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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Fina Santiago per Antoni Alorda.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Lluís Maicas.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, Josep Maria Camps substitueix Manolo Monerris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3874/11 i 4068/11.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3874/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 3874/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives, té la paraula la Sra. Cristina Rita,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes senyors
diputats, senyores diputades. Malgrat aquesta proposició no de
llei va ser registrada en aquest parlament a mitjans del mes
d’octubre, resulta que avui en dia encara és de total actualitat,
sobretot després de la compareixença del conseller d’Educació
i Cultura a la Comissió d’Hisenda d’ahir mateix per explicar els
pressuposts de la seva conselleria, en què la conclusió va ser
que no es farà res en matèria d’infraestructures escolars per a
l’any 2012 si no és per cessió de crèdit als ajuntaments.

Tal com es diu a l’exposició de motius, en aquesta comunitat
autònoma hem anat molt endarrerits en matèria
d’infraestructures educatives, només els diré, a tall d’exemple,
que a la meva ciutat, a Maó, no s’havia construït una escola
nova en 25 anys. Açò va empitjorar quan la nostra comunitat va
veure com creixia el nombre d’habitants. Ambdues
circumstàncies van provocar que les escoletes, les escoles, els
instituts haguessin de fer jocs malabars per acomplir més o
manco les ràtios establertes per llei, però açò va ser en detriment
dels espais dedicats a activitats complementàries que es van
veure saturats, menjadors, classes de música, de tecnologia,
laboratoris i biblioteques, etcètera; és a dir, tot açò en detriment
del que s’entén com a qualitat de l’ensenyament.

Tal com deia aquesta mateixa diputada a la passada
legislatura en una de les compareixences del conseller Llinàs,
per parlar de les infraestructures educatives a les quatre illes,
una vegada aconseguit l’objectiu del dret universal a l’educació,
el segon repte és aconseguir una educació de qualitat, i si bé és
cert que el continent no fa el contingut també ho és que el

condiciona molt. També és cert que l’ampliació i la construcció
de centres educatius no és una cosa ràpida, són grans edificis
que, a més, tenen una tramitació complicada des que es
dissenyen fins que es construeixen. En general i en compliment
de la llei han d’intervenir diverses administracions, etcètera, en
resum, que no és fàcil, i és per aquest motiu que hi ha centres
que comencen la seva tramitació en una legislatura i entre que
es fa el projecte, es licita i s’adjudica ja som a la meitat de
l’altra, i no passa res, açò és ací, obres en què ha posat la
primera pedra un conseller o consellera són inaugurades per un
altre.

Però és precisament per aquest alentiment que de vegades
ocasiona la posada en marxa i el desenvolupament d’un projecte
arquitectònic d’aquesta magnitud que és important planificar
molt bé què es vol fer i quan. La passada legislatura es van fer
dos plans d’infraestructures, un que va abraçar els anys 2008 i
2009 i l’altre els 2010 i 2011; em diran que no es va poder
acomplir amb tot, i tindran raó, la complexitat que de vegades
significa que els ajuntaments hagin de posar a disposició, cedir
solars; que les ampliacions i reformes s’hagin de fer en èpoques
no lectives i també, i sobretot darrerament, la crisi econòmica,
molt més profunda i llarga del que se suposa a un principi, van
fer que no es donés compliment a tot allò que s’havia previst.
Però almanco jo al meu poble ja vaig veure com s’inauguraven
dues escoletes infantils, una al principi de la legislatura,
començada per l’anterior equip, i una altra al final; l’ampliació
d’una línia a una escola de primària; el començament d’una
nova escola de dues línies i el projecte d’ampliació de tres
instituts, un d’ells a punt de licitar.

Però us diré una cosa, encara que lamentem molt no haver
solucionar la ubicació nova de l’escola de persones adultes Joan
Mir, que no s’ha fet, al nostre municipi, i no per problemes
tècnics únicament, sinó també per problemes polítics, perquè el
Partit Popular va canviar dues vegades de parer, i jo dic que
encara n’han de fer una tercera, però tot i açò crec que es va fer
una feina important.

I què passarà en aquesta legislatura? És cert que l’equip
actual té moltes obres que podrà inaugurar, però què ha
planificat? Per ara no li hem pogut treure al conseller cap notícia
clara, la memòria i el pressupost per a l’any 2012 diu que la
conselleria ha dissenyat un nou pla d’infraestructures, però es fa
estrany que si fos ací no s’hagués presentat. És més, hem passat
d’un pressupost per a inversions de l’IBISEC, de 12.107.000
euros, a un de 214.237 euros, la diferència és d’11.892.000
euros. Em poden dir, senyors i senyores diputades, què es farà
amb açò?

El conseller va dir a la seva compareixença que es podria
acudir a les cessions de crèdit perquè fossin els ajuntaments els
que facin les obres, i sí, té raó, com hem dit abans, tots els
governs ho han fet, però, en primer lloc, els ajuntaments hi han
d’estar d’acord i aquesta no és molt bona època per fer-ho, i en
segon lloc, açò són el que són, és a dir, crèdits, i d’alguna
manera també condicionen l’endeutament de les
administracions. I jo havia sentit dir en aquest parlament que el
govern anterior ho havia fet tot molt malament acudint al deute
quan no tenia doblers per complir les necessitats d’aquesta
comunitat autònoma, serà interessant, per tant, veure com acaba
tot açò en aquesta legislatura.
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Però els diré una cosa, tan important com la construcció de
nous centres és el manteniment d’aquells existents, i en aquest
cas, com saben tots vostès, tenim dues casuístiques: els centres
de primària, dels quals se n’ocupen els ajuntaments, i els centres
de secundària, en què ho fa la conselleria directament. Aquí
també tenim problemes, sempre hi ha hagut divergències entre
els ajuntaments i la conselleria per veure fins on arriba el
concepte de manteniment i quan aquest es converteix en
inversió, i en aquests moments que són difícils per a totes les
administracions més que mai. És per aquest motiu que hem
afegit un punt a la proposta perquè es continuï també amb la
signatura dels convenis amb els ajuntaments per clarificar què
pertoca a una administració i què pertoca a una altra a cadascun
dels municipis.

També voldria fer una referència sobre les infraestructures
universitàries, ja que el conseller va treure aquest tema també
ahir. Tant de bo també en aquesta legislatura es fes el que va dir
el conseller, entre d’altres coses la substitució de l’aulari
prefabricat al campus, molt degradat i que va ser instalAlat l’any
1995. Així com també la substitució de les aules provisionals de
la Facultat de Ciències, instalAlades fa 30 anys per als estudis de
medicina que no s’han pogut dur a terme la passada legislatura
i l’anterior tampoc.

A més, no els he d’explicar, perquè al final ja ve a tots els
diaris, com estan els directors i directores dels instituts que, des
del mes de juny, és a dir, des que va canviar el Govern, no han
rebut res per fer front al pagament del funcionament dels
centres.

En definitiva, el que pretén aquesta iniciativa és posar
damunt la taula que manca molt per fer en matèria
d’infraestructures educatives, és cert que moltes edificacions
podran continuar la seva tramitació i esper que les veurem
construïdes aquesta legislatura i que tant de bo solucionin
problemes encallats a alguns municipis per diverses causes.
També hem sentit parlar aquí diverses vegades de Sant Marçal,
de l’escola d’Es Mercadal, de l’escola d’adults de Maó de què
hem parlat ara, etcètera, però aquest és un tema que no es pot
deixar de banda, senyores i senyors diputats, que s’hi ha d’estar
molt damunt, en qüestió de centres educatius no es pot dir
aquest any no farem inversions, no es pot; es poden deixar de
fer línies de metro, es poden deixar de fer teatres d’òpera, es
poden deixar de fer grans centres esportius, però les escoles i
instituts no els podem abandonar. Esper idò que la resta de
grups representats en aquesta cambra ens doni el seu suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots i a totes. I el
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa donarà suport
a aquesta proposició no de llei, pel simple fet que pràcticament
és de sentit comú, vull dir que és de sentit comú que un govern
planifiqui i el Partit Socialista el que demana és que el Govern
de la nostra comunitat autònoma planifiqui en relació amb una
cosa tan normal i tan necessària per a qualsevol país com són les
infraestructures educatives. Una necessitat de planificació que
el propi govern, a diverses intencions, ha reconegut a
comissions i a plenari, ell s’ha definit com a un govern que
planificarà, i per tant el que es demana a través d’aquesta
proposició no de llei és que planifiqui un sector concret.

A més a més, que doni transparència a la seva gestió. També
una de les necessitats que té qualsevol govern democràtic i que
aquest propi govern també ha dit a diferents plens i a diferents
comissions que serà transparent, per tant si el conseller té una
línia, no li vol dir pla, però té una línia d’acabar les
infraestructures d’obra dirigida al sector educatiu, que la faci
pública, que la mostri i d’aquesta manera la coneixerem tots.

Deia que és de sentit comú perquè, efectivament, a un
govern el que se li ha de demanar és que planifiqui i que
vulguem saber o que ens pugui demostrar com pensa resoldre
les necessitats i perquè és una proposició que no planteja
objectius al Govern, no li diu que superi el 30% de les
necessitats o el 50%, creim que és raonable, en una situació de
crisi econòmica com la d’ara tots sabem que no podem tenir
grans projeccions ni ser ambiciosos en la planificació, ni en
educació ni en altres; però efectivament, de dir que no es farà
res a intentar arribar a un cert punt hi ha una diferència
important, quantitativa i sobretot qualitativa. Insisteix que d’un
govern, d’un polític no s’espera que renunciï sinó que intenti
resoldre els problemes que li dificulten no superar determinades
coses.

Pensam que aquest pla d’infraestructures no té per què estar
centrat sobre la creació de nous instituts, de noves escoles o
escoletes al cent per cent, segurament és necessari créixer en
algunes d’aquestes, però tal vegada és un pla que s’hauria de
centrar més, ja que no pot ser ambiciós per la crisi, en temes de
millora de centres escolars, de redistribució d’espais dins els
propis centres, perquè sigui més rendible, precisament la
rendibilitat en crisi també ha de ser un dels objectius.

Pensam també que li hem de donar suport perquè els
indicadors que planteja per fer aquesta planificació són els
adequats, parla de població, una població que canvia dins el
sistema escolar, fa poc teníem una població molt important en
primària i en infantil i ara la tenim més a secundària; que es
valori la saturació de determinats espais; els anys de
construcció; l’equilibri territorial entre les illes; les prioritats
que es tenen, per tant també els indicadors que apunten per
elaborar aquest pla ens pareixen del tot sensats.
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I finalment, per acabar, pensam que no es pot basar la
construcció i la millora dels espais educatius, que és una
responsabilitat del Govern, en temes que siguin..., o la proposta
que ha fet el conseller que siguin els ajuntaments en cessió de
crèdit. Això és un tractament molt diferencial als ciutadans, hi
ha ajuntaments que són més rics que altres ajuntaments i per
tant tendrien més facilitat per poder cedir espais, per poder
comprar espais, per poder-se endeutar; en canvi, hi ha municipis
petits o que no tenen tanta riquesa i que els dificultaria
efectivament fer aquesta cessió de crèdit. El Govern al que ha
d’aspirar i el que ha de crear són fórmules on tots els ciutadans
i totes les ciutadanes siguin tractats de forma igualitària. Per
tant, no suportaríem que aquesta obligació que té el Govern
d’una certa equitat entre tots els ciutadans depengui de la
possibilitat que tenguin els ajuntaments de cessió de crèdits, en
aquests moments en què el propi govern té moltes dificultats per
aconseguir crèdit, deixar-ho en mans dels ajuntaments sembla
molt complicat, o dificulta molt que aquest creixement o
aquestes millores en els espais i en les infraestructures
educatives es pugui dur a la nostra comunitat autònoma.

Creim per tant que és una proposició de sentit comú, molt
raonada i per tant li donarem el nostre suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa María Bauzá,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Quant a la
proposta presentada pel Partit Socialista, podem dir que estam
d’acord que aquesta comunitat pateix un retard quant a la
modernització i construcció d’infraestructures. Voldria recalcar
que aquest fet s’ha agreujat alarmantment en aquests últims
quatre anys, quan vostès han estat governant aquesta comunitat.

M’agradaria parlar d’aquest cert endarreriment que ha
mencionat al començament d’aquesta proposició no de llei.
Voldria donar certs exemples que poden ser molt ilAlustratius
per als ciutadans d’aquestes illes i que potser no coneixen en la
seva totalitat o només mitjançant els mitjans de comunicació,
parlaré de l’inexistent institut de Santa Maria i de Sant Marçal.
Abans de deixar la Conselleria d’Educació, es va publicar en el
BOIB, sense fer projecte de construcció d’aquest institut, però
no només això sinó que van donar d’alta tot l’equip directiu i
van deixar matricular alumnes, tot això sense tenir ni una pedra
a l’institut, no hi havia partida pressupostària, ni reserva
econòmica per començar a construir-lo. Tot això va generar una
alarma social important i molta indignació.

De fet, el nostre conseller es va veure obligat, el mes de
juliol del 2011, a treure una ordre per reconduir aquests alumnes
a altres centres, per tranquilAlitzar-los i perquè, com que ja
s’havien inscrit, perquè tinguessin un lloc on poder cursar els
estudis. Però podria continuar amb més exemples similars, tal
com el nou CEIP de Son Ferriol, el centre específic de formació
professional valorat en 11 milions d’euros, del qual tampoc no
hem vist res; el nou CEIP Son Macià, tots ells inexistents.
Aquest és un exemple flagrant de les coses, no malament, sinó
molt malament.

Doncs, no senyors, nosaltres no volem fer les coses
d’aquesta manera, els volem recordar que el Partit Popular a la
legislatura 2003-2007, va deixar una herència de 35 centres
nous construïts, fruit del primer pla d’infraestructures que es va
subscriure.

Pel que fa referència a la paraula “paralització”, també vull
comentar que no hi ha cap intenció de paralitzar res que es
pugui fer, però sí s’ha d’actuar amb seny i s’ha de prioritzar; és
a dir, fer bé les coses, fer el que cal fer. I crec que estaran
d’acord amb mi que en primer lloc s’ha de treballar i aclarir tot
allò que vostès van deixar pendent d’acabar i m’atreviria a dir
que en alguns casos pendent de fer. Estam d’acord amb la
necessitat d’ampliar i modernitzar les escoles i instituts de les
Illes Balears.

Sembla irònic que ens demanin la planificació de les nostres
actuacions quan no han creat partida pressupostària per fer
centres que tenien prevists, encara hem d’apagar tots els focs
que han deixat encesos a molts pobles pel que fa a
infraestructures educatives i estam, des del començament
d’aquesta legislatura, intentant adreçar i recompondre, en la
mesura que ens és possible, tot allò pendent. Com podran
entendre ho estam avaluant tot abans d’habilitar un nou pla
d’infraestructures.

Però no entenc com ens volen fer anar al seu ritme frenètic
que ens ha dut on ens ha dut, no podem estirar més el braç que
la màniga, aquesta forma d’actuar només du a situacions com la
que vivim en aquests moments, molta literatura; és a dir, plans
que no es materialitzen, obres per construir, escoles inexistents
que han generat alarma de molts pares i mares d’aquesta illa i
que, a la fi, a nosaltres ens ha tocat donar la cara per vostès.
Nosaltres no podem actuar d’aquesta manera, perquè sabem on
ens du aquesta manera de fer, erràtica i arrauxada. Nosaltres
aplicam la consigna de l’estalvi i la contenció que ens ajudi a
tots a sortir d’aquesta crisi. No volem mentir als ciutadans
d’aquestes illes amb contes de fades, amb coses que no es
podran fer, com fan vostès, no volem mentir, i és per això que
no podem vendre fum, com fan vostès.

És clar que planificarem, això és prioritari, però sempre
quan tinguem clar el pressupost, atenent el que ara queda per
fer, per pagar, i les prioritats existents.

Pel que fa al primer punt de la proposició no de llei
presentada, podem dir que consideram que la Conselleria
d’Educació i Cultura ha d’elaborar un pla per a tota la
legislatura, atenent diversos criteris, però també és molt cert que
el criteri pressupostari és del tot indispensable. No podem fer
una llista d’actuacions per a no complir-ne cap o deixar el nou
equip de govern amb les mans fermades per voler encetar nous
projectes, que és el que han fet vostès. Així que nosaltres
decidirem, atenent tots aquests factors, com elaborar aquest pla.
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Quant al punt següent, com he dit abans, creim que el pla ha
de ser quadriennal, del 2012 al 2016, i és evident que
l’elaboració del pla comptarà amb tots aquests criteris, però
també amb el criteri pressupostari. És bàsic perquè el nou pla
pugui complir amb les expectatives previstes que el Govern el
presenti, una vegada analitzada amb profunditat la situació
actual, la realitat i que contempli una execució real. No
seguirem el seu exemple d’elaborar un pla d’infraestructures
totalment virtual i que a més no es va dur a terme.

Pel que fa al darrer punt, podem dir que de fet els
ajuntaments continuen signant aquests tipus de convenis, i els
darrers firmats són de data de 28 de juliol per als ajuntaments de
Ferreries i Sant Joan.

Quant a allò que s’ha referit la portaveu del Partit Socialista,
les aportacions del Govern als centres per al seu manteniment,
el segon pagament anual abans d’acabar l’anterior legislatura
tampoc no es va fer. Així que la culpa deu ser una mica de tots.

I moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Bauzá, pot especificar què farà?

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Miri, votarem que no al primer. El segon amb matisos, si
estan d’acord que el Pla sigui quadriennal, del 2012 al 2016, i
també incloure a més de tots els criteris que han proposat,
incloure el criteri pressupostari. I al tercer, llevar la data del
2012-2013, es farà quan es consideri oportú, una vegada
analitzada la situació real. I en el quart votarem que sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència entén que el primer es rebutja, per tant,
demanaríem votació separada. Els dos i tres si s’accepten
aquests matisos. I el quatre hem dit que sí. 

Sra. Rita?

Volen fer un recés? Clar.

Feim un recés de cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats i senyores diputades, començam una altra
vegada la sessió. 

Sra. Rita, per contradiccions té un temps màxim de cinc
minuts, si vol explicar si ha donat fruits la negociació.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Quant a la proposta d’acord que ha presentat el Partit
Popular ara, acceptaríem la transaccional in voce del punt 2, que
seria que el pla fos quadriennal, és a dir, 2012-2016, i posar
també els criteris econòmics. Del punt 3, no acceptaríem la
transacció. Això quant a les propostes concretes. 

Quant a l’argumentació que ha fet la portaveu del Partir
Popular, li hem de dir que també estam d’acord a prioritzar, que
s’ha d’acabar el que es comença, això ha començat, això és de
lògica. D’aquesta manera ho vàrem haver de fer nosaltres. És
clar que vàrem tenir, efectivament, menys feina perquè de les 35
actuacions que ha dit la portaveu que s’havien fet a la legislatura
2003-2007, idò és clar, ara es troben que hi ha un total de 84
actuacions en matèria d’infraestructures educatives que han
arribat a 55 municipis i una inversió feta de 160 milions
d’euros.

S’han trobat també amb menys aules prefabricades de les
que ens vàrem trobar nosaltres. Nosaltres ens vàrem trobar,
quan vàrem arribar, amb 99 aules prefabricades en l’àmbit de
les Illes Balears, el curs 2008-2009 hi havia aquestes aules, ara
n’hi ha 60. Vull dir que, efectivament, vàrem tenir menys feina,
menys feina d’acabar coses perquè hi havia menys coses
començades.

Quant a l’argumentació que contínuament fan de la mala
gestió del govern anterior, que són uns afegitons continus, m’ha
estranyat que avui no diguessin allò de “han fet quatre anys de
festa”, d’aquesta festa del PSOE dels quatre anys, els he de dir
que no, que varen ser uns anys molt durs, que la planificació
aquesta de quatre anys que proposen, que acceptam, no sé com
la podran fer perquè tenim en una economia molt canviant, que
cada sis mesos podem dir que canvien tots els paràmetres, però
bé, ho voldrem veure i els passarem comptes al final d’aquesta
legislatura.

Com hem dit, nosaltres vàrem passar un anys molt durs, a
causa d’això no s’han pogut acabar algunes coses que
efectivament estaven planificades perquè havien baixat els
ingressos d’aquesta comunitat autònoma i no es podia fer més
dèficit ja del que es va fer. La profunditat d’aquesta crisi encara
no se sap fins on arribarà. Li asseguro, per tant, que no va ser
una festa, però el que sí em fa por és que aquests quatre anys
propers, que han guanyat, en lloc de ser una festa pugui arribar
a ser un funeral, un funeral per a l’educació pública, un funeral
per a l’educació de qualitat, un funeral per a l’èxit escolar. I
realment desitj que no sigui així i que no haguem de retrocedir
una altra vegada als 43% d’índex de fracàs escolar que ens
vàrem trobar l’any 2007.

Diuen que vàrem provocar un estat d’alarma, però jo, alarma
és el que veig ara al carrer. Tenen en peu de guerra a tothom.
Francament, crec que s’ho haurien de fer mirar. L’argument que
tot és culpa de la nefasta gestió del govern anterior i de la festa,
no sé durant quant de temps ho podran mantenir, però jo no vull
acabar d’aquesta manera. 
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Vull acabar en realitat amb una frase de l’escriptora
Concepció Arenal que diu “Abrid escuelas y se cerrarán
cárceles”, això té a veure també..., ja que el PP està tan en
contra de la presó que s’ha inaugurat recentment a Maó, per
tant, ja sap el PP el que ha de fer durant aquests quatre anys.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Entenem que accepta la votació separada,
segons ha entès aquesta presidència acceptaria també la
transacció del punt 2. I al punt 4 el Grup Parlamentari Popular
havia dit que votaria a favor.

Per tant, podríem votar aquests dos punt per assentiment, hi
ha unanimitat.

I passaríem a la votació dels punts 1 i 3. Per tant, passaríem
a votació.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

Per tant, quedarien rebutjats aquests dos punts.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4068/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a atenció a la diversitat i a la
interculturalitat.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4068/11, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a l’atenció a la diversitat i a la
interculturalitat.

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula la Sra.
Fina Santiago per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. L’escolarització de l’alumnat estranger
a la nostra comunitat autònoma ha tengut conseqüències
significatives, algunes de caràcter macro, podríem dir, per la
seva importància, que ha suposat la construcció de nous centres,
la presència de més recursos humans al sistema educatiu i també
ha tengut conseqüències significatives en l’àmbit de micro,
sobretot en perspectiva de centres.

Tots els indicadors apunten que és un fenomen que s’està
estabilitzant, que cada vegada s’incorporen menys alumnes
nouvinguts al nostre sistema educatiu, això escassament des de
principis de 2010 perquè fins el curs escolar 2009-2010 hi ha
haver un increment a totes les etapes del sistema educatiu, i en
el curs 2010-2011 hi hagut una reducció important de nou
increment dels nouvinguts als nostre sistema educatiu. Hi ha
hagut per tant una reducció a l’etapa infantil i a l’etapa de
primària, però sí que hi ha hagut una presència més important
o més nombrosa a l’ESO, perquè efectivament els nins creixen
i es van incorporant als nivells educatius més elevats.

Perquè ens facem una idea de la importància i de l’efecte
que ha tingut sobre el sistema educatiu, del curs 2000-2001 de
5.774 s’ha passat al curs 2010-2011 a 27.871. Vull dir que
l’impacte al sistema educatiu dels nins nouvinguts ha estat molt
important, però efectivament encara tenim 27.871 alumnes no
universitaris que estan escolaritzats i que han nascut fora del
territori de l’Estat espanyol, i la majoria d’aquests 27.871 són
alumnes que han nascut fora també del que es coneix com el
sistema europeu, això ha afectat de diferent manera al que és
l’escola. No és mateix treballar amb alumnes de la mateixa
procedència que de distintes procedències, incorporar alumnes
que no coneixen molt, a vegades, l’idioma, ni el castellà ni el
català, en diferents moments del curs escolar, treballar el
plurilingüisme a la mateixa escola, la multiculturalitat i als
alumnes també els ha afectat. Alumnes que s’han hagut
d’esforçar independentment de la seva edat a una situació nova,
a una cultura nova, a un sistema escolar que desconeixien.

Insistesc en això perquè no pot ser un argument que, com
que disminueix l’ingrés dels alumnes nouvinguts al sistema
escolar, sigui necessària la retirada de recursos perquè en
aquests moments n’hi ha 27.871. D’aquesta forma concloent, a
la memòria del Consell Econòmic i Social, es determina. “El
fenomen de la immigració s’ha d’abordar -diu la memòria del
Consell Econòmic i Social- amb normativa, amb recursos
executius i amb recursos socials, si no -diu la memòria del
Consell Educatiu- ens pot dur a una dificultat de cohesió social
de futur, a l’exclusió social de molts d’aquests alAlots i a la
creació de guetos”.
Per tant, la diversitat del nostre sistema educatiu s’ha de voler
afrontar.

Mitjançant aquesta proposició no de llei volem defensar la
continuïtat de l’equip de suport a l’atenció i a la diversitat i a la
interculturalitat. Un equip de professors que donaven suport al
professorat i a l’alumnat on hi havia presència de nouvinguts,
concretament hi havia 7 professors a Mallorca -d’aquests 7
professors n’hi havia 3 a Palma, 1 a la comarca de Manacor, 1
a la comarca de Campos i 2 a la comarca d’Inca-, 3 a Eivissa i
2 a Menorca. Es feien intervencions al centre de primària i
secundària, tots sostinguts per fons públics, en total es va
treballar a 18 centres a Mallorca, 4 a Menorca i 5 a Eivissa.

Els objectius eren facilitar l’acollida de l’alumnat immigrant
que s’incorporava al sistema educatiu; facilitar les estratègies
d’actuació als professionals dels centres; la coordinació amb els
serveis socials, que és una de les línies fonamentals que ara a
tots els discursos tècnics i a tots els discursos de models
educatius nous es demanden que es realitzin, aquesta connexió
amb el món social i amb el món educatius, ara que ja tenim
afortunadament escoles a la majoria de barris, treballaven
sobretot a la família, això va possibilitar material didàctic
adaptat moltes vegades individualment a l’infant; assessorament
als professionals; suport a les aules d’acollida; treballar amb
famílies i treballar amb la comunitat, fent rendible  a tot això
tots els esforços.
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El mes de setembre passat els varen comunicar que per
motius d’austeritat aquest equip es veia eliminat. L’austeritat
pot dur una retallada, però l’austeritat no és sinònim
d’eliminació. En aquest cas, s’ha aplicat un criteri absolutament
del cent per cent d’aquestes retallades que ha suposat una
eliminació.

Pensam que això és una equivocació, és una equivocació
greu. Ja ho apunta el Consell Econòmic i Social, nosaltres ens
feim partícips d’aquesta argumentació. A més a més, ho va fer
la Conselleria d’Educació sense cap document o estudi que
acrediti la necessitat de retirada o la urgència d’aquesta retirada.
Una altra vegada més, només tenim elements econòmics damunt
la taula, quan de la política s’espera alguna cosa més que criteris
econòmics.

Aquest equip va fer una tasca eficaç, ho reconeixen tots els
directors on varen fer feina. Va fer una tasca discreta en un
moment en què per part de molts de polítics es ridiculitzava la
presència d’immigrants, fins i tot es criminalitzava la presència
d’immigrants, ells varen fer un treball molt discret. Està molt
ben valorada pel centres i per les famílies afectades.

Per això la nostra proposta, és clara, que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a refer l’equip
d’atenció a la diversitat i a la interculturalitat com a motor del
programa d’atenció, integració i reforç educatiu. 

Es fixaran que no posam una data, no deim que sigui per
d’aquí a dos mesos, ni d’aquí a tres mesos perquè som
conscients de les dificultats econòmiques, però també hem de
ser molt conscients de les dificultats socials i educatives
d’aquest colAlectiu de població. Per tant, pensam que hem de
donar un vot de confiança al Govern i, efectivament, si el
Govern no ho pot posar d’una manera immediata, almanco que
ho tengui present per al proper curs escolar, però sí que pensam
que és un projecte que s’ha de recuperar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Cristina
Rita per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La preocupació que s’ha
expressat pel manteniment d’aquests programes d’atenció a la
diversitat i a l’alumnat amb necessitats educatives especials ha
estat una constant des de principis de curs; un curs que va
començar amb tranquilAlitat, cosa que significa que havia estat
ben dissenyat i planificat i programat en els mesos anteriors i
pel govern anterior, però ja ben prest varen arribar als centres
rumors i directius que han enrarit el clima, sobretot entre els
docents que veuen les conseqüències de moltes de les decisions
que prenen els gestors actuals de la Conselleria d’Educació i
Cultura.

Els progenitors potser ho faran un poc més tard quan puguin
comprovar les conseqüències de tot el que passa ara sobre
l’educació concreta dels seus fills. 

En un dels primers plenaris d’aquest període, concretament
dia 11 d’octubre, tant el Sr. Alorda com jo mateixa ja vàrem
demanar al conseller què passava amb aquests programes
perquè ens arribaven notícies alarmants.

Un divendres varen avisar les persones que s’ocupaven del
programa PAIRE a Menorca perquè s’incorporessin a la plaça
de l’institut el dilluns, a l’institut no sabien res, els interins que
cobrien aquestes places tampoc. En fi, un neguit per als
professionals que viuen el dia al dia dels centres docents.

Però això es podia solucionar precisament, o es va poder
solucionar per la professionalitat del professorat, però el que ens
preocupa més és que aquestes mesures no siguin provisionals,
sinó que siguin definitives, no només perquè es perdrien unes
partides econòmiques, que a més vénen del ministeri, sinó
perquè fan falta aquestes programes i la seva desaparició tocaria
precisament a aquella part de l’alumnat que és més vulnerable.

Ens podran dir el de sempre, que per culpa de mala gestió,
que per culpa de la festa, etc., que s’ha d’estalviar, però,
precisament en aquests conceptes? i el que és pitjor, després
d’un mes de començar el curs i a meitat de mes? Això sona, en
realitat, a improvisació, senyores diputades i senyors diputats.

Aquests programes es varen iniciar el curs 2008-2009, el
PAIRE precisament per donar cobertura a molts de petits
programes que ja es feien per donar resposta a noves necessitats.

Dins el PAIRE hi havia el PROA, de suport a l’alumnat amb
dificultats, la mediació i acompanyament de l’alumnat
nouvingut -com s’ha dit- i a les seves famílies per incorporar-se
al nostre sistema educatiu, la interlocució simultània per a
aquells que no coneixien la llengua, etc.

L’objectiu final era l’èxit escolar i el que pretenien era la
millora de la convivència també en els centres educatius d’ESO,
reforçar la colAlaboració entre els centre educatius i les famílies,
especialment en els casos en què la situació familiar interferia
de manera inadequada en el desenvolupament dels alumnes i
ajudar també a prevenir i resoldre situacions de conflicte.

És per aquest motiu que, en programes com el PISE o
ALTER que van destinats a l’alumnat de més de 14 anys amb
greus dificultats d’adaptació a l’entorn escolar i amb risc
d’exclusió social, hi participaven també la Conselleria d’Afers
Socials, els consells insulars i els ajuntaments i tothom
semblava que reconeixia tant la idoneïtat d’aquests programes
com la tasca dels professionals que els portaven a terme. 
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Hem de ser conscients que són molts els reptes actuals als
quals s’han d’afrontar els professionals de l’educació. Com hem
dit a l’anterior intervenció una volta superat l’objectiu de la
universalització de l’educació ens pertoca perseguir la qualitat
i l’equitat. 

És necessari oferir un suport a aquells alumnes amb
necessitats específiques, que es donin eines i material al
professorat per treballar, posar en funcionament nous projectes
per prevenir l’absentisme escolar, per acollir aquella part de
l’alumnat que s’incorpora tardanament a una classe, pot ser el
mes de novembre, el mes de febrer, i també per ajudar a
continuar els estudis als que estan malalts, etc., perquè, si això
no es fa així, què passarà amb aquella part de l’alumnat que és
més feble, amb aquells que els costa pujar al tren?, els hem de
deixar baix, a l’estació?

Comprenc que el que vol dir -els hi ho assegur- el Partit
Popular quan diu que tot s’arreglarà, em referesc a la crisi
econòmica, a l’atur, quan aquest govern generi confiança perquè
els privats inverteixin i d’aquesta manera es millorarà
l’economia i entre tant s’ha d’estalviar, emmagrir
l’administració, etc., però, i si això no passa?, i si no basta als
inversors que aquest govern sigui tan bo, el govern del sí segons
diuen, sinó que a més necessiten aquests inversors que els bancs
facilitin l’accés als crèdits, que les borses pugin, que la prima de
risc s’estabilitzi, que l’economia mundial torni rutllar?, tot això
troben que ho farà el govern actual de les Illes Balears? I, què
passarà entre tant amb els més febles?, qui pensen deixar pel
camí? 

Algú ens ho hauria d’explicar. Jo, la veritat, després de
sentir el conseller diverses vegades, l’únic que he tret en clar és
que està reflexionant molt, sobretot les qüestions que li
plantegem, però no acaba de dir clarament si es mantendran els
programes amb el nou pressupost o si no s’han de mantenir.

Res més, Sra. Presidenta, només anunciar el vot favorable
del nostre grup a aquesta proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Sra. Ana Maria Aguiló per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, miri, més
que res vull dir al Grup Parlamentari Socialista i al grup
parlamentari del PSM que el grup parlamentari del PP o la
Conselleria d’Educació i Cultura no ha eliminat res, s’ha
reestructurat. 

No ha eliminat res perquè aquí tenc els noms de catorze
persones que es dediquen a aquest programa, al programa
ESADI. Per tant, no s’ha eliminat res, l’únic que s’ha fet és una
reestructuració. Per què?, evidentment, el criteri d’austeritat,
hem reestructurat, simplement.

Ara pas a explicar-li poc a poquet, perquè és una cosa molt
embullosa perquè el PAIRE, tot això... Vull dir, és un poc
embullós.

Primer de tot ens parlen de sobtada... -jo, aquest d’això no
hi ha manera- de sobtada liquidació, de sobtada, res. De
sobtada, res. La suspensió de l’ESADI, que ja he dit que no és
la supressió, sinó la reestructuració de l’ESADI no ha estat gens
sobtada, s’ha fet després d’una anàlisi minuciosa dels recursos
disponibles i les prioritats amb les actuacions tenint en compte
la situació actual. Allò que s’ha fet ha estat distribuir els
recursos amb relació a les actuacions necessàries per tal
d’optimitzar-los i no duplicar-los.

El PAIRE no s’ha tocat en absolut. Miri, el PAIRE consta de
dotze accions, el PAIRE són dotze accions, les hi enumer: la
primera, l’edició i la distribució de carpetes d’acollida escolar.
Per cert, es varen editar 4.000 carpetes en distints idiomes,
vostès s’imaginen que normalment tal vegada tenim dos, tres
russos que venen, de nacionalitat russa que vénen, o 500
carpetes, quants d’anys haurem d’estar per esvair aquestes
carpetes? Això la primera part.
Segon, programa d’interlocució. Tercer, servei d’educació de
mediació. Quart, l’ESADI. Cinquè, (...). Sisè, les aules
d’acollida. Setè, la dotació d’aules d’acollida. Vuitè, el PISE.
Novè, les ajudes per a menjadors. Desè, els programes entre
illes i tallers interculturals. Onzè, la formació permanent del
professorat. I, el dotzè, una pàgina web.

Per tant, no és possible entendre que l’equip de suport a
l’atenció a la diversitat i a la interculturalitat, allò que deim
l’ESADI, sigui la columna vertebral, és una part del programa
PAIRE, però no la columna vertebral perquè és un programa
molt ampli, el PAIRE. Vull dir, que s’ha distribuït ha estat
l’ESADI, però no els altres, els altres s’han mantingut. Les
seves funcions se han repartit de tal manera que l’assessorament
ara, en aquest moment, és competència dels centres de
professors. És a dir, no tenim dotze o catorze, en el principi eren
catorze, després varen ser dotze, no tenim dotze professors que
només es dediquen a això, no, tenim catorze professors, els que
estan en els centres de professors, que es dediquen a això. Aquí
hi ha els noms, els llinatges i els números de DNI per si ho
volen consultar.

A l’altra part que diu que el PAIRE té per objectiu una
escola inclusiva, que atengui la diversitat dels centres, li he de
dir que no és objectiu del PAIRE una escola que atengui la
diversitat dels centres, l’objectiu del PAIRE és una escola que
atengui la diversitat en els centres, dins els centres, els centres
de per si ja són diversos. Per tant, dels centres no ens hem
d’ocupar, ens hem d’ocupar del que hi ha dins els centres, dels
nostres estimats alumnes. 

Vull afirmar que el PAIRE integra el conjunt d’actuacions
que rep l’alumnat nouvingut, implica oblidar-se de la tasca que
fa el Servei d’Ensenyament del Català, que ha fet de relació
amb aquest alumnat, amb actuacions com, per exemple, les
aules de PALIC. Vull dir, tenim les aules de PALIC, tenim
l’ESAIT (Equip de Suport a l’Alumne d’Incorporació Tardana),
tenim l’ESEL (Equip de Suport a l’Ensenyament de la Llengua,
anteriorment conegut com L’ESIM, que és l’Equip de Suport a
la Immersió Lingüística). Accions que no formen part del
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PAIRE, però que ja hi són. És a dir, per rebre tots aquests
alumnes nouvinguts.

Per tant, al PP li interessa moltíssim i són de vital
importància aquests alumnes nouvinguts i que tenguin un
suport, però el que volem evitar són duplicitats. És a dir, en
temps de crisi, bé en temps de crisi i sempre, hem volgut evitar
duplicitats i això és el que s’ha fet una reestructuració d’una
duplicitat. 

El nombre de docents de l’ESADI, com han dit, va ser de
catorze, però després com que dos varen abandonar ens vàrem
quedar amb dotze. I pel que fa a la tasca i amb relació a la seva
valoració per part dels centres i famílies hem de tenir en compte
que a la direcció general no consta cap d’aquests tipus de
valoració. Vostès diuen que els pares i els professors els tenien
molt ben valorats, però no hi ha cap memòria, és a dir, no hem
trobat cap memòria, tal vegada hi era i se l’han duita, no ho sé,
però no hi ha cap memòria que ens digui exactament què és que
varen fer i si va ser positiu o va ser negatiu. Potser de paraula es
digui, jo no dic que no, potser de paraula es digui, però no està
constatat, no es menciona a les memòries del curs 2010-2011 no
es fa menció a aquest programa ni a com s’ha desenvolupat.

A l’altra part que diu, “això no obstant, iniciat ja el curs
escolar els integrants de l’ESADI reberen una comunicació que
l’equip quedava dissolt, tot l’equip, i s’havien de reincorporar
al seu centre”, bé, atesa la festa -que tanmateix volien que sortís
perquè la duien escrita-, atesa la situació heretada la prioritat per
al començament de curs va ser un inici normal, sense distorsions
ni entrebancs. És a dir, pensin que les eleccions varen ser dia 22
de maig, es varen haver de posar al dia i tot això du un procés,
du uns mesos, i l’inici de curs sempre ens trobam el mateix, és
a dir, perquè les eleccions són el 22 de maig dia 1 de setembre
estam tot el mes de juliol i agost fent feina dins la conselleria,
però qualsevol govern que hagi canviat, això és normal.

Aquest fet va implicar que dirigíssim els esforços a garantir
el dret a l’educació, és a dir, havíem de començar un curs
escolar i, per tant, hem de prioritzar aquest començament de
curs escolar, hem de prioritzar que dia 1 de setembre tots els
alumnes estiguin dins les aules, tots els professors estiguin dins
les aules i després ja esbrinarem què passa en els distints
programes. Això és el que es va fer. Fruit d’aquesta anàlisi es va
reorganitzar els PAIRE, és a dir, vàrem veure que hi havia una
duplicitat i el vàrem reorganitzar. 

Bé, com ho vàrem reorganitzar? Vegem, per què ve
L’ESADI? Saben per què ve l’ESADI? L’ESADI ve de
l’ESATI o de l’ESAIT, no és veritat? Vull dir, l’ESADI és
ESAIT, o no és així? L’ESAIT va néixer el 2002, no era així?
L’ESAIT va néixer el 2002 i després va venir l’ESADI. És a dir,
nosaltres allò que comprenem és que això és una duplicitat,
ESAIT, ESADI. 

Després ens diuen que és una equivocació precisament en
plena crisi i amb les dues conseqüències socials que té no es pot
retallar pel vessant de les polítiques de cohesió. Amb relació a
les polítiques de cohesió la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats no ha duit a terme cap retall -repetesc-, no és un
retall, és un reestructuració. A cada centre educatiu es du a
terme el PALIC, des del centre de professors s’ofereix
l’assessorament i la resta d’accions es mantenen. La direcció
general no té constància de l’existència de sensació de
desemparament per part dels centres ni tampoc per part de les
famílies. 

Des de la Conselleria d’Educació i Universitats es treballa
per una escola que inclogui tothom i que sigui coherent amb la
situació de crisi actual, que doni respostes a les necessitats de
cada colAlectiu sense haver de suposar una nova càrrega
econòmica per a l’administració. En aquest sentit cal comentar
que l’ESADI es va crear el curs 2008-2009 atesa l’existència de
la problemàtica de l’alumnat d’incorporació tardana i de
l’experiència de l’ESAIT, els cursos 2002-2003, 2003-2004,
però aquesta creació era totalment supèrflua perquè al mateix
moment feia feina l’ESAIT, a mi em sap greu perquè hi ha
moltes nomenclatures, però en aquest mateix moment feia feina
l’ESADI i l’ESAIT. És a dir, neix l’ESADI perquè diu que
existeix l’ESAIT. Bé, si creix perquè existeix l’ESADI idò
llevem l’ESAIT, idò no, el que feim és augmentar l’ESAIT i
continuar amb l’ESADI. És a dir, duplicam. No, no dupliquem.
L’ESADI va sortir de forma paralAlela a altres accions de
l’administració de tal manera que va suposar una desviació
d’esforços. 

A la memòria del curs 2010-2011 de la pàgina 7 de l’ESADI
reconeix que l’ESEL ofereix a Menorca l’assessorament sobre
el Pla d’acollida i el Pla d’atenció a la diversitat, oblida, però,
que aquest assessorament s’entén a totes les illes i que, a més,
l’ESEL també ho feia l’ESAIT. Jo tot això ho dic perquè vegeu
que l’ESADI és una duplicitat i que no obstant això, no només
és una duplicitat sinó que nosaltres allò que hem fet ha estat
reestructurar -la cap els centres de professors.

Per tant, evidentment nosaltres votarem que no, que no
perquè l’ESADI, com repetesc, no l’hem suprimit sinó que
l’hem reestructurat, l’hem posat en els centres de professors. Jo
entenc, ho entenc, que en èpoques anteriors, durant el Pacte de
Progrés i ara ja entrarem en una qüestió un poquet política,
entenc que la conselleria estigués dividida entre PSOE, PSM i
Esquerra i Esquerra Unida, i clar, que hi hagués, per ventura, un
poquet de gelosies entre les direccions generals i per això, tal
vegada, s’haguessin de duplicar els programes, però nosaltres
no, senyor, nosaltres som tota una conselleria, tenim tots un
mateix ideari i, per tant, anam a reestructurar.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Santiago, vol fer ús de la paraula?
Té un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Jo li demanaria un...no sé com utilitzar la paraula,
però li suggeriria al Partit Popular que deixàs d’utilitzar la
paraula “festa” per referir-se a la gestió que fa el govern de
progrés, perquè festa és beure botelles de xampany d’etiqueta
francesa a un restaurant públic del Govern del Partit Popular;
festa és factures lliurades al Parlament de prostíbuls, això és
festa; festa és capses de Cola-Cao enterrades a un jardí privat,
això és festa, això és festa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, jo li pregaria que allò que vostè...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no, escolti, ha utilitzat la paraula festa per referir-se a la
gestió anterior.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, deixi parlar aquesta presidenta. Un segon.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per tant, això no és festa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perdó. Un moment. Un poc d’ordre, per favor,
senyors diputats. No, només li deia, Sra. Santiago, que vostè té
el temps per fer ús de la seva paraula per contradiccions sobre
el tema. Vostè pot contestar òbviament a la Sra. Diputada del
Grup Popular, però li pregaria que, per favor, es cenyís a això.

Gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Idò, li suggeriria per tema d’una mica de concòrdia
parlamentària que es deixàs d’utilitzar, una altra cosa és que
vostès estiguin en contra de la forma de gestionar de l’altre
govern, però no la classifiquin de festa perquè aquesta situació
econòmica la vàrem tenir el 2009, el 2010, el 2011 i vostès la
tendran el 2012 i no és festa intentar mantenir serveis amb prou
feines. No és festa, això, qualifiquin-la d’una altra manera, però
això no és festa. I, per favor, aquí no només hi ha hagut un
govern en aquesta democràcia, hi ha hagut molts de governs i la
majoria del Partit Popular i també nosaltres tenim accés a
documents. Per tant, utilitzin una altra paraula que no sigui
“festa”, “jarana” i “juerga” per referir-se a la gestió que va fer
l’anterior govern, perquè festa és una altra cosa i en tenim
exemples, malauradament, en aquesta comunitat autònoma de
festes que altres govern varen realitzar.

Amb relació a això, miri, efectivament vostè s’ha referit al
PAIRE i jo no m’he referit al PAIRE, jo m’he referit a la
desaparició de l’ESADI i, li dic, com a motor del programa
d’atenció integral i de reforç educatiu del PAIRE. El PAIRE ja
ho sabem que no ha desaparegut, ha estat l’ESADI que ha
desaparegut. Nosaltres deim, i vostè valorarà, si és o no part
fonamental del PAIRE l’ESADI, nosaltres valoram que sí

perquè era el que des de fora donava suport a tots els programes
que vostè ha dit. Vostè ha fet referència a tota una sèrie de
programes que en aquesta proposició no de llei no hi són, no hi
són. Vostè s’ha referit a tota una sèrie de programes que,
efectivament, des del programa més general d’integració i reforç
educatiu que és el PAIRE hi eren i que es fan en els centres. Ja
ho sabem.

Però l’ESADI era el conjunt de tècnics que donaven suport
a aquests professionals, a aquests professors i que ara aquest
professors sense aquest grup, que no era efectivament molt
nombrós, sense aquest grup no tendran, hauran de dedicar temps
a elaborar coses que aquest grup proposava. No, no, això és una
part del PAIRE i d’altres programes que estan en el PAIRE,
però nosaltres no parlam del PAIRE, nosaltres parlam de
l’ESADI. Per tant, sí que hi ha hagut una reducció. Vostès li
diran reestructuració, idò el que vostès trobin, les paraules són
lliures i els sinònims també, però l’ESADI ha desaparegut, de
fet, hi havia abans un grup de professors que ara no hi són i que
donaven suport... bé, jo li mostraré la llista dels que no hi són i
després la podem comparar. No, no, no els heu canviat, ara n’hi
ha menys fent feina en el conjunt del PAIRE. En el conjunt del
PAIRE, en aquest moment, n’hi ha menys.

Vostès diu que no s’ha fet de forma ràpida, estic contenta
que vostè ho digui que, a més, parla en primera persona com si
fos el Govern, “nosaltres hem fet”, “nosaltres hem realitzat”,
“nosaltres hem elaborat”, no sabia que fos membre del Govern
vostè. Vostè és membre d’un grup parlamentari, per tant,
refereixi’s al Govern, que li consta a vostè que el Govern ha fet,
però pareix que vostè és membre del Govern, que és una
directora general, una secretaria general... Bé, ja ens alegra
saber que efectivament aquest govern ha elaborat un document.
Li demanarem, no es preocupi que per escrit li demanarem
aquest document on vostè diu que es va analitzar i es va valorar
tota la feina i que ha de tenir data anterior a setembre, perquè
ara no val fer-nos un document d’octubre. Demanarem que a
data d’abans de la carta tramesa per correu electrònic que
aquests senyors no haguessin de ser on eren, aquests
professionals no haguessin de ser on eren, idò, havia de ser un
document d’abans de setembre. Li demanarem i veurem aquest
document com justifica aquesta desaparició. Ens ha donat una
pista que no teníem i li agraïm, nosaltres demanarem al
conseller que ens la doni. 

Miri, vostè que ha fet una valoració, supòs que aquesta
valoració és sobre un document. Vostè es refereix a una
valoració. Bé, idò, si el conseller...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, acabi que ja ha exhaurit el seu temps.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...ens diu que aquesta valoració és oral idò vendrem aquí que
ens ho expliqui, però primer la demanarem per escrit perquè
supòs que quan es fa una valoració s’explica a qualque banda.
Vostè es queixa que l’ESADI no havia fet memòria, nosaltres
ens queixam que s’ha pres una decisió sense valoració, i vostè
em diu que hi ha una valoració feta. Idò, li demanarem aquest
document al conseller. No es preocupi i així sabrem per què el
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mes de setembre amb una valoració anterior al mes de setembre
es va retirar.

Vostè diu que el conseller, que la conselleria, perquè supòs
que és decisió d’un equip, no ha retirat, i ha retirat, en aquest
moment no hi ha l’ESADI ni hi ha el TISE, vuit educadors que
feien feina en els instituts tampoc no hi són, no són ni en el grup
d’educadors ni en l’ESADI. No, vostè diu que no hi ha
retallades, jo li dic que sí que hi ha retallades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, miri, em sap greu estan entrant aquí a un
debat entre dos. El temps que vostè tenia s’ha esgotat i...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...per tant, jo li contest a ella, a qui he de contestar, Sra.
Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

...no, jo li pregaria que facilitessin la labor d’aquesta
presidència, jo puc ser àmplia amb el temps, però, per favor, no
entrin en un debat entre vostès perquè tenim uns torns de...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En definitiva, no ens ha convençut el seu argument i, per
tant, no retiram aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Bé, idò, passaríem a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4068/11. 

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4068/11.

I no havent-hi més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió.
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