i també de formació i d’ocupació. O
sigui que li agraeixo això i per tant jo en aquests temes no m’hi
centraré, tret de la meva intervenció.

Aquests debats són especials, els debats de compareixença,
perquè no poden ser debats minuciosos. Nosaltres ens preparem
com podem, vostè ve amb uns plantejaments molt generals que
no es poden copsar del tot aquí i sobretot no es poden debatre,
però a pesar d’això jo m’he estat preparant aquesta intervenció
i la vull centrar en cinc temes, que jo li plantejaré els meus
dubtes, que considero que són les qüestions bàsiques que segur
que tocarà vostè moltes vegades en aquest parlament, que vostè
ja les ha tocat, i que seran en les que nosaltres li farem un
seguiment més acurat, i que segur que ens donaran per parlar
moltes vegades.

La primera qüestió és l’estabilitat del sistema educatiu.
Vostè n’ha parlat i en va parlar el dimarts i en tornarà a parlar
dintre de 15 dies, quan presentem la moció, amb la Sra. Rita,
però vostè deia una cosa, i ho compareix, ho sé perquè el conec,
comparteix aquesta idea del consens, de la necessitat del
consens i de l’acord -ho ha dit també-, però al seu programa
electoral, que me l’he llegit aquest matí un altre cop, diu:
“Molts dels problemes estructurals que hi ha en aquesta
comunitat autònoma tenen a veure amb un plantejament erroni
de l’educació i la formació”, diu exactament aquestes paraules.
“Muchos problemas estructurales están relacionados directa
o indirectamente con las deficiencias o el enfoque erróneo
desde el que se ha abordado la enseñanza”, diu; ensenyament
en el qual vostès han tengut un paper fonamental, és que jo quan
el llegia em semblava que potser no l’havien fet vostès, és una
cosa molt rara. Però el que més m’ha amoïnat és com acaba,
perquè diu aquesta introducció: “La solució passa per abordar
una reforma profunda del sistema educatiu balear”.

Jo no entraré en el programa, no crec que sigui el moment,
però està clar que resulta molt esquemàtic perquè d'ell es derivar
un compromís de govern, que a mi em sembla que s’ha de tenir
amb l’educació. Per això, Sr. Bosch, jo ja li dic que estarem
molt atents als fets, a com aquests plantejaments generals es
converteixen en fets.

I del primer que volia parlar és d’aquesta necessitat d’un
pacte, ja n’hem parlat, que a mi em semblaria que hauria de ser
ampli, flexible, profund, integrador, durador, compromès i
generós, totes aquestes coses. Jo sé que en tornarem a parlar i
per tant passaré a parlar de les infraestructures educatives, però
en sentit vull acabar amb una frase que diem molt a Catalunya:
Som-hi! Som-hi!, en relació amb el pacte.

Bé, la segona qüestió té a veure amb les infraestructures
educatives, i vostè ja n’ha parlat i li ha dedicat un temps llarg,
i ha parlat del mapa escolar que era la meva primera pregunta.
Potser que vostè s’ha trobat, ja ho ha dit, amb una qüestió
bastant avançada, m’agradaria, si pot ser, que em fes una
previsió de quan pensaria presentar aquest mapa escolar, que a
mi em sembla que el mapa escolar és una eina fonamental
perquè dóna idea de les prioritats, de per on aniran els trets dels
recursos, pocs o molts, que hi puguem dedicar, quines són les
zones d’intervenció, les prioritats, etc.

I quant a les infraestructures educatives, estic segura que
vostè també pensa en un pla d’infraestructures que ens
presentarà en aquest Parlament. Si ens pot avançar quan ens el
presentarà, perquè vostè, per exemple, jo tenia plantejades aquí
unes quantes preguntes i les havíem fet també amb la Sra. Rita,
i vostè ha parlat de conservatoris, nosaltres teníem un projecte
de conservatori, de nou conservatori a Menorca; hi haurà
possibilitats que això es desenvolupi? Quan ens presentarà
aquestes infraestructures perquè en puguem parlar i mirem com
les ha prioritzat? Pla d’infraestructures que no solament, per
descomptat, és la construcció sinó la reforma i el manteniment
dels centres educatius nostres.

La tercera qüestió està relacionada amb la política de
personal, vostè també ho ha abordat, de diferents maneres però
n’ha parlat també. Jo estic convençuda que vostè comparteix la
idea que no hi ha educació sense mestres ni professors, encara
que la família, per descomptat, té un paper, i tot el conjunt de la
societat, té un paper molt important, però no hi ha educació
sense mestres i professors i no hi ha educació sense mestres i
professors formats, respectats i amb autoritat. A mi no m’agrada
massa utilitzar aquest anglicisme empoderament, però aquí
m’agrada perquè és una qüestió que té a veure amb autoritat
interna i externa, amb poder, i aquest migdia m’han arribat les
respostes a unes preguntes que jo li vaig fer al començament de
curs, que jo les havia fet també per preparar-me aquesta
intervenció. Bé, com que no he tengut temps de mirar-les,
m’agradaria, si pot, que en aquest sentit em tranquilAlitzés amb
un parell de preguntes, ja sé que són una mica específiques, però
bé, com que no he tengut temps de mirar-me-les: Sr. Conseller,
hi ha hagut reducció del professorat interí en relació al curs
passat?
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Conseller, hi ha hagut reducció de la jornada -jo li he fet
moltes preguntes en aquest sentit i vostè me les ha contestat, un
taco així, però, bé, tranquilAlitzi’m, tranquilAlitzi’m en el sentit
que, segons l’informe del CES, aquest any, aquest curs ha
augmentat, una vegada més, vostè ja ho ha dit, en 6.000
alumnes, o sigui la nostra necessitat d’atenció, 6.000 alumnes
més; tranquilAlitzi’m en el sentit que no s’ha reduït el nombre de
professors ni la seva dedicació. Perquè a mi m’amoïna una cosa
que vostè va anunciar el dia 2 d’octubre a una entrevista que va
fer, dient que una fita desitjable era que l’augment d’aquesta
hora lectiva del professorat tenia com a conseqüència la
reducció de 350 professors interins, això ho posava el titular i jo
després m’he llegit l’entrevista amb tota cura i tal. I jo la veritat
és que això no ho entenc, perquè si nosaltres exigim més hores
de docència al professorat, em sembla bé i està dintre de la
legalitat i ja està, però augmentem una hora les matèries
instrumentals de l’alumnat, com podem reduir 350 professors?
Com ho podem fer sense deixar abandonades aquelles
qüestions, perquè jo, Sr. Bosch, i vostè que és professor també,
jo no crec que els professors no treballin, jo crec que treballen
moltíssim, i vostè l’altre dia intentava tranquilAlitzar contestant
una pregunta d’una companya seva en el Ple del dimarts, dient
deixem-nos d’aquesta incertesa de no baixarem els sous dels
professors, jo estic d’acord amb això, donem-los certesa,
donem-los certesa als professors, perquè els professors treballen
molt. I vostè no em negarà que en els darrers temps, i per motius
que segurament no tenen res a veure amb la docència ni amb
donar millor servei, si s’ha mogut aquest concepte que la
societat té dels professors en el sentit de convertir-los en
persones que treballen poc o que no treballen tot el que haurien
de treballar, tenen moltes hores de vacances, tenen molts ponts
i tal, sí, potser sí, però també treballen profundament i estan
molt compromesos. I vostè que ha estat director d’un centre i és
professor i té una llarga experiència ho sap ben bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Alberdi, hauria d’anar acabant perquè ja passen 36
segons del seu temps.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Què diu, Sra. Presidenta! Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho sé, aquesta presidència vol ser flexible, però ... hauria
d’anar acabant.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Ho sé, ho sé, ho sé, no s’amoïni, acabaré de seguida.

Quart tema, escolarització, que vostè ho ha tocat també. I
una pregunta molt senzilla, Sr. Conseller, vostè ha dit una cosa
de la concertada que té tota la raó, mereix el nostre respecte i
també exigeix el nostre control, és cert; jo li pregunto, aquesta
taxa de distribució de nouvinguts que hi ha ara mateix, que està
fixada des de fa temps entre el 84% als centres públics i el 16%
a la concertada, a vostè l’amoïna? A mi m’amoïna, a vostè
l’amoïna? I si l’amoïna, té previst fer un nou decret
d’escolarització o aplicar mesures que facin més equitativa
aquesta distribució?

I després només parlaré d’una darrera cosa, que té a veure
amb l’èxit escolar. Vostè n’ha parlat molt, jo tenia aquí unes
dades sobre el Programa PAIRE, però no les hi donaré, és igual,
no en parlarem, però vostè en aquesta mateixa entrevista va
crear també un altre element d’incertesa que a mi m’amoïna i
que potser em podria tranquilAlitzar, que és que va dir: home,
quan fem aquests ajustaments que són necessaris una de les
coses que tocarem seran els departaments d’orientació dels
centres. Com els tocarem els departaments d’orientació dels
centres, si la dotació dels departaments d’orientació, que són
bàsics, tenen a veure amb els diagnòstics de les dificultats dels
nostres nins i amb les diferències culturals que hi ha als nostres
centres? Com els tocarem si aquestes diferències culturals no
disminueixen i aquests diagnòstics no disminueixen?

