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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, presidenta, Óscar Fidalgo substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 455, 1393 i 1683/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 455/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
del pla PROA de reforç educatiu.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 455/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment del Pla PROA de reforç educatiu, té la paraula
l’Honorable Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. Tal com diu l’exposició de motius
d’aquesta iniciativa, el programa PROA o Pla de reforç
d’orientació i acompanyament escolar, s’ha aplicat a la nostra
comunitat autònoma des de l’any 2005, quan el Ministeri
d’Educació el va incloure dins els programes de cooperació
territorial entre l’Estat i les comunitats autònomes. Com ja
saben, a nivell estatal està inscrita a les actuacions del programa
operatiu del Fons Social Europeu.

Es tracta d’un programa adreçat a l’alumnat que, per
diferents causes, com poden ser retards en el procés de
maduració personal o que presenten dificultats d’aprenentatge
de matèries instrumentals bàsiques o que no tenen hàbits de
treball, manca de motivació o un entorn familiar o sociocultural
no apropiat que els dificulta la seva integració al centre, estan en
desavantatge per afrontar la seva vida escolar. Va ser ideat per
incidir en els cursos de tercer i sisè de primària i de primer i
tercer de secundària. És, per tant, un programa que el que pretén
és lluitar contra les dificultats de l’alumnat que és més
vulnerable per arribar a l’èxit en la seva educació i amb les
mateixes condicions que els seus companys o companyes que
poden comptar amb una situació de partida diguem més
normalitzada.

Està pensat, per tant, per compensar aquestes desigualtats i
a la vegada per prevenir riscos d’exclusió social.

Per aconseguir aquests objectius l’administració educativa
ha de posar uns recursos de reforç i de suport en aquells centres
que tenen una proporció important d’alumnat amb les
característiques que hem comentat i on els recursos ordinaris no
són suficients, per la qual cosa es necessiten mecanismes de
compensació. Els programes de reforç es concreten en classes
en horari extraescolar en matèries instrumentals i els de suport
en intervencions a les famílies, a l’entorn i d’integració en el
propi centre. En definitiva, és un dels programes més importants
en la lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament prematur
dels estudis.

És cert que aquest programa els darrers anys havia perdut
part del seu finançament estatal a causa de la crisi econòmica.
En el nostre cas, darrerament, s’hi dedicava, abans de l’any
passat, 1 milió d’euros, en què la meitat venia del Ministeri
d’Educació i l’altra meitat la posava la nostra comunitat
autònoma.

A l’inici del curs escolar 2011-2012, concretament el 12 de
setembre del 2011, el director general d’Ordenació, Innovació
i Formació Professional va emetre una resolució per la qual es
feia pública la llista dels 68 centres educatius que havien de
desenvolupar el programa d’acompanyament escolar del Pla
PROA, i al final de la llista hi havia un asterisc on ja es deia que
aquest programa estava cobert econòmicament pel conveni amb
el Ministeri d’Educació fins al mes de desembre, perquè són
convenis aquests que es fan que són per anys naturals, però que
per a la resta del curs escolar es podria continuar treballant el
Pla PROA sempre i quan únicament quan la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats comptés amb la quantitat
econòmica necessària per fer front a les despeses per a l’any
2012.

També saben tots vostès, al principi del 2012 els centres que
eren beneficiaris del programa van rebre una carta d’aquest
mateix director general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional amb la notícia de la suspensió del programa a partir
de dia 11 de gener.

Som conscients que aquest ha estat un any difícil, que a la
crisi econòmica s’hi ha de sumar un any d’eleccions, tant locals
com generals, que han significat un canvi de gestors polítics tant
a nivell estatal com local també, i el problema és que la vida en
el carrer no s’atura ni es retarda per aquest motiu i els alAlots i
alAlotes continuen anant als seus centres educatius, continuen
amb els seus problemes, el professorat ha de continuar amb el
treball i no saben què ha de ser actualment de la seva vida,
perquè l’administració educativa els diu que no sap què passarà;
és a dir, tampoc no diu si sí ni no, sinó tot el contrari, l’escenari
pitjor per fer feina per tant.