I si pogués, hi ha un tema que m’interessa molt i que estic
segura que el tocarà també el Sr. Alorda, que és: afectarà
d’alguna manera el pla d’ajustament al seu capítol 1 que diu que
reduirem en 87 milions d’euros les despeses de personal
d’aquesta comunitat autònoma a l’àmbit de l’educació?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Per contestar té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sra. Presidenta i gràcies Sra. Alberdi. Vegem i
anem per ordre, en primer lloc, de tota la sèrie d’adjectius o
qualificatius per definir el que hauria de ser un pacte, hi estic
totalment d’acord, si hi ha un pacte és perquè sigui durador i a
més fins i tot jo diria que obliga a uns compromisos per part de
tots. Si el programa diu, i no ho record ara exactament, que
necessita una reforma, jo crec que hem de ser valents i ho hem
de dir: com no ha de necessitar una reforma un sistema educatiu
que ha aconseguit el que ha aconseguit però que té les
mancances que té, però quan deim reforma ho deim dins l’àmbit
normatiu d’allò que podem. És a dir, hi havia una LOGSE,
vostè m’accepti que hi va haver un intent, una LOCE, tan
respectable com qualsevol intent de crear una LOE, però els
moviments LOGSE-LOCE-LOE no en tenim, bé, en tenim
culpa cadascun dels nostres partits, però ni vostè ni jo hi ha
hagut un moviment; un moviment que tanmateix en el temps
alguna part de les idees que varen parèixer escandalosament, no
sé com definir-les, anava a dir innovadores, però, bé, que ens
atrevírem a suggerir, algunes de les quals han estat incloses dins
la LOE.
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També es va parlar de canviar els criteris d’escolarització i
després no va ser així, en fi, i tantes coses que si ..., quan vàrem
parlar del nombre mínim de dies lectius, quan vàrem parlar de
tota una sèrie de coses que la LOE no va tocar; quan vàrem
parlar d’introduir proves de setembre extraordinàries, que
pareixia que era pecat introduir-ho una altra vegada a la LOCE,
la LOE després no ho va tocar. És a dir, uns i els altres tenim
part de la culpa d’haver tocat el sistema educatiu quan d’altres
països europeus el pactaren fa decennis, n’hi ha que són més
avançats en això, i vostè i jo sap que ens ho explicaren a
l’Institut de l’Oficina per al Currículum de Helsinki, que varen
decidir que, per l’amor de Déu!, que els currículums no els
fessin els polítics, que l’educació havia d’estar fora de l’àmbit
de la discussió política i que la diferència entre lliberals i
socialdemòcrates, si em permet la diferència, seria accentuar
determinades accions pressupostàries, accions més aviat de
definició que els grans models polítics que tenen determinats
països avançats. Tant de bo que això fos així, qualcú (...) va
contestar: però i qui es creu que tria les persones que fan els
currículums?

Després les democràcies, i dic això amb una miqueta de
broma, però tant de bo que poguéssim donar aquesta imatge que
això està en bones mans. Vull fer una referència a què els
polítics intentam fer allò el millor que sabem, però que
l’educació està en mans estrictament professionals. Però si
també aquí a Espanya està en mans polítiques, el pacte ha de ser
això. Jo no sé si ..., i s’imagini que arribassin a signar un pacte
la majoria de forces polítiques i socials, el valor que tendria
seria el valor important que aquesta societat balear diria: a la fi,
a la fi, a l’escola, a aquesta petita comunitat autònoma en temes
educatius, escolars, formatius, s’han posat d’acord. Té aquest
valor i aquest valor donaria una estabilitat, després ens obligaria
a uns compromisos. Serà complicat, en som conscient, però no
dubti que coincidesc totalment amb vostè sobre la necessitat i la
bondat d’aquest possible pacte.

Segon punt, per anar concretant, mapa. El mapa escolar que
aquest conseller va trobar quan era director general el 2003,
impulsat pel conseller Pons, el vàrem respectar totalment i el
vàrem haver de modificar, com es diu en castellà, sobre la
marcha, per la gran arribada de persones que hi havia respecte
del mapa. El primer pla d’infraestructures educatives, bé, qui els
parla va impulsar, amb el conseller Fiol, la constitució de
l’IBISEC, un institut d’infraestructura educativa específica per
construir centres. El primer pla d’infraestructures es va
presentar el febrer del 2004, perquè l’important és fer el pla,
però convendrà que obtenir pressupost per construir-lo és tant
o més important, si només tenim el pla i no tenim -(s’escolten
dos cops efectuats per l’intervinent sobre la taula)- cent i
busques de milions d’euros que vàrem aconseguir per construir
34 grans actuacions, i ens en quedaren.

La consellera Galmés trobà un mapa que encara no havíem
pogut acabar d’implantar a causa d’aquella arribada
impressionant de gent, de nouvinguts i de gent que va venir aquí
a cercar una oportunitat, i el 2008-2009 va presentar, ella deia
un pla d’infraestructures, si em permet i amb tot l’afecte
personal que li tenc i admiració, seria una ampliació del pla
d’infraestructures, perquè el 2008-2009 s’estaven fent, perquè
el primer pla va ser el 2004, el 2008 i 2009 ja es va modificar,
i actualment jo tenc unes línies bàsiques sobre actuacions
fonamentals. I una d’elles que crec que és de justícia és el

Conservatori Professional de Menorca, diré de Menorca per no
dir de Maó, per no aixecar, ferir susceptibilitats.

El Conservatori de Menorca, que ens plantejàrem a un
moment si convendria fer-lo a Ferreries o a Alaior, per allò que
vostès saben, territorialment, i perquè la seu universitària és a
Alaior i valdria la pena que el musical estigués a Ferreries, si
em permetem aquesta llicència, arribàrem a un pacte, a un inici
de pacte, amb l’Ajuntament de Maó, de distint signe polític,
perquè després vàrem convenir si tendria a veure amb la Sala
Augusta, vostès ho recorden. Jo no crec que sigui el millor lloc
i rehabilitar sales escèniques per transformar-les crec que les
necessitats d’avui en dia d’un conservatori professional, tot i
que la idea és bona i revitalitzadora, i no vull posar el dit dins
l’ull ara en temes de revitalització del centre i amb la diferència
que tenim ara a resoldre el tema de Sa Graduada, tal com hi ha
avui en dia a Vila, a Eivissa, un nou conservatori com cal,
Menorca necessita un conservatori com cal.

I s’iniciaren, però ja ho discutirem si de cas, quan ho
presentem, s’iniciaren per part del conseller Llinàs algunes
actuacions, però no hi ha ni projecte, ni pressupost. I clar,
l’urgent ens passa davant l’important i segurament tendrem més
necessitat d’acabar un centre de primària o el centre d’adults,
que a mi m’agradarà transformar el nom en Centre de formació
al llarg de la vida, si és possible i seguint les directrius europees,
però és ver que aquest equipament és necessari. I només he fet
aquesta puntualització perquè m’ha fet una referència, però sí hi
ha unes actuacions prioritàries i amb Planificació, amb la
directora de Planificació revisam el mapa escolar perquè, el que
els deia, en tots anys no hem pogut acabar d’implantar el primer
pla de l’any 2000-2001, que revisàrem concretament a Menorca
el 2007 i no em digui exactament quan, però no m’atrevesc a
parlar d’un nou pla sinó de revisar l’existent i d’impulsar
pressupostàriament aquelles actuacions que puguem per dur
endavant, doncs què li he de dir, tenc un grapat aquí davant que
vostès han sentit darrerament, que si a Santa Eulària, que si
ColAlegi Públic d’Es Pratet, que si un nou colAlegi, un institut a
Santa Maria, que si un nou centre de primària a Maó cobriria les
necessitats, dificultats que tenim a Es Mercadal, etcètera, Can
Picafort, zona nord de l’illa. Segurament quan es completin els
equipaments de primària a la mateixa Eivissa serà necessari un
nou institut a Vila, no acabam d’estabilitzar, però a un mapa
escolar de propera revisió durem endavant aquestes iniciatives
amb aquests centres.

Tercer punt. Després parlava de política de personal, aquí sí
que val la pena que ens hi estenguem perquè aquesta comunitat
autònoma, no sé si el conseller d’Economia està molt content,
però aquesta comunitat autònoma, això són dades oficials, té
més persones contractades a inici de curs que l’any passat i a
data d’avui, per qüestions de substitucions, hi ha gairebé 400
persones més fent feina des de l’inici de curs, substitucions
puntuals, i si potser que quedi entre nosaltres, perquè realment
és difícil d’explicar. Però el sistema educatiu, com expliquen els
meus companys d’Economia, és un sistema en el qual tothom
vol atenció a la mateixa hora i cada dia. El conseller de Salut,
exconseller, que és aquí, sap que tothom necessita atenció
mèdica, però afortunadament no tothom es posa malalt el
mateix dia, perquè colAlapsaria el sistema. Educació és un servei
públic que vol atenció cada dia a la mateixa hora, per a un
mínim de cinc hores.
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Això suposa una gestió de personal, ah, i vull ser més
agosarat, perquè vaig a ser-ho en aquest moment de preparació
i presentació de pressuposts, si es produeix una baixa,
evidentment, si em permet, és que aprofit la confiança amb el
Sr. Thomàs, es podrà allargar una llista d’espera, i si no és una
urgència tendrem un problema amb les llistes d’espera; però si
no hi ha un professor de matemàtiques de tercer d’ESO dins la
classe als quinze dies no hi ha llistes d’espera, hi ha consellers
que ho estan passant molt malament. No hi pot haver llistes
d’espera en el sistema educatiu. Quan ve un nouvingut, i en
venen cada dia, no els podem posar a la porta amb una llista
d’espera, no hi ha llistes d’espera a Educació, Educació és
resposta immediata. Per tant, li assegur, i li puc firmar i signar
davant notari, que pel setembre hi havia 35 professors més,
m’agradaria que fossin 135, però n’hi havia 35 més en total
respecte de la xifra que havia baixat del curs anterior, però ens
movem envoltant dels 11.000 i busques de persones que fan
feina en el sistema educatiu públic i unes 3.500, 3.600 en el
sistema concertat. Per tant, les xifres les hi puc confirmar.

Tot i això, com que ens aplicaran, i tendrem temps de
discutir-ho perquè crec que ja hi ha data per a la compareixença
parlamentària d’explicació de pressuposts a dia 9 o dia 10, o un
dia d’aquests, a mi se m’aplicarà una reducció de capítol 1, i
demanaré als professors de secundària, ho hem proposat als
sindicats, si dins la seva forquilla normativa poden fer 19 o 20
hores lectives. El ministeri abans no ho demanava, la normativa
de l’Estatut de la funció docent, fa molts anys que va fixar que
un professor de secundària pot fer entre 18 i 21 hores lectives,
no de feina, és ver; s’ha transmès malament que pareix que el
professorat, jo som professor de secundària enguany fa, el mes
d’octubre, trenta anys, en el sector concertat, que és on vaig
començar, es començava amb 27 i actualment s’està en 24 hores
lectives. El sector públic, afortunadament per al professor amb
seguiment públic, es mou entre 18 i 21, el professor de primària
a 25.

Si demanam aquest esforç és per poder disposar d’un capítol
1, per poder atendre les necessitats de personal, per a res més.
Perquè no podem implantar la sisena hora amb aquest nombre
de personal, no és a canvi de, això és a canvi de poder aguantar
els problemes pressupostaris que tenim, perquè si implantam la
sisena hora: una, l’hem de pagar, no demanarem al professor de
primària que en faci 26, la pagarem, si la implantam l’haurem
d’abonar, i lògicament el funcionari d’ensenyament de l’àmbit
de primària es mou a una forquilla de 25 lectives, amb 30 de
permanència, per tant no podrà ser a costa d’augmentar el
nombre d’hores als companys de secundària.

Següent punt. Per acabar amb el tema d’escolarització,
probablement haguem de retocar el decret d’admissió
d’alumnes, fins i tot, és curiós, li coment que alguns equips
directius ja m’han fet arribar esborranys de possibles reformes
respecte de la zonificació. La zonificació que nosaltres
modificàrem en el Decret 2004, a la legislatura anterior, no es
va tocar, jo crec que ampliar les zones a priori és més bo que
tenir-les més petites, hi ha gent que opina el contrari, jo ho
respect, té avantatges, lògicament a qui viu prop de l’escola li
interessa la zona petita i a qui no viu just devora l’escola li
interessa la zona més gran. Aquest és l’etern problema. Però el
que vàrem anunciar el 2004, aquell principi del dret romà..., el
Sr. Alorda ho sap més que jo, que diu prior tempore, potior
iure, hi ha sentències que discuteixen si tu reserves..., supòs que
anam al sistema de distribució d’alumnat, evidentment no pot
ser que s’utilitzi una barrera econòmica -i ja m’entenen per on
van els tirs- per a l’accés d’un alumne a un centre educatiu,
evidentment no públic, i no ha de ser per si és concertat.

Segona. Hi pot haver discussió sobre el respecte que tendrà
un ideari. Què pensarà un musulmà d’una institució catòlica. Jo
conec centres d’inspiració catòlica que no tenen problemes a
admetre musulmans, sempre que no actuïn en contra de l’ideari
d’aquella escola. Cap problema. El problema el tenim en el fet
que la solució clàssica per redistribuir és tancar escolaritzacions
per davall de la ràtio màxima, guardar places i després
adjudicar-les. Jo tenc els meus dubtes jurídics respecte d’això.
Hi ha hagut sentències que diuen que si la ràtio per llei és 25, a
una persona que solAlicita en temps i forma, amb quin dret li pot
dir que no entra si és la persona que fa 24? Això seria un tema
que ens durà més discussió, no hi ha una idea que hagi resolt la
distribució, però alguna cosa haurem de fer per satisfer el dret
de tothom. També hi ha gent..., quan vàrem introduir la idea,
que també vostès que donaven suport al Govern la passada
legislatura, no va canviar, és una idea innovadora d’aquesta
comunitat autònoma, que va ser valorar el temps d’estar a la
zona. Això no existeix a cap altra comunitat autònoma, o no
existia, va ser una idea que un grup de persones vàrem dur
endavant i el que pretenia almanco és que el que duia almanco
dos anys i mig aquí, tengués algun dret més que el que acabava
d’arribar, que és el principi de les cues. A ningú no se li ocorre
a una cua d’un banc, que un que arriba a la cua i és el que fa 26,
perquè és nouvingut -amb tot allò que suposa d’esforç que vull
dir amb la cara ben alta que hem fet, per acollir aquests
nouvinguts-, passi davant de la cua. N’agafarem 23 al banc i
com que ve el 24 i és nouvingut, passarà dins el banc, no, però
és que han tancat les portes del banc al que fa 23. No. Hi ha
sentències al respecte clares, que si hi ha una llei que diu que
són 25 ..., a Andalusia i ho dic de memòria ja hi ha hagut algun
cas, idò 25 n’han d’entrar. La LOE te dóna el marge de 26 i 27
per a processos de nouvinguts. En això sí hi estic d’acord. La
LOE va permetre sobrepassar la ràtio màxima de la LOGSE per
a casos de nouvinguts. Però anar per davall de 25, reservant a
compte del que ha d’arribar, el dret del que ha d’arribar crec que
ha de passar darrera respecte del dret del que ja hi és.
Lògicament tendrem temps de discutir el que suposaria tenir en
compte una modificació. 
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N’hi ha d’altres que ens han fet arribar i que consti que les
modificacions del decret d’admissió les hem impulsades el
2004, quan treballàvem en planificació i ara també la directora
hi està fent feina.

I això, per no allargar-me, són les contestacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Alberdi, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Molt breument. Gràcies, conseller. Estic totalment d’acord
amb aquesta sensació que hem de dir a la societat que
l’educació està en bones mans, i això em sembla que és
important. 

Només dir que tots aquests plantejaments generals em
sembla que es podran discutir, estam disposats a discutir-los tots
i que ens tindrà al seu costat per continuar amb aquesta feina
d’aconseguir això que em sembla tant important, que el sistema
educatiu tingui aquesta estabilitat. Jo he vist darrerament que hi
ha molta tendència de vegades a fer de l’educació un àmbit de
discussió electoralista. Jo demano a tots els que som aquí, així
va passar quan hi havia el Sr. Fiol i vàrem de discutir tot allò
que havíem de discutir, però sempre hi va haver un tarannà on
vàrem procurar apartar aquestes discussions de forma de les
discussions de fons. I a mi m’agradaria que en aquests quatre
anys que tenim per endavant, aquest sigui també el tarannà
d’aquesta comissió.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):

Estic segur que serà així, almanco no serà per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):

Disculpi. Es veu que encara em fa falta agafar-li el truc a
això. Estic segur que serà així, almanco ho intentarem amb totes
les forces.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller a vostè i al
seu equip per aquesta visita avui, pel to, per fugir de la
caricatura respecte de les situacions i de l’herència, jo també em
vull sumar a aquesta aposta pel consens, i el consens es fa si hi
ha respecte. És a dir, jo crec que un dels apunts de si s’ha de fer
una revolució o s’ha de fer una reforma, és que és ben

necessària, com vostè apunta, per les necessitats i pels nostres
ítems fer alguna cosa, i l’altra és utilitzar-ho només per dejectar
els que hi havia, com una cosa que hi ha d’haver una revolució
perquè el que hi havia era un desastre. Jo crec que si es fa des de
la dificultat del repte i sabent el moment que vivim, no hi haurà
inconvenient d’anar avançant.

També li he de dir que a nosaltres ens va bé avui centrar-nos
en l’educació. Si vostè s’hi compromet, a mi m’agradaria que hi
hagués una data, ara ja vendran els pressuposts, hi haurà un altre
debat, però li ho he d’apuntar, som a finals d’octubre. Nosaltres
volíem aquesta presència tot d’una perquè els reptes eren
importants, el que s’estava apuntant als diaris, hi ha hagut molts
de titulars que ara tocarem, però que han donat intranquilAlitat
i no l’hem vist en el Parlament. Per tant, si ara cultura,
universitats, formació ve abans, ens pareixerà molt bé. Però si
torna a ser ad calendas grecas, comprendrà que amb tot el bon
enteniment que hi ha d’haver, no quedarem a ple.

Per tant, jo crec que ara hi haurà un gran moment, que seran
els pressuposts, on es veurà on som. Seria molt fàcil per a avui,
per a qualsevol dia recopilar propostes del Partit Popular
d’aquests quatre anys, en plena crisi, on se’ns deia que
gastàvem massa poc en educació. I ara sembla que el gran retret
és que es gastava massa en tot, vist el que hi havia, no perquè
ningú no vulgui que hi hagi menys en educació, sinó que vist el
que hi havia... Sobre això crec que hi haurà d’haver un puntet de
dialèctica, que la tendrem, cadascú repartirà culpes, però passats
aquests deu segons de repetir-nos culpes, facem feina perquè la
situació econòmica és la que és i jo crec que el que hem de fer
és sortir-ne i afrontar-la, i tots sabem que és complicada.

Jo en aquest sentit de totes maneres no vull defugir de la
situació, li vull demanar quan creu que es pagarà tot allò que
avui està pendent, amb una certa idea de si veu..., perquè és una
situació que està contaminant totes aquestes reflexions que
vostè ens fa.

També ens deia que milloren. Clar, quan un sap que tenim
el 3% del PIB dedicat a educació, que tots aspiram a ràtios
escandinaus o del centre d’Europa i veure que es pot retallar
aquest 3% i que si en tot cas mantenim aquest 3% serà perquè
el PIB ha davallat, la veritat és que no ens consola gaire. Es
poden fer coses imaginatives, es poden posar ressorts més
intelAligents, però alguns d’ells van darrera els recursos. I
aquests reptes del fracàs, de l’abandonament, de la diversitat
que vostè ha apuntat, el creixement demogràfic, ... la veritat és
que ho tenen. 

Jo li vull fer dues reflexions en aquest sentit. El desprestigi
d’allò públic, i tenc la sensació que aquesta nova entrada del
Partit Popular el transmet, de vegades volent i de vegades no
cercant-ho directament, però culpabilitzar allò públic de la
situació crec que no és bo, i sobretot en el tema d’educació.
Crec que és un error desprestigiar en aquest sentit. 
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I ja passam al tema de les plantilles. S’han enviat molts de
missatges que sobra gent o que fa poca feina, etcètera. Ara vostè
ens dóna..., no importa ho amagui, per mi ho pot treure amb un
bon titular que hi ha més gent, si és així, no ho amagui. Però per
què té aquesta recança? Tal vegada és perquè ha promès que hi
ha encara el procés de si els interins, quins seran els que
agafaran o no agafaran? Serà perquè hi ha aquesta rebaixa del
capítol 1? Jo no ho sé, si vostè té aquesta dada, defensi-la,
perquè jo crec que és una bona dada, si és així. Ara, els nervis,
la intranquilAlitat que ha provocat en aquest colAlectiu d’aquests
400 més i dels 2.000 que hi ha, no és perquè siguin interins o no
interins, a mi el que m’interessa és que són a les aules, el que
ens ha d’interessar és el servei docent, no el lligam que té amb
l’administració, el nombre d’alumnes per aula i els serveis que
es donen. Jo sí que sé per exemple alguns dels serveis que s’han
explicat i ja n’hem parlat. Com es desmunta l’ESADI o com
s’afronta la diversitat, el problema hi és, i com es disminueixen
aquests recursos, com disminuint els recursos especialitzats es
pot millorar el resultat? Jo crec que això no va així. 

El mapa escolar, s’ha fet un gran esforç per fer-lo i
m’estranya el seu dubte de si era suficient el finançament del 98
perquè l’endemà ja es gastava més, amb doblers de la mateixa
comunitat autònoma. I també em sap greu veure com després
amb el primer sistema de finançament, la població queda
tancada l’any 98. Això va ser un error realment greu, però no hi
entrem, la qüestió és que és insuficient, tal vegada podíem
dubtar els anys noranta, però crec que avui és inevitable discutir
que és insuficient, i hem fet aquesta inversió. Ara, hi ha una part
que és allà i voldrem discutir amb vostè aquestes prioritats
perquè avui no hi podrem entrar. 

És curiós que una manera d’afrontar aquesta especialitat a
entitats per especialitzar-les i treure-les l’IBISEC, jo sempre he
dit que aquest tema del sector públic tant podien tenir
personalitat jurídica totes les escoles, com que només hi hagués
una conselleria, són models que jo els don una importància
relativa, però s’ha mitificat la idea que si hi ha una sola entitat
que té quatre coses distintes és més pràctica, jo crec que sí, o no.
En qualsevol cas em sorprèn perquè l’IBISEC deixa de ser
aquest institut que vostè apuntava, li deman si em confirma que
l’IBISEC es mescla amb més gent, com en qualque moment
s’ha apuntat, almanco per part de l’anterior govern.

Passem al 0-3. Jo crec que és evident que hi ha un vessant
social i un vessant educatiu, tots en podem tenir una opinió,
però després hi ha unes necessitats. Si tothom escolaritza i jo
vull escolaritzar..., jo vull que tenguin aquesta possibilitat social
i educativa, vull arribar-hi i vull arribar-hi sense demagògia, hi
vull arribar. Per tant, som conscient de la dificultat que ens
trobam. Els ajuntaments, que tots volgueren la inversió, per tant
es queixen d’una cosa que demanaren, massa bé, ho comprenc,
jo també em solidaritz amb la responsabilitat municipal, però
anam cap un model que l’hem de racionalitzar. Jo l’escoltaré,
ara no només excuses, l’escoltarem amb racionalitat, però amb
compromís, no amb excuses per recular.

Les sis hores de primària no m’ha aclarit quan o com les
farà, perquè, clar, les 1.050 catalanes tots sabem a quin punt de
la corda es troben, i vostès han insistit, en el debat de presa del
Sr. Bauzá, president. Per tant, la crisi, tot ja hi era. Jo li deman
més claredat.

I estic d’acord amb vostè en moltes coses del vessant tècnic
de l’educació respecte del vessant polític. Hi ha ideologia, hi ha
política, però si poguéssim arreglar un sistema en el qual tots hi
estam d’acord, jo crec que avançaríem molt i deixar-ho en mans
dels experts. Per tant, llevem les provocacions, llevem els
elements provocadors, fins i tot deixem-los en mans dels
experts, dels pedagogs i deixem les provocacions per a unes
altres batalles. No cerquem ronya allà on el que cercam és
qualitat educativa -“ronya”, si no surt al Diari de Sessions, però
crec que és una paraula adequada.

El tema dels concertats, el discurs que vostè fa em sembla
bé. Complirà amb l’equiparació de sous?, creu que podrà
complir un deure legal de fa molt de temps? Hi ha prioritats
amb uns recursos limitats. Creu que s’ha de concertar en
separació de gèneres? El tema d’escolarització és apassionant i
no hi entraré perquè duria per un debat propi i no hi serem a
temps.

En la flexibilitat d’itineraris, programes combinats, jo crec
que s’hi ha de creure, s’hi ha d’avançar, ens pareix interessant,
però hi ha de creure tota la societat. Nosaltres tots coneixem,
vostè ara du el SOIB, però sabem els cursos de formació
ocupacional que es feien a empreses, tota la picaresca que va
envoltar els fons europeus de formació, de formació empresarial
i de formació ocupacional, i nosaltres parlam de formació, de
formació de ver, no d’injectar recursos al sistema. Per tant, si
això és un pacte social ampli i no tenim tots els sector ocupats,
crec que això és important i és interessant. I en formació
professional s’haurà de fer, fins i tot jo diria que la rigidesa de
l’oferta dificulta donar respostes adequades a la demanda.

I aquí hi ha un tema, ho ha dit vostè sobre les escoles
d’idiomes, sobre la formació professional, ho deim en l’anglès,
ho diu en un parell de coses, en l’educació al llarg de tota la
vida, que animam la gent a recursos educatius, deim que és una
inversió per sortir de la crisi, però estam saturats. No es nota
aquesta pressió, per dificultats de tots, l’anterior govern va fer
un gran esforç, però tampoc no va estar a... Crec que hi ha
d’haver aquest pacte d’estat entre tots, perquè si no és així la
sensació és realment que els prenem el pèl. Quan a una persona
li dius estudia i se’n va i no pot perquè està saturat, la sensació
és que el sistema, les institucions i els partits polítics nefasts, és
culpa d’Antich, no, no, és que és culpa de Rajoy, bé, no puc
estudiar; i això evidentment ho hem d’afrontar. 

Per cert, amb l’anglès tota l’empenta que pugui. Li deman
per favor, no intentem crear un dubte de qui és que vol que
s’aprengui anglès i no vol aprendre anglès, perquè resulta tan
absurd pretendre que hi hagi algú que no vulgui que els seus
fills o tots tenguem un nivell de capacitació en anglès al màxim
nivell per anar pel món, que hem duit debats ridículs en aquest
país que són incomprensibles arreu del món. Per tant, no els
provoquem perquè serien absurds. Jo amb el seu to, veig que no
anirem cap aquest debat, però tenc la sensació que de vegades
hi ha altres actors que el distorsionen per damunt, per davall i
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pels seus costats que no sé què acabarem fent, però en tot cas
dins aquest nivell de la racionalitat ens hi trobarem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’acabar perquè passa del seu temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acabaré. El debat dóna pel que dóna en aquest format. 

El tema de la universitat, si hem dit que els polítics s’hi han
d’inserir poc, quan ja parlam de la universitat, el mínim. I amb
el que hi hem d’aportar per saber si hi aportam o no, jo no som
tan optimista com vostè, perquè la universitat pobra. Els
recursos relatius que té el país, sobretot en relació amb la
riquesa que genera, no són els adequats per a una universitat.
També ens sumam al campus de l’excelAlència, ens sumam als
esforços, però aquest mateix fracàs que vostè ja confessa, tot i
no renunciar-hi, i jo li don suport en el tema de la facultat de
medicina, és que és absurd que a nivell de l’Estat espanyol no
puguem afrontar una facultat de medicina. I no el culp, no
entraré en la caricatura que vostè no sap negociar amb Madrid,
bé, aquesta guerra entre Balears de donar-nos les culpes dels
fracassos dins el finançament estatal; però sí hem de constatar
que és un fracàs no poder afrontar una cosa que totes les xifres
indiquen que hi tendríem dret.

També li demanaria per la biblioteca i també per un suport
addicional a R+D+I a partir de la universitat i que jo crec que
també aquí hi ha molt de camp per córrer. Animar-lo amb
UNED i UOC i amb el camp universitari que el passi al Govern,
que no tornem quedar enxarxats amb herències de la diputació
que fa rialles, fa rialles ... i li agraesc que ho digui vostè perquè
quan algú digui que el més raonable és això, no hi torni haver
una altra França i Espanya. És inconcebible que les polèmiques
i ara utilitzaré la paraula “bordes” i em perdonaran, que de
vegades fomentam dins el món de l’educació, amb els
problemes que tenim! Per tant, crec que l’enfocament que vostè
fa és l’adequat.

I quant al català, i acab amb això, l’únic que li deman és
l’element de no provocar, el bàlsam de normalitat de veure un
conseller del nostre país que diu que ningú no qüestiona la
unitat de la llengua de Fraga a Maó... Això ja em tranquilAlitza
i preferiria que avui doncs no ho tornem obrir. Vostè em diu que
té un objectiu, que tots els alumnes coneguin les dues llengües
oficials, ho subscrivim. Jo sé que hi té problemes i sé que totes
les persones objectives que vulguin anar a les aules saben qui té
dificultats d’expressió amb quina de les dues llengües oficials
i quina és la llengua koiné, la llengua de trobada i la llengua
comunitària dins la comunitat educativa amb els nouvinguts.

Per tant, si vostè assoleix aquest paper, que ha estat
l’educació que ha fet el gran paper de la integració, evidentment
ens hi trobarem. Jo si ara amb la seva resposta puc apuntar
algun dels altres aspectes, però sobretot si em podria contestar
algun dels apunts que jo he fet, doncs, li estarem agraïts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):

Gràcies. Bé, en primer lloc del primer bloc d’afirmacions
que vostè feia respecte del finançament, només li volia fer un
apunt. És veritat allò que diu que el primer dia començarem a
gastar més, però les comunitats autònomes i ho hem de
reconèixer, totes quan reberen transferències pensàrem que
havíem de millorar algunes coses, i es començà -això l’Estat ho
retreu encara quan els...-, i no renuncii a anar a parlar de moltes
altres coses, però nosaltres començàrem el primer de tot acords
de millora retributiva, per la qual cosa el capítol 1 començà a
créixer més enllà de la transferència que rebíem. Nosaltres
vàrem rebre estrictament, acceptem que insuficientment, però
vàrem rebre, segons el sistema de transferència que podíem,
aproximadament un 11,5 més d’allò que estrictament ens
tocava. La famosa intervenció -la hi recoman- del Sr. Granados,
del Partit Socialista, ens ho retreia en el Senat: “Com pot ser?,
haurem d’acabar amb el procés de transferències si es fa aquesta
transferència a les Illes Balears”. Si vol, demani-ho a Jaume
Font, que era en aquell plenari, i així m’ho va contar, perquè era
un desbarat que fessin transferències per damunt de l’11% més
d’allò que tocava en una transferència, però, va, així i tot mai no
ens ha bastat.

Però és vera que qui els parla no ha fet més que subscriure
dos pactes de millora amb els funcionaris públics. L’acord de
millora del 98-99 i l’acord de millora de retribucions del
funcionari públic docent del 2006 són els dos únics grans
avanços que varen fer créixer el famós CRIP, el que vaig dir
l’altre dia que no tocaria. Per tant també és vera, vàrem destinar
bona part dels recursos, però primer de tot en capítol 1.

Segona qüestió. Quant a infraestructures li puc assegurar que
dins la reestructuració del sector públic una de les empreses que
queda, i tota sola, és l’IBISEC, que em consta que l’anterior
secretari general del PSM, Santi Pons -i amic-, que va iniciar la
idea en el 98-2003, després no hi va haver acord en el primer
pacte i no es va fer, i ho puc contar perquè això és així, i el 2004
vàrem dir “no, és necessari; podríem tenir un gran organisme
públic d’infraestructures, però d’infraestructura educativa”, i
amb la que queia el 2004 era imprescindible per fer projectes i
licitar amb rapidesa i amb supervisió. Per tant...

Quant a política de personal que m’ha dit, i respecte al que
deia de xifres que donam i de les xifres que em veig obligat a
ajustar quant a interins que no necessitarem l’any que ve,
enguany hem presentat un pla el qual hem basat en la
planificació educativa que hem trobat i respectat, i horaris fets,
i hem lluitat, lògicament, perquè ha de ser així per estabilitat,
per no canviar-los a l’estiu quan hi ha un canvi de govern. Per
tant hi ha més docents contractats. Però què passa?, ho he de dir,
perquè vostè ha dit “com pot ser, idò, que si hi ha un compromís
i hem apostat per educació, i dins el programa electoral, i en el
meu cas en el meu partit se’n parla, hi haurà retalls?”. Idò
evidentment, perquè hem pagat contra deute, hem pagat contra
deute; jo tenc un forat de més de 35 milions d’euros. Duim
dèficits històrics cada any de milions d’euros de capítol 1 que
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es cobreixen en el darrer segon, però contra deute. Però com que
això ho discutirem d’aquí a 10 dies, ja ho discutirem, i en un
moment donat la Conselleria d’Economia ha dit “no ens
continuen finançant”. Això és el problema que tenim,
bàsicament.

Segon punt, o tercer punt, ja hem parlat d’IBISEC. En 0-3,
en música, si farem. Evidentment, i vostè això ho coneix bé
perquè hi ha fet molta feina dins l’àmbit de la política municipal
i a nivell de consell, tots els batles sí que volien escoleta i escola
de música, eh?, i tots hem estat també regidors i, què vol dir?,
jo concretament vaig fer feina per crear l’escola de música
d’Esporles, i d’homologar l’escola, l’any 2000 i busques, quan
no tothom la tenia homologada, l’escoleta 0-3, però, bé, els nous
decrets han baixat les ràtios, han augmentat els espais...; per tant
una escolta estrictament homologable amb el darrer decret avui
en dia és molt difícil de mantenir amb uns preus assequibles i
subvencionats. Li assegur que el voltant del cost d’una plaça
escolar a una escoleta 0-3 està, amb dinar, a més de 300 euros,
i això és molt complicat; i per què?, perquè la ràtio està 0-6, 0-8,
per exemple en nadons d’un anyet, i amb ràtios de 13 infants les
escoletes 0-3 són per se cares, i si a més a més és no obligatori
i han d’abonar els pares, tot es complica més, però lògicament
aquí haurem de prendre una determinació, perquè això és una
necessitat social.

Quant a concertació, quant a concertació li he de dir que no
podré desenvolupar l’acord de millora 2008. Firmàrem el 2004,
però també demanarem a l’escola pública el mateix sacrifici que
a la..., a l’escola concertada el mateix sacrifici que a la pública.
No li podem demanar, per conveni, que augmenti el nombre
d’hores lectives, que ja és superior al de la pública -un professor
de secundària de concertada fa 24 hores, i un professor de
primària també-, per tant li haurem de demanar sacrificis en
altres aspectes. El famós 98,3, que és una xifra que un dia li
explicaré com va sortir a uns despatxos, perquè tocaria ser 95 o
100, va sortir el 98,3 perquè quan es feien càlculs de nòmina no
estam avesats, la gent del món de l’ensenyament públic, a saber
que les pagues dobles en el concertat són dobles i en el públic
no. Per tant quan es varen fer els acords d’aproximació hi va
haver un petit error a favor de la concertada i va sortir aquest
98,3. Que tothom expliqui com és que surten aquests nombres
tan rars d’aproximació. Bé, això queda ja per a la història. En
realitat allò ideal seria un 95%, sempre s’ha respectat que no a
un cent per cent a una persona que no és funcionària, etc., etc.,
que fa més hores de feina, però si demanam un..., jo crec que és
proporcional i proporcionat que si demanam un esforç al sector
públic el demanarem al concertat. Per tant si hi ha unes
congelacions de sou al sector públic hi haurà unes congelacions
al concertat. Si podem..., crec que a més les forces sindicals no
tolerarien un plantejament contrari, però també és ben just que
una persona que està dins l’ensenyament concertat i a més a més
-i això expliquen molt bé els sindicats de concertada- a mesura
que avança la carrera professional no avança a concertada com
a pública, que no existeixen el sexenni ni altres complements de
formació, realment és vera que a mesura que avança la carrera
d’un professor a concertada més s’allunya la diferència, més
s’allunya del sou de referència d’un company de pública.

Quant a rigidesa, me n’alegr que vostè em parli tan
clarament de sinèrgies dins l’àmbit de la formació i que el mapa
de la formació professional, que tradicionalment en aquesta
conselleria es feia a part del mapa escolar, perquè
tradicionalment s’ha fet així, ara es farà un altre plantejament
sobre el que seria un mapa de la formació per a l’ocupació,
professional o d’ocupació, és a dir, en conjunció a evitar
rigideses, que vostè ho deia molt bé. És que l’altre dia ho
parlàvem amb la directora del SOIB; ahir hi va haver plenari en
el comitè de la comissió executiva i he estat parlant amb tres
empresaris importants de distints àmbits que estan disposats a
fer, per exemple, esforços per obrir hotels aquests hivern, per
remodelar hotels aquest hivern, per a ofertes en call centre, per
exemple, de persones d’atenció, amb ofertes en aeroport, estan
fent feina perquè si alguna cosa crec que hem fet bé és vincular
més el SOIB a formació, perquè n’estic convençut, a més, i pel
que ha dit vostè, que llavors era com..., no diré la paraula
repartidora, per favor que no consti en acta, però és vera que es
feien polítiques des d’uns sectors que potser no era ben bé el
que necessitam. Si realment tot això està encaixat dins un mapa
de formació al llarg de la vida, possiblement crec que podem fer
feina en aquest aspecte.

Que no promogui... No ho dubti mai. Ahir mateix vaig tenir
el gust i l’honor de ser a la reunió de la junta rectora del Ramon
Llull, i de refermar la unitat de la llengua catalana, per suposat,
tot respectant, com sempre..., ja sé que a vegades vostè fa
qualque broma, divertida, li ho he de dir, respecte de les
modalitats, però dins aquesta unitat sí que és vera que m’ha
d’acceptar, o haurem de discutir, i supòs que serà on tendrem el
problema, respecte de com fer efectiu l’article 18, l’article 18
que està dins la Llei de normalització, i si estam d’acord que no
hem de tocar la Llei de normalització, i vostè i jo personalment
ho hem comentat alguna vegada, com a marc de referència que
ja du molts d’anys i ens dóna suficient joc, estic d’acord, però
també tenim problemes per fer efectiva l’elecció de la primera
llengua d’ensenyament. És més, si tornam al decret del 97, és a
dir, si tornàssim al decret del 97, a allò que era el decret del 97,
que va dur a una situació que és l’actual, que jo ni qualific ni
deix de qualificar en aquest moment perquè en cinc minuts de
rèpliques i contrarèpliques no ho podem fer, i perquè ens hem
passat de l’hora que ens havíem marcat, tot això hauria
d’encaixar, i a més jo ja li avanç, i supòs que vostè m’ho dirà,
que part d’un pacte educatiu passa perquè hi hagi un acord
lingüístic, perquè si no evidentment serà molt difícil, serà molt
difícil, i en som ben conscient. Però tendrem temps de parlar-ne
més detingudament.
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I finalment, dins totes les referències que ha fet a universitat
i referència a..., per això també vàrem juntar universitat, recerca
i transferència de coneixement, perquè creim que, bé, el 90% i
busques de la recerca que es fa en aquestes illes es fa dins
l’àmbit universitari, perquè l’apropament dels pols
d’investigació als pols de transferència del coneixement està
entre Universitat i Parc BIT. Per això ho férem i per això ho
creim. I m’alegra especialment que vostè, que també ha fet una
referència respecte de la situació un poc anacrònica del patronat
de la UNED dins l’àmbit dels consells insulars, comparteixi la
necessitat que facem alguna actuació també en aquesta vessant.

Amb això he contestat molt breument.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alorda, té vostè la paraula
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer que li apuntaré quasi
és..., supòs que n’és conscient, però al Diari de Sessions no es
lleva ni es posa, sinó que senzillament es transcriu, i que per
tant una vegada s’ha d’anar alerta amb les paraules perquè
queden en el Diari de Sessions, i no com a les actes que aixeca
un secretari.

Però jo sí que li vull apuntar que aqueixa primera llengua
d’ensenyament, com vostè apunta, sí que és important. Per a
nosaltres és un element cabdal el paper que juga l’escola de
socialització, d’integració, de cohesió, de crear una sola
comunitat. Tenim uns reptes realment extraordinaris com a país;
vostè ho coneix, n’ha fet referència, a l’explosió demogràfica i
a tantes coses que hi juguen. L’escola ha fet un paper de cohesió
extraordinari, el més important per ventura dels darrers..., dels
40 anys de l’autonomia. Qüestionar-lo, i darrere aquestes
intencions hi ha missatges, no només hi ha articulacions, hi ha
missatges, crec que duen al resultat final: prescindir d’una de les
llengües, i crec que d’això, clar, n’haurem de parlar, n’haurem
de parlar perquè creim que aquí no hi ha cap problema més
enllà del que el vol crear, sobretot extern a les Illes Balears,
sobretot és un problema que ens ve, quasi quasi qualcú diu “heu
de tenir un problema”, i crec que això no ajuda a resoldre
problemes allà on no n’hi ha.

Amb la resta estam d’acord. Jo crec que amb el que estam
parlant d’educació hi ha moltes coses en què ens podríem
entendre. Com vostè diu hi ha un element extern, que és si hi ha
doblers o no hi ha doblers, és quan un troba, si la manera és no
em queda més remei que retallar, és quan dic “bé, idò
augmentaré ingressos o llevaré una altra cosa, o em plantaré a
Madrid, no ho sé, qualque cosa faré”. Vostè té un marge de
maniobra aquí, en aquesta comissió, pràcticament, que és què fa
amb els recursos que té, i tenim un debat en aquest nivell. Quan
supera aquest nivell, quan se’n va d’aquí i diu, bé, que va
quedar tallat el 99, a partir d’aquí, el nostre finançament, que
n’Aznar retalla tot l’estat del benestar a base d’atribuir-lo a les
autonomies, les autonomies fan miracles perquè hi ha imposts
de construccions, perquè hi ha moviment immobiliari, però el
gran moviment d’explosió econòmica de l’Estat el benestar
queda colAlapsat i es fa un gran èxit, hi ha superàvit, però no es

transmet sobre el benestar, sobre les espatlles de les comunitats
autònomes, aquí vivim encara d’aquesta situació. 

Ara, jo sé que vostè té una situació dels 35 milions i que és
real, que és real. Ens la podem..., ja dic, tirar pel cap, o hi haurà
d’haver segurament reflexions al respecte, i repartiment de
responsabilitats, però allò important és sortir-ne, i veure com
s’aconsegueixen pagar aquests 35 i no només llevar-los.

La resta ho he d’apuntar i comprenc tots els punts que s’han
expressat. Nosaltres estam contents que l’IBISEC es mantengui;
també que es refongui, és a dir, el que volem és que siguin les
coses eficaces, no n’hem fet cap mítica, d’aquest aspecte, sinó
que sigui pràctic i real el que faci cada una de les entitats, i
creim que serà bo que així sigui.

La resta, cada un dels apartats, si hi torn entrar ens faríem
massa llargs i jo confii que hi ha hagi moments. Sí que li
demanaria, com a final, que realment concreti amb la Mesa
aquesta segona compareixença o, en tot cas, que quedi per
després dels pressupostos, si en els pressupostos ja hi ha hagut
aquest debat, perquè la veritat és un queda mal a pler si ha
vengut el conseller d’Educació i Cultura i no hem dit dues
paraules de cultura, no hem parlat un poc més extensament de
llengua catalana, i tot aquest element de formació del SOIB
lligada; jo pràcticament tampoc no l’he tocada i també tendríem
opinió, i contrastar el que vol fer en tots aquests apartats, i han
quedat al tinter, jo crec que no tant perquè ens hi hem
circumscrit, perquè la veritat és que a la seva conselleria, quan
un parla d’educació, educació ho tapa tot, i és lògic que així
sigui, i seria positiu i jo li agrairé que hi hagi aquesta segona
compareixença.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I donat que vostè ha fet menció
al compromís del conseller d’arribar a una segona
compareixença, si m’ho permet aquesta presidència es
comprometria, després en el segon punt de l’ordre del dia, a
intentar arribar a un acord per aprofitar aquesta petició del seu
grup per intentar continuar amb aquesta compareixença. Si li
sembla bé després ho passarem a tractar.

I dit això, Sr. Conseller té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):

No, senzillament dins el que ha apuntat fer alguna referència
sobre..., de tot em qued, lògicament, amb el desacord amb una
força nacionalista respecte al plantejament de finançament; és
lògic, tots els que hem tengut responsabilitat en partits polítics
d’àmbit nacional lògicament mai, per definició, mai no
acabarem d’estar d’acord; probablement no hi estarem, i
constarà en acta, ni en el model de l’estat, vull dir que a partir
d’aquí no hi estarem en el model de finançament. A partir
d’aquí jo vaig sentir dir al Sr. Antich que encara tenia
esperances que amb un model de..., amb un règim especial
fiscal diferenciat encara en podríem treure algunes satisfaccions.
Jo també ho pens, i valdria la pena explorar-ho, és a dir, vostè
deia que hauríem d’explorar incrementar els nostres ingressos.
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En el que no estarem segurament mai d’acord és... El que
passa és que després les discussions sobre PIB, i en això també
algunes vegades en algunes discussions amb persones de
l’àmbit nacionalista, si vinculam dedicació, educació i
universitat vinculat a PIB a una comunitat i a un territori, crec
que no és just perquè no controlam tota la capacitat impositiva.
Per tant si nosaltres poguéssim controlar la capacitat impositiva,
fóssim independents, destinaríem allò que voldríem com a
nació, però com que aquest no és el debat, sinó que vàrem
decidir fa molts d’anys, i vostè i jo crec que som de la generació
que lluitàrem per una constitució i, agradàs més o agradàs
manco, ens hem definit com un estat d’autonomies, que hem
d’acceptar que més de la meitat de la despesa i del pressupost
està..., fosca!, està territorialitzat, bé aquesta és una discussió
que no resoldrem ni de molt avui, però m’agradaria que
arribàssim -a altres comunitats ho han fet- a compromisos, si és
que arribam a signar un pacte, a compromisos sobre pressupost,
i no només per la via de, clar, baixarem les altres partides i per
això pujarem l’educació, no. Parlant ben seriosament, que
acceptem compromisos sobre pressupost en èpoques que supòs
que han de venir que siguin més bones, 

I a partir d’això em compromet, després de..., per exemple
si vostès volen fer una reunió específicament de cultura o de
cultura i universitat, o..., i tractar potser el món del SOIB,
perquè és més específic, a part. Com vostès...; jo qued
lògicament a allò que mani el Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Aguiló i Garcías,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Bona tarda. Moltíssimes gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença aquí.

Miri, a mi m’agradaria començar amb una anècdota. Bé, no
és una anècdota, és un fet. Corria l’any 2008 i s’estava preparant
el curs 2009-2010. Ens varen començar a cridar directors de
centres dient que ells havien posat al GESTIB que els feien falta
els professors, com l’any anterior, per exemple posem que a
l’IES tal li feien falta 50 professors, i en aquell moment des de
planificació i centres s’havia començat a davallar, és a dir, “si
necessites 50 professors, només te n’enviaré 47 o 46". Això ens
varen anar telefonant i telefonant i telefonant. Nosaltres vàrem
estar mirant i vàrem veure que hi havia una reducció
pressupostària d’11.350.000 euros només a la part de nòmines.
Això va conduir, evidentment, a un augment d’hores lectives
entre les professors de secundària, perquè aquest augment ja hi
va ser l’any 2009-2010, a un augment d’hores lectives als
majors de 55 anys o a una disminució en PT, en AD i en AL, i
evidentment a una ruptura del pla d’estabilitat. Jo li demanaria,
Sr. Conseller, li demanaria des del Grup Popular que per favor
vostè no rompi cap pacte que signi amb cap estament, perquè el
diàleg social l’anterior legislatura se’n va anar en orris, com
aquell que diu, i per favor li demanaríem que no se n’anàs en
orris cap pacte social que vostè signi.

Per un altre costat també hi va haver una reducció d’un 60%
a l’associació de pares, i també li demanaria que per favor, si hi
hagués d’haver qualque reducció a qualque associació o a
qualque entitat, que supòs que potser n’hi haurà, tengui un
diàleg constant amb aquestes associacions o amb aquests
sindicats, cosa que no hi va haver els darrers dos anys. Això és
una petició que li feim des del Grup Popular.

Una altra petició que li feim des del Grup Popular: miri, el
Nobel de Literatura, ja mort, José Saramago, poc sospitós de ser
de dretes, va afirmar rotundament que l’escola havia d’instruir
i que la família havia d’educar. Des del Grup Popular hi estam
més que d’acord, aquells que pretenen dur la política a les
escoles s’aproximen perillosament als règims totalitaris; Joan
Linz, politòleg i antropòleg espanyol de reconegut prestigi
internacional, ja va realitzar un comentari similar quan
analitzava la diferència entre règims totalitaris i autoritaris. Crec
que és important no perdre l’oportunitat, Sr. Conseller, de
demanar-li que per favor gestioni perquè no es faci política dins
les escoles, em referesc a l’aturada pedagògica, em referesc al
document de l’IES Pau Casasnovas, i em referesc, això sí que
és fora de la seva competència per suposat, però em referesc a
anuncis com fa poc han sortit des del Partit Socialista.

Bé, una mentida contada mil vegades, per altre lloc, Sr.
Conseller, es converteix en una veritat, això ho deia en Gevels,
i això ho hem vist avui perquè ens han repetit una i altra vegada
que el Partit Popular ha retallat en interins i vostè mateix ens ha
mostrat que no hi ha hagut retallada en interins, sinó que hi ha
hagut augment d’interins, sí que hi va haver una retallada
d’interins el curs 2009-2010, en 400 interins, això sí que és ver.

Bé, després també volia fer algunes aportacions al pacte per
l’educació de què vostè ha parlat. En aquest Parlament em
consta que tenim diferents opinions de com tractar el tema de
l’educació, de l’educació diferenciada, i el tema dels
nouvinguts, entre d’altres coses. Hi ha diferents països que
s’han convertit en referent per tenir estudis amb qualitat
educativa, en ser els primers del rànquing; també és cert que
alguns utilitzen aquests sistemes educatius. Amb l’elecció del
Sr. Barack Obama, com a president del Govern dels Estats
Units, l’educació diferenciada ha rebut un nou impuls en Estats
Units i Canadà, en el desenvolupament de nous colAlegis
d’ensenyament diferenciat en els últims anys ha estat notable.
Per tant, Sr. Conseller, m’agradaria que quan es parlàs de pacte
també es posàs damunt la taula aquest tipus d’educació, no a
totes les escoles evidentment, perquè els pares sí que han de
poder triar, però sí algunes d’elles.
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Una altra de les coses que m’agradaria que estudiàs és nous
models i la possibilitat de traslladar a la nostra realitat social la
idea dels nouvinguts. Sr. Conseller, els nouvinguts ho passen
molt malament dins les escoles, l’altre dia vaig rebre una
associació de professors de secundària i em contaven com un
alumne xinès es passa assegut a la taula hores i hores i hores
sense comprendre ni català, ni, evidentment, espanyol. Sabem
que tenim els programes de PALIC, però aquests programes de
PALIC la veritat és que no funcionen del tot, per tant
m’agradaria molt que es revisassin com els nouvinguts, és a dir,
com es tractarien els problemes dels nouvinguts, perquè jo crec
que els nouvinguts tenen dret que se’ls tracti d’una manera
especial.

Per altra part, també li volia dir que evidentment que s’han
de canviar les normes educatives, evidentment que hi ha d’haver
un canvi de fons, Sra. Alberdi, evidentment que hi ha d’haver,
i per favor li deman que hi hagi un canvi de fons, dins de les
mesures possibles que tenim aquí dins la comunitat autònoma,
ja sabem que depenem d’una llei orgànica. Ja ningú no discuteix
que la LOE sigui una extensió amb simples canvis de
nomenclatura de la LOGSE, vint anys de legislació socialista,
duim vint anys de legislació socialista, Sr. Conseller, i uns
resultats a la vista. La imatge pública del professorat no és més
que el producte de la imatge general de l’educació que té la
societat balear i espanyola i és que els darrers quatre anys no
s’ha fet molt per millorar ni una cosa ni l’altra. Es requereix un
canvi normatiu, és ver, haurem d’esperar el 20N a veure què
passa, però es requereix un canvi normatiu, juntament amb
aquest pacte del qual vostè ha parlat i que evidentment tant de
bo es dugui a terme.

També vostè ha parlat del prestigi del director, jo li vull
parlar com a mestra del prestigi del professorat, també és molt
important. Sabem que en aquest moment està trepitjat el prestigi
del professorat per aquestes lleis, per aquests vint anys de lleis
socialistes. Del prestigi del professor dins l’aula i en el centre ja
ens n’ocuparem nosaltres com a professors, cada una s’ocuparà
del seu prestigi, però parlam d’un altre, del prestigi social i del
prestigi legal. Una presumpció de veracitat a qualque moment
és molt important o, per exemple, quan ens entra un alumne que
ha fumat, un alumne que ha fumat una determinada substància,
tu no li pots dir que ha fumat aquesta determinada substància
perquè aquí ja comença a dir doncs tal vegada estàs dient
mentides, aleshores l’únic que se t’ocorre és deixar-lo i que
dormi a un costat. Per tant, li dic, Sr. Conseller, que la
presumpció de veracitat és molt important entre el professorat.
És ver que el prestigi el guanyam cada dia dins l’aula fent molta
feina, però hi ha alguns moments que encara que facis molta
feina, si no tens un suport social i un prestigi legal, no pots
arribar a fer res.

El professor d’avui en dia s’ha convertit més en un assistent
social o en un policia que en un docent. El model educatiu
d’esquerres que hem tengut aquests darrers vint anys a Espanya
ha preferit socialitzar els ciutadans a través de l’escola que no
aprofundir en el model de l’esforç i dels continguts, per favor,
l’esforç ha de ser molt important dins les aules, avui en dia no
ho és. No ho dic només jo, aquí tenim un llibre, La educación
está en peligro, que la veritat és que val la pena llegir-lo i ens
parla d’aquesta idea; és a dir, realment allò social no és fer tot
el dia qualque cosa divertida dins la classe, allò social és
aprendre una autodisciplina i un respecte envers els altres, i això

no ho tenim dins l’escola, Sr. Conseller. Perquè la societat
funcioni la societat ha de funcionar amb persones que tenguin
autodisciplina i amb persones que tenguin respecte envers els
altres i això no ens passa dins les aules, hi ha moltíssims
problemes de convivència, Sr. Conseller, i m’agradaria molt que
es tractassin aquests problemes de convivència.

Avui, el dret a molestar és per damunt el dret d’aprendre i jo
crec que això, bé, des del Grup Popular creim que això no ha de
ser possible, i ens agradaria molt que des de la conselleria es fes
feina. Torn repetir, sabem que som dins un marc de llei
orgànica, estam pendents d’unes eleccions generals, però crec
que ens mereixem un canvi de fons i és ver, un canvi de fons
dels sistema educatiu, on sigui primer l’esforç de cada alumne.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Conseller, per contestar, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, presidenta; gràcies, Sra. Aguiló. Al Grup Popular,
lògicament, li agraesc la intervenció i que em faci menció de
determinades qüestions que potser que fins i tot, li agraesc que
no hagi tocat les mateixes que he tocat, que compartim
lògicament dins un programa que hem treballat junt i que
m’hagi fet especial menció sobre un tema que, li he comentat
abans a la Sra. Alberdi, que era un tema que quan es va
començar a tocar la LOCE sobre autoritat del professor, la
paraula autoritat no es va tractar amb el respecte que jo pensava
que té la d’auctoritas, és a dir allò d’autoritat i respecte en el
que poder és a temor, és a dir crec que l’autoritat, l’auctoritas
es guanya, però és ver que ara tothom ja té la convicció a
Espanya que hem de fer alguna cosa. Sap, perquè vostè i jo de
vegades n’hem parlat, que el tema estrictament, i hi ha hagut
mocions fins i tot del Grup Socialista al respecte, de plantejar-
nos la figura d’autoritat pública, deixaríem un problema al
marge als professors que no són funcionaris, els concertats, però
que alguna normativa específica que reguli definitivament, que
reguli la figura del professor i el respecte social que mereix, hi
estic totalment d’acord i hi estam d’acord crec que la majoria
dels que som aquí.

És ver que la situació, el panorama dins les aules ha canviat,
per això crec que també és fonamental per afrontar-ho, no
només el reforç a una figura d’autoritat del professor, sinó que
aquell alumne que té vertaderes dificultats per mantenir una
atenció, perquè és complicat, perquè el seu entorn li fa difícil,
trobem solucions flexibles. És a dir, amb un sistema massa rígid
no aconseguirem que una persona amb un entorn
socioeconòmic, social i personal i familiar complicat s’adapti a
base que el docent tengui més autoritat, l’ha de tenir perquè l’ha
de tenir dins un colAlectiu. Una escola no és una democràcia,
una escola és una jerarquia, en el bon sentit de l’expressió, però
aquella idea de ..., a una escola no venim a prendre decisions de
manera assembleària, una escola té una estructura que ha de
tenir, s’han de transmetre i es transmeten i cada dia ho fan mils
de companys nostres, cada dia ho fan possible, cada dia fan allò
que comentava, cada dia a la mateixa hora actuen i fan feina per
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atendre més de 150.000 alumnes, però sí que necessiten un
reforç, necessiten saber que darrera hi som tots com a
administració i com a societat.

No dic que arribem a aquells índexs que hi ha alguns països
sobre que segurament la figura de professor és la professió més
respectada, però seria bo tal vegada tornar a aquella idea que el
mestre, al nivell social, si em permeten, d’allò que deien del
mestre, l’apotecari, el metge i d’una sèrie de personatges que hi
havia antigament, però hi havia el mestre, el mestre era el
mestre i tots tenim dins els nostres records figures de persones
a les quals respectam per allò que saben i transmeten i són. Per
tant, en això lògicament que crec que el nostre objectiu és fer
qualque tipus de normativa, no sé si estrictament l’autoritat
pública, sí que dóna uns avantatges en temes de presumpció de
veracitat i en altres qüestions que venen recollides per la
normativa respecte de l’autoritat pública, com ho és un
inspector, un inspector d’educació ho és, tampoc no seria cap
cosa estranya, un inspector d’educació és autoritat pública, però
crec que hem de fer alguna cosa en aquest sentit.

I crec que hem de fer un esforç en canviar de model, és a dir,
bona part de les generacions que hi ha de professors joves d’ara,
jo això ho he defensat a distints fòrums i com que ho vaig fer
dimecres, em varen convidar i som membre del Fòrum Europeu
d’Administradors per l’Educació, comentava que crec que hem
fet l’evolució, i això m’ho han dit diverses persones a diferents
àmbits i jo hi coincidesc, l’escola espanyola també és fruit de la
transició espanyola, n’és fruit, l’escola deriva d’allò que va
suposar la transició, la Constitució i les primeres lleis
orgàniques que se’n derivaren, amb encert o amb desencert,
tenim diferències de criteri els dos grans partits que hi
tenguérem a veure, però a l’escola arribàrem d’un model
extraordinàriament rígid i un model autoritari, a pesar que tots
tenim grans records de grans mestres, fóssim a l’entorn polític
que fóssim, hem arribat a un entorn en què ens pensàrem, bé, jo
no en som partidari, però que havíem d’elegir d’una forma
democràtica el director, que havíem de compartir tota una sèrie
de coses, que crec que és bo, qualsevol presència de la
participació, se m’entengui bé, però crec que ens hem de situar
en el punt just que el professor és el professor, l’equip directiu
és l’equip directiu, la implicació de les famílies és la que és i
hem d’arribar al punt just que hi ha en els països més avançats
respecte del que és una escola. Què es va a fer a una escola? I
què lògicament costa, costa, i se’ls ha d’ensenyar als alumnes,
l’esforç, que també recordem que la LOCE, quan va tornar
plantejar la llei de qualitat, l’esforç i tal, també semblaven
plantejaments demodés, vostès rellegeixin tot el que es va dir el
2003 sobre la LOCE en temes d’esforç, en tema d’autoritat de
professorat i en tema de diversificació, ara ja ningú no ho
discuteix, tendria altres coses que tal vegada no eren les més
encertades, bé, com la LOGSE o la LOE o com totes les lleis
que facem els humans, però això ara ja no ho discuteix ningú.

Compartesc amb vostè totalment, i li agraesc, i tampoc no
ens hem d’estendre més, la necessitat que l’escola retorni
pendularment a una situació d’equilibri que toca tenir, que té
una estructura jeràrquica, que hi ha persones que prenen les
darreres decisions amb una organització però plana, a
l’associació de directors comentàvem a una professionalització,
amb una carrera professional, amb unes decisions que és millor
prendre per consens que per imposició, és ver, en model de
direcció ningú no diu que no hagin de fer feina amb models
propers a direccions tal i com marquen els models FQM a
direcció, però alguna cosa hem de fer, perquè crec que potser a
un moment donat, en els anys vuitanta, ens moguérem molt, i jo
som un dels professors que vaig començar a donar classe el 81
i que vaig propiciar que em tutejassin i que em vaig creure que
havia de ser un professor -i ara li dic a nivell personal-, havia de
ser un altre tipus de professor. És a dir que en aquest sentit tots
som responsables d’allò que hem fet. No sé si hem de tornar a
dir de vostè als professors, no tenim perquè posar-nos drets
quan entra, o sí, però no hi ha cap problema, si un colAlegi troba
que ho fa tampoc no és res demodé, hi ha escoles que ho fan.

Què hi ha d’haver escoles diferenciades? Li repetesc, també
dissabte passat era una trobada amb gurus indis, i anàrem,
anglesos i alemanys, que tenen models diferenciats d’escola, des
de les small colleges britàniques, que creuen que només els han
de fixar els objectius, han de fixar objectius, no han de fixar
tants currículums ni maneres de fer, a les escoles les hem de
deixar fer allò que saben fer i les hem d’exigir avaluar molt
perquè les mantenim amb doblers de tots, amb doblers públics
que són de tots. Jo crec en aquest concepte d’escola, després de
reflexionar-hi; m’agradaria impulsar-ho amb el nostre equip i
crec que hem de fixar molt clarament els objectius i avaluar-los
constantment i donar marge als equips per tal que es
desenvolupin escoles amb projectes diferents i amb objectius
compartits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Aguiló, en torn de rèplica.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Bé, simplement, en el torn de rèplica, evidentment
moltíssimes gràcies per tenir en consideració el que li hem dit
des del Grup Popular. I simplement, si vol, acabaré amb una
frase que diu Inger Enkwisc, diu: “Sólo podremos volver a
tomar las riendas de la educación si cambiamos el enfoque”.
I jo crec que som davant un repte molt important i la societat, si
no ho canviam, la societat civil no ens ho perdonarà.

Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Conseller, vol fer ús de la
paraula per tancar ?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, abans de passar al següent punt de l’ordre del dia,
volem agrair la presència del Sr. Conseller d’Educació, Cultura
i Universitat i dels seus acompanyants.

II. Votació de l'escrit RGE núm. 1910/11, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest
nou govern.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la votació de l’escrit RGE núm. 1910/11 del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual se solAlicita que el president del Parlament
recapti la presència del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats per tal d’informar sobre les prioritats que s’ha
marcat la seva conselleria per a aquest nou govern.

Aquesta presidència proposaria, després del que ha dit el
conseller i després del que han manifestat els diferents
portaveus, o bé una suspensió de la sessió o bé que es donés
suport a aquest punt per part de tots els portaveus i aprofitar que
aquest document quedés viu i una vegada això estigués fet així,
si vostès donen aquesta llibertat a aquesta presidència, el que
faríem és, segons l’agenda del conseller, quedar perquè torni a
aquesta comissió i que ens expliqui la part de cultura i
universitats o aquests punts que han quedat en el tinter i SOIB...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Ens pareix perfecte, si fins i tot s’ha de precisar que la
modificam, que tret dels apartats tractats a la sessió d’avui, ens
pareix perfecte, per complementar els aspectes no tractats a la
sessió d’avui, que quedi clar que el que no volem és repetir la
compareixença d’avui, sinó complementar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Efectivament...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Totalment d’acord, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Sra. Aguiló?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Totalment d’acord, educació és molt àmplia, la Conselleria
té Cultura, Esports, Joventut, és molt àmplia i jo crec que és
molt necessari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, quedaria aprovat per assentiment, amb l’apreciació que
ha fet el Sr. Alorda, i aprofitaríem aquest escrit per no haver de
demorar més tot el tràmit.

Queda aprovat per assentiment.

I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.
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