És per açò que la nostra proposició no de llei porta la data de
23 de gener del 2012, tan prest com vam conèixer la situació per
la premsa. I després, dia 13 de febrer d’aquest mateix any, vam
veure publicat en el BOE la signatura del conveni entre el
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per al desenvolupament
dels programes que ens ocupen, que es va signar o s’havia
signat dia 14 de desembre.
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En resum, en aquests moments no sabem massa bé en quina
situació ens trobem i si els programes que es van suspendre han
de tenir una continuïtat a la nostra comunitat autònoma. La
veritat és que a nivell nacional, malgrat no compta amb els
pressuposts inicials de fa uns anys, no ha patit tampoc les
mateixes tisorades que altres programes, perquè apareix en el
pressupost de l’Estat amb uns 60.000 euros la proposta de
pressuposts generals.

Tampoc no es veu que en el pla d’estalvi anunciat pel
Govern de les Illes Balears el 30 d’abril es digui res d’aquest
programa, mentre que sí en aquest darrer document sí que queda
ben clar que en desapareixen d’altres, com el PISE, i que també
eren d’intervenció socioeducativa, en aquest cas de
colAlaboració amb ajuntaments i entitats socials.

I és per totes aquestes raons que consideram encara vigents
les propostes que es van fer el mes de gener però que demanam
ara, perquè consideram que són vigents, que siguin suportades
per aquesta comissió, que és que es reprengui el programa
PROA en aquells centres on s’estava impartint ja durant el
primer trimestre; que es negociï amb el ministeri un nou
conveni de cooperació per a l’any 2012 i, finalment, fer una
solAlicitud al Govern i és que la política de retalls en matèria
educativa no recaigui més en aquella part de l’alumnat que té
més dificultats d’aprenentatge i que la igualtat d’oportunitats
sigui un dels eixos bàsics de l’actuació de la conselleria.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que per part de tots els grups
i en aquesta comissió i, en general, en el Parlament s’ha
expressat contínuament la consciència dels problemes que
comporta el fracàs i l’abandonament escolar i la importància
que tenen, per tant, tota aquesta mena de programes que
intenten acompanyar els alumnes perquè tot el sistema
obligatori, l’educació, en general, però sobretot el sistema
obligatori doncs no pot abandonar cada alumnes, a l’inrevés, és
evident que la fórmula és un tractament cada vegada més
individualitzat que pretengui l’èxit de tota l’aula.

Aquesta mena de programes de reforç educatiu havien
mostrat també la seva eficàcia, que realment ajudaven,
acompanyaven, com el seu propi nom indicava, en la vida
acadèmica dels nins i nines i els alAlots que s’hi apuntaven o que
es considerava que convenia per ser colAlectius precisament més
vulnerables, com s’apunta, i també nosaltres vàrem quedar
sorpresos d’aquesta suspensió que va ser automàtica dins el mes
de gener. Per tant, creim que serà ara molt aclaridor veure si es
pot reprendre, en vista que, com s’ha explicat, realment no és un
dels programes que hagi passat per la motoserra de les retallades
educatives de les darreres iniciatives a l’Estat. I tot i que són
molts els programes afectats d’inclusió i d’acompanyament,
aquest semblava que s’havia salvat.

No ha quedat de totes maneres expressat a la recuperació
immediata del programa suspès l’any 2012, som al mes de
maig; entenem que s’està esperant ja caure dins el pròxim curs,
amb tots aquests mesos que s’hauran perdut, però en qualsevol
cas ens agradarà que hi hagi un pronunciament del Parlament
pel qual es reconegui la importància d’aquest programa.

I jo crec que també en el punt tercer, en general, de tots
aquells que pretenen tenir presents les majors dificultats
d’aprenentatge de determinats colAlectius, per motius diversos
de caràcter social, senzillament per qüestions com la de ser
nouvinguts, que també s’han eliminat programes com era el del
suport a la inversió perquè tenguessin un acompanyament
específic perquè poguessin aterrar amb més garanties dins
l’aula, tots sabem que s’estan retallant tota aquesta mena de
projectes, algun ha desaparegut directament, la qual cosa
multiplica els problemes a l’aula. Si a això hi sumam que
s’augmenti la ràtio i que de vegades es fan comparacions entre
ràtios d’aules homogènies en molts sentits socials, culturals i de
tot ordre d’altres indrets d’Europa, comparat amb les aules que
tenim a Mallorca i a les Illes Balears, doncs jo crec que no
s’entén quina és la diferència que nosaltres vivim i que, en el
cas concretament de les Illes Balears, com d’altres indrets, però
parlem del nostre cas, són absolutament imprescindibles els
programes d’acompanyament i els programes de suport als
colAlectius amb dificultats d’aprenentatge, als individus, les
persones, els alumnes que els necessiten.

Per tant, donarem suport avui a aquesta proposició no de
llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló i Garcías, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
Com bé ha dit la Sra. Rita, el programa PROA és el programa
de reforç, orientació i suport; és un projecte de cooperació
territorial entre el Ministeri d’Educació i les comunitats
autònomes que pretén fer front a les necessitats associades a
l’entorn sociocultural de l’alumnat, mitjançant un conjunt de
programes de suport als centres educatius públics. Per la seva
banda, la comissió europea va tenir la iniciativa de donar suport
al Pla PROA, amb l’aportació d’ajudes específiques procedents
del Fons Social Europeu. Aquestes ajudes s’executen en el marc
del programa operatiu que es denomina Adaptabilitat i
Ocupació, del qual és beneficiària la Direcció General de
Cooperació Territorial del Ministeri d’Educació.
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Com tots, els programes educatius, el programa PROA passa
cada any per un seguit d’actuacions administratives i de
coordinació abans de poder-se aplicar als centres. Una
d’aquestes actuacions és assegurar la dotació econòmica per al
desenvolupament del programa amb les condicions de qualitat
que requereix i que arribin a satisfer les expectatives dels
centres, alumnes i les famílies que hi participen.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats coordina,
desenvolupa i fa el seguiment del programa PROA, però els
fons que permeten envestir el programa són aportats pel
Ministeri d’Educació i per la Unió Europea i ho fan per anys
naturals, no per cursos escolars, de tal forma que, a principi
d’any, es fa una previsió i a final d’any, una volta executat el
programa, es fa efectiva l’aportació. Què va passar? Doncs va
passar que l’any 2011 no es va fer efectiva aquesta aportació, a
final d’any; és a dir, el Govern del Partit Socialista Obrer
Espanyol, presidit pel Sr. Zapatero, no va fer efectiva aquesta
aportació del programa PROA. Clar, què va passar? Doncs que
ens vàrem espantar, evidentment.

És a dir, amb aquesta crisi, la Conselleria d’Educació i
Cultura va dir, bé, què passa aquí? Anem a aturar, anem a
repensar el que feim i anem a veure com ho dotam i d’on traiem
els doblers, i per això es va aturar per al curs 2012, simplement
i planerament. Les negociacions han estat constants; quan es
varen guanyar les eleccions per part del Partit Popular dia 20 de
novembre, doncs es va retornar a les negociacions, es va tornar
parlar, però clar, ja hi hem arribat massa tard, perquè clar
s’havia de pagar el curs 2011, que no s’havia pagat, és aquest el
problema.

L’aportació necessària actual per al PROA supera el mig
milió d’euros, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
atesa la situació de dèficit economicofinancer estructural de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
la manca de liquiditat, es veu obligada a prioritzar i atendre les
obligacions de pagament abans d’assumir noves obligacions, és
el que he dit fins ara; és a dir, com que en el 2011 no es van
rebre els doblers, doncs a veure, anem a aturar i anem a veure
què està passant en aquests moments i com podem pagar. En
lloc de fer front a més despeses anem a veure com podem pagar
la despesa anterior.

A principi del 2012 la previsió no es va fer. Per què? Perquè
teníem la incertesa que encara no estava pagat l’any 2011, i
aquest ha estat el problema, l’únic problema que hi ha hagut. I
es va decidir deixar el programa en suspensió, és a dir, no
suprimir-ho, evidentment, perquè estam d’acord amb aquest
programa o s’està d’acord amb aquest programa, no se suspèn,
però anem a veure què passa i a veure d’on es poden treure els
doblers.

La conjuntura actual obliga els gestors públics a emfatitzar
el compliment dels principis de prudència financera, de
transparència i d’eficàcia en la gestió i en l’assignació de
recursos, però també els obliga a garantir els recursos suficients
per atendre les necessitats bàsiques dels colAlectius més
desfavorits. Trobar el punt d’equilibri entre aquests dos fets és
bona part de la tasca actual. No oblidam que més enllà de la
dotació econòmica i els objectius marcats, el programa PROA
té una bona valoració i és positiu, per això no s’ha deixat de
treballar per reprendre el seu camí.

La suspensió del PROA a principis de gener és, en aquest
sentit, un punt i seguit, no un punt i a part, i la previsió és
continuar amb ell el proper curs. Per tant, bé, simplement
donarem suport al primer punt, però tenim en compte que el
PROA ja finalitzava el mes de maig, per tant la represa ha de ser
per al curs 2012-2013. I donarem suport al segon i al tercer
punt.

Simplement, en el segon dir que “a negociar
immediatament”, no, “a seguir les negociacions”, perquè s’està
negociant. Vull dir, el director general d’Innovació va
contínuament a Madrid per negociar, per tant “a continuar
negociant”. I en el punt 1, doncs això, canviar “per al 2012"
“2013", perquè el curs d’ara, el 2012, ja no hi som a temps.

Simplement dir això. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per contradiccions, Sra. Rita, vol fer
ús de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair al Sr.
Alorda el seu suport a aquesta proposició no de llei, jo també
compartesc amb ell que són més importants que mai ara aquest
tipus de recursos, perquè són alumnes que necessiten com s’ha
dit atenció individualitzada i ara, precisament, que es pugen les
ràtios, que els professors tenen menys temps per dedicar a
coordinar i atendre les famílies, etcètera, no hi ha substitucions
tampoc per a baixes de 30 dies, vull dir que ara serà difícil
aquesta atenció individualitzada als alAlots que vagin més
retardats.

I què passarà? Doncs els que puguin pagar es pagaran les
seves classes de repàs i els que no puguin pagar doncs quedaran
al carrer, i açò és el que passarà durant tot aquest any.

Dir també que sí, que és un programa estatal, però que la
responsabilitat en matèria educativa és de les comunitats
autònomes, això és clar, en matèria educativa en general, perquè
tenen les competències transferides. I és aquesta comunitat
autònoma qui ha de vetllar per aquest alumnat més desfavorit i
potser no es pugui fer tot l’extensiu que es pensava fer el
programa; nosaltres ja comprenem que hi ha una reducció en
alguns aspectes que ha estat general, però fer desaparèixer un
programa té els seus perills, perquè un es pot retardar en els
pagaments, per un dèficit econòmic que ja se sap que es cobrirà
en ics temps, però un dèficit en educació a uns alAlots açò ja és
difícilment recuperable durant altres anys o durant la seva etapa
educativa.

Jo torn recordar a la diputada Aguiló que vostès han
governat des del juny del 2011, que en el Govern s’ha governat
des de novembre del 2011, és a dir que tenien temps per
negociar i per aclarir, hi havia un pressupost acordat, que
després vostès no van posar pressupost, perquè açò és de dos i
no van posar pressupost en el pressupost de la comunitat
autònoma.
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I quant a dir que “es continuarà negociant”, doncs jo crec
que sí que s’han de donar pressa perquè ja només hi ha dues
comunitats autònomes que no hagin firmat aquest conveni, que
són La Rioja i nosaltres; si ho han pogut fer altres, dic jo que
nosaltres ho haguéssim pogut fer. Per tant, consider que açò és
un problema de gestió de la conselleria, que està deixant perdre
efectes o recursos que van dirigits als més vulnerables. I que
s’està suplint, perquè vull que quedi aquí en acta, hi ha escoles
que estan suplint aquesta deficiència per part de la conselleria
i estan continuant amb el programa PROA a costa de pagar-ho
d’altres qüestions que han prioritzat, i que la nostra comunitat
autònoma també podria haver prioritzat; que aquí es treuen
convocatòries, com ja vaig dir l’altra vegada, per exemple per
fer regates o per fer carreres de bicicletes, etcètera, i en canvi,
que se’n duen molts doblers, i en canvi per a açò no n’hi ha.
Vull dir que, com sempre, hi ha doblers per algunes coses i per
a les altres no.

Jo no diré res més d’aquesta qüestió, d’aquesta PNL, perquè
després en tenim una altra que també incideix un poc en les
mateixes qüestions. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Rita, em podria aclarir si acceptaria les
apreciacions o les esmenes in voce que li ha fet el Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

M’ho podria repetir, per favor?

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que he entès que al punt 1 seria canviar el final
d'“impartir fins al final del 2011" per “curs 2012-2013", crec
que era així i al punt 2 incorporar... en lloc de “negociar”,
“seguir les negociacions”, no?, era així? És el que he anotat jo.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

El primer no s’entendria, eh? No s’entendria si ho
canviéssim perquè aquí diu “reprendre l’any 2012 l’aplicació
del PROA als centres on s’impartia el 2011"...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per què no feim un recés de vint segons?... i ho miren ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si em podria llegir com quedaria o si accepta o no accepta.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, queda talment perquè no pot ser...

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, no acceptaria cap...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, és que nosaltres parlam d’aquest curs i ella parla del
curs que ve.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, doncs, no accepten el punt número 1 i el punt número 2
tampoc?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, doncs, votarem tal com està redactat. Passam a la
votació de la Proposició no de llei 455/12 tal com...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Por favor, votaríem els punts 1 i 2 per una banda i el 3 per
una altra, si no li sap greu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, votarem el punt número 1 i el punt número 2. Votam.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, cap. 

Per tant, serien 5 vots a favor i 9 vots en contra dels punts
número 1 i número 2.

Passam a la votació del punt número 3. 

Vots a favor?

Hi ha assentiment. D’acord.

Així, queden rebutjats els punts número 1 i número 2 i queda
aprovada la proposició amb el punt número 3.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1393/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reutilització
dels llibres de text.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1393/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reutilització llibres de text. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Malgrat en el nostre país l’educació
obligatòria és gratuïta i universal, com saben, hi ha algunes
qüestions, com els llibres de text, material escolar, roba
d’hivern, la gimnàstica, etc., que les famílies han d’adquirir a
principi de curs i que resulta una despesa extraordinàriament
important, i en alguns casos és difícil d’afrontar quan hi ha dos
o tres fills en edat escolar. I més encara en la situació actual en
la qual els progenitors potser tenen també problemes de feina.

A això s’ha de sumar que a partir del proper curs les famílies
també pagaran més en concepte de material escolar, els centres
podran demanar fins a 39 euros a primària i a secundària i 51
euros a infantil. D’entre totes les despeses que he comentat és
amb els llibres de text on l’administració haurà d’intervenir més
perquè forma part més directa del fet educatiu. També els
menjadors escolars i altres serveis complementaris són
importants perquè en aquests temps s’han arribat, fins i tot, veus
de fillets i de filletes que el panxó que fan al menjador escolar
és ja el menjar principal de tot el dia. Però d’això ja ens
ocuparem en una altra proposició no de llei, ara continuarem
amb els llibres.

Per tant, conscients de les dificultats de les famílies totes les
comunitats autònomes aquests darrers anys han fet un esforç en
aquest sentit, en unes s’han fet ajuts directes i en unes altres pel
sistema de préstec. Com a qüestió curiosa direm que les
governades pel Partit Popular en la seva majoria per ajut directe
i les del PSOE o altres grups de coalició per préstec, però també
hi ha hagut comunitats del Partit Popular, governades pel Partit
Popular, que es feia pel sistema de préstec i altres del PSOE per
ajut directe. En fi, que tothom ha fet un esforç.

A la nostra comunitat autònoma la implantació del sistema
de reutilització i creació d’uns fons de llibres es va regular per
l’ordre de la consellera Bàrbara Galmés de 2 de juny de 2008
per a primària i de 24 d’abril de 2009 per a secundària. 

Els objectius del programa eren incentivar el responsable i
el sostenible dels llibre de text i material didàctic, mantenir un
fons de llibres de text administrat pel Consell Escolar del centre
educatiu en règim d’ús per als alumnes i estalviar en la compra
dels llibres de text. 

El sistema de préstec es basa que la conselleria abona entre
75 i 100 euros per alumne de les escoles que s’han volgut
adherir i els progenitors un 50 euros i un tant en dipòsit. Amb
això l’escola compra els llibres i els reparteix i a final de curs
els alumnes retornen el llibre i si està en bon estat es retorna el
dipòsit i el llibre serveix per a un altre alumne. Això a més
d’abaratir i que paguen les famílies d’entre 200 euros, que es
calcula, a un 50 també serveix per inculcar bones pràctiques a
l’alumnat de cuidar els llibres i de reutilització del material. 

Tot açò era així fins abans de les eleccions locals de 2011.
Ara ha canviat, i canvien molt les coses de dia en dia. A les
nostres illes, ja des de l’inici de curs, es va dir que hi haurien
dificultats per al sistema de la reutilització de llibres de text. A
preguntes d’aquesta diputada la conselleria va contestar que el
pressupost per al programa de reutilització de llibres de text per
al curs 2011-2012 era d’1.600.000 euros, poc més. Però en el
pressupost de 2012 efectivament no arribàvem a aquesta
quantitat. Amb aquesta retallada ens trobam que un sistema que
just havia tengut tres anys de rodatge ja serà eliminat. 

L’actual president de la comunitat autònoma va dir que quan
es varen anunciar els retalls de l’Estat en matèria sanitària i
educativa que peor lo estaban pasando las familias. Una frase
que va sortir a tots els mitjans. Cosa que no té massa sentit
perquè aquestes retallades precisament es carreguen sobre les
famílies, totes les retallades que s’han fet darrerament en sanitat
i educació.

El president de la COAPA ja ha fet palesa, també, la seva
preocupació per aquelles famílies que tenen menys recursos
perquè a la desaparició d’aquest programa també s’uneixen els
ajuts per a menjadors escolars, transport escolar i altres serveis
complementaris, com he comentat abans.

Açò, igual que el programa PROA, no preocupa a aquells
que tenen més bona posició econòmica perquè malgrat a ningú
no li agrada pagar pagaran per classes de repàs, com he dit, dels
seus fills, pagaran pels llibres nous, pagaran pel menjador, etc.,
però n'hi ha d'altres que no podran pagar, que no poden, i
aquests, com sempre, són els que quedaran pel camí. 

Únicament sabem que a Formentera, l’únic consell insular
progressista de les Illes Balears, ha tret una convocatòria per
ajudar a tots aquells alumnes o progenitors que s’adhereixin al
programa.

És per aquestes raons, senyors diputats i senyores diputades,
que aquesta proposició no de llei és molt simple. En primer lloc,
constatar que la reutilització dels llibres de text és un bon
sistema tant per a l’estalvi de les famílies com per educar
l’alumnat en les bones pràctiques mediambientals. I, segon,
instar el Govern a continuar la implantació progressiva d’aquest
programa. 

Ja veuen que no es demana fer el doble del que es feia ni es
diu tan sols la velocitat de la progressió, simplement es demana
el manteniment del que hi ha o del que hi havia.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per
un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Reprenent el final de la Sra. Rita,
realment ha canviat aquesta comissió de demanar sempre molt
més del que es feia a demanar d’intentar que es mantengui allò
que es feia i, precisament, els que ens exigien que féssim molt
més del que es feia ens retrauen haver fet massa i ara... que no
havíem d’haver fet tant, per ventura ara podrien continuar fent
alguna cosa. No sé, que havíem d’haver retallat nosaltres abans.
Certament deu ser de segons quins projectes perquè confii que
no sigui d’aquest tipus de programes perquè si ja educació, en
general, rep realment moltíssims cops un dels quals consisteix
o té la conseqüència de l’encariment de l’educació, és evident.
Vull dir, aquest filtre social que cada vegada resulta més
evident. És aclaparador de cada vegada més dins la no
obligatòria, amb la desaparició de tot el suport en el 0-3 o ja ho
va ser Bolonya a les universitats, però ara s’hi ha sumat tota
l’estratègia Wert de les taxes i, per tant, realment aquí ja
comença a haver-hi una selecció important dins l’educació no
obligatòria per qüestions econòmiques.

Però dins l’obligatòria, com a mínim, havíem de mantenir
aquest principi que l’ensenyament obligatori és gratuït i gratuït
ha de voler dir gratuït, no la idea que qui no hi arriba hi va pels
serveis socials perquè aquesta mecànica ja no parla tant d’un
dret general, universal de tots els seus usuaris sinó de distingir,
per qüestions econòmiques, entre uns i uns altres i això tots
sabem que no és ben bé sempre entrar per la mateixa porta.
Creim que aquesta no era, no és la idea de l’educació universal
gratuïta i una passa endavant, una que havia quedat arrossegant
tots aquests anys havia estat el cost que s’havia multiplicat dels
llibres de text, la seva mutabilitat durant cada vegada més per
part de les editorials i per part de molts de motius que duien a
un canvi d’aquell pas de passar del germà gran al germà petit
cada vegada més dificultosa i s’havien establert estratègies per,
com a mínim, reaprofitar aquest material.

Crec que moltes han estat profitoses en les distintes
mecàniques, una més voluntaristes, les altres amb doblers
públics, fins que efectivament es van institucionalitzant amb
aquestes ordres que contempla l’exposició de motius. Nosaltres
creim que aquesta línia s’ha de mantenir i ha d’anar ajudada,
acompanyada de totes aquelles mesures que fan que realment es
faci possible una educació gratuïta. En aquests moments, com
s’ha dit, el tema del suport a les famílies o el que s’exigeix a les
famílies per mantenir la situació anterior és cada vegada més
greujós precisament quan hi ha una situació social en què tenen
aquesta dificultat també tots afegida. Hi ha tot el cost de les
extraescolars que les APIMA suporten cada vegada més, han
desaparegut fins i tot les petites ajudes que hi havia en tota
aquesta matèria, s’ha parlat dels menjadors, li he de parlar de les
beques, del transport, i aquesta és una més perquè al final si
quedàssim amb un anècdota o amb un apartat serien importants
aquests 150, 200, 250 euros per càpita de material i de llibres de
text, però si tot suma acaben sent quanties que en famílies amb
un parell de nins o en situacions en què tota la familia està, per
exemple, sense treball o sense ingressos laborals representa que
allò que és gratuït es fa molt feixuc perquè no és gratuït.

Per tant, és ara més que mai quan a l’educació el sistema ha
de garantir aquest benestar. Si ho ha de fer augmentant tota la
part tributària perquè hi hagi més solidaritat intercomunitària
doncs ho haurà de fer, per descomptat no entraré ara en tota la
qüestió de l’espoli fiscal, però no pot ser que caigui sobre les
famílies i concretament posant en qüestió, posant en una
situació difícil la mateixa idea d’educació universal i gratuïta a
tota la temporada obligatòria. 

Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa que en principi
hem d’entendre que és preventiva tot i que també ens consta que
s’està apuntant, o per ventura ara se’ns precisarà més, que
realment tots aquests tipus de projectes i programes estan en
entredit per no dir que estan ja a la picota. Se’ns diu que hem de
ser cada vegada més moderns amb la idea de defensa de
l’educació. No sé si la idea de la modernitat que té el Grup
Popular passa per retallar tota aquesta mena de programes.
Aviat ho sabrem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo la veritat que no volia
començar així la meva intervenció, però bé, després del que he
escoltat dels portaveus que m’han precedit dir que el que deixa
en entredit programes, com ha dit el Sr. Alorda, el que deixa a
la picota programes és que els programes de reutilització de
llibres de text, que és el que avui ens ocupa, per exemple,
nosaltres ens vàrem trobar amb uns 800.000 euros pressupostats
i en feien falta, com a mínim, 800.000 euros més. El que posa
en entredit (...) igualtat en educació és un deute en transport
escolar que venia de 2010. El que posa en entredit la qualitat de
l’educació és un deute en neteja i seguretat de quasi 400.000
euros. El que posa en entredit la qualitat és un dèficit de
nòmines de personal docent que no bastaven per pagar el mes de
desembre quan nosaltres vàrem entrar. 

No ho volia dir, eh?, però posem totes les coses en el seu
lloc, parlem amb propietat i parlem amb responsabilitat perquè,
a més, hem de tenir en compte que des que es va implantar la
LOGSE a nivell estatal la inversió en educació ha crescut en un
60% i en canvi tenim una taxa de fracàs escolar d’un 40%. El
problema de l’educació no es pot reduir només en més o menys
inversió, jo crec que el problema de l’educació necessita d’un
debat amb tranquilAlitat, d’un debat assossegat i es necessiten
moltes mesures que no es poden només resumir en més o menys
inversió. Clar, un debat en els quals vostès no han volgut estar-
hi perquè han deixat el Pacte per l’educació del Parlament de les
Illes Balears. Potser vostès tampoc no vulguin contribuir a
aquest tipus de debat.
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Ja entrant en el text de la proposició no de llei que avui ens
ocupa, el programa de reutilització consisteix en la creació d’un
fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es
nodreix amb les aportacions econòmiques de les famílies, de la
Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau, d’altres institucions
públiques o privades amb la finalitat d’adquirir aquells llibres
de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els
reutilitzi mentre sigui possible. 

La reutilització és, si més no, una constant històrica en els
centres d’educació. D’una manera o d’una altra, tant de la
pròpia administració educativa com des dels centres, les
associacions de pares o mares o els ajuntaments, s’ha fomentat
l’ús any rere any dels mateixos llibres de text. L’herència i el
traspàs de llibres entre germans, veïnats, coneguts; la
convocatòria de beques o la creació de fons de llibres són tota
una mateixa actuació vers l’estalvi, importantíssima en una
situació de crisi econòmica com l’actual. 

Per altra banda, els avantatges de la reutilització tenen una
forta incidència en el medi ambient, reduïm el consum de paper,
es contribueix a la preservació dels boscos i al manteniment dels
ecosistemes. A més, la reutilització de llibres de text té un
vessant social que permet garantir que tots els alumnes
gaudeixin d’uns recursos bàsics i mínims i cohesiona alumnes,
famílies i centres perquè els implica en un projecte comú. 

Des del Grup Popular creim que la normativa que regula el
programa de reutilització de llibres ha demostrat les seves
bondats. Creim que el programa ha estat un èxit on s’ha aplicat,
però sí és veritat que pensam que és millorable. I no ho pensam
només nosaltres, tenim el sindicat STEI, que no és sospitós de
ser del Partit Popular, que diu que una vegada més -diuen ells
quant a aquest tema- els equips docents i les direccions dels
centres que s’adhereixen als programes de reutilització han
d’assumir una forta càrrega de feina sense comptar amb els
recursos necessaris; o diuen també, "manifestam els nostres
dubtes sobre la viabilitat d’aquesta proposta a tots els centres
públics de les Illes Balears perquè on ja s’ha duit a terme
segurament es donaven unes condicions propícies, però no tots
els centres compten amb les mateixes realitats, la qual cosa ens
fa pensar que serà de molt difícil execució en determinats
contexts". 

Per tant, creim que mereix aquesta programa també una
reflexió, creim que per tal de garantir un aprofitament òptim
s’ha de potenciar l’autonomia dels centres a l’hora de decidir si
participen o no en el programa, no només amb relació a
percentatges d’alumnat participant sinó també amb relació al
recursos del centre. També s’ha d’unificar el sistema ja que
actualment difereix el sistema que s’aplica dins educació
primària del que s’aplica dins educació secundària obligatòria.
I, finalment, s’ha de preveure l’ús de materials sostenibles i
ecològics i alternatives a l’edició com l’edició digital o
materials interactius o l’evolució cap una metodologia a l’aula
basada en la nova societat del coneixement. Vull dir que la feina
de la conselleria no només ha de ser aquesta aportació
econòmica sinó que hi pot haver altres aportacions també
vàlides i necessàries com suport a la infraestructura als centres
que segueixin o es vulguin adherir a aquest programa. 

Actualment tampoc no podem fugir de la reflexió que el
llibre de text es troba en un moment de canvi. Amb la
introducció de noves tecnologies dins l’aula apareix també el
llibre digital. Aquesta novetat suposa un abaratiment important
que beneficia tota la comunitat educativa. De fet, ja hem vist
que suposa una reducció d’uns 270 a 300 euros del llibre digital
per alumne i curs escolar. S’ha posat en marxa un pla, bé, de
270 a 300 euros que és el preu del que podria ser comprar el
volum de llibres a uns 30, 35 que és el que és el llibre digital.

S’ha posat en marxa un pla experimental de treball amb
llibres digitals i a les Illes hi ha dos centres que han començat
a treballar amb aquest pla experimental i aquesta setmana un
nou centre s’adherirà en aquest programa i començarà a
treballar-hi. És veritat que tal vegada no són els moments
propicis, però per arribar a grans horitzons el primer que hem de
fer és fer una petita passa i en això està la conselleria. 

Per altra banda és un encert que, tot i que el programa de
reutilització de llibres sigui impulsat des de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, els fons necessaris per a cada
centre puguin provenir també d’altres llocs com associacions de
pares i mares o entitats públiques o privades, com diu la mateixa
llei.

Per això, no venim aquí a vendre fum, venim aquí amb els
deures fets, venim aquí amb un gran sentit de la responsabilitat.
Per això, donarem suport a la proposició no de llei, al primer
punt, però, el segon punt, l’hauríem de matisar, essent
conscients de la situació pressupostari, que els he explicat, que
ens vàrem trobar en relació amb aquest programa.

Per tant, al segon punt, si vostès hi estan d’acord, el que
propòs des del Grup Parlamentari Popular és afegir que s’ha de
fer aquesta implementació d’aquest programa en funció de les
possibilitats dels centres educatius participants, les prioritats de
l’actual situació socioeconòmica i s’ha de fomentar la recerca
de nous fons d’acord amb el que disposi la norma.

És una puntualització que vull fer a aquest punt 2 en què
insten a continuar amb la implementació progressiva. Ja els dic
que nosaltres creim en aquest programa, però també creim que
aquests temes i molts d’altres temes, que fan referència a
l’educació, que fan referència a les millores, s’haguessin pogut
parlar dins aquest pacte per l’educació, on vostès no hi han
volgut estar per qüestions ideològiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula, Sra. Rita?, té
cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. Agraïm el suport de PSM-Iniciativa a aquesta
proposició no de llei, nosaltres també consideram l’educació
com un dret universal i gratuït que no ha de deixar fora a ningú
i que s’ha de facilitar com més millor la incorporació de tot
l’alumnat a aquest sistema i també vetllarem sempre per aquesta
escolar pública gratuïta.
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Jo diria al Partit Popular que li agraïm també que aprovi el
primer punt i matisaria algunes coses que ha dit, per exemple,
quan parla de la taxa de fracàs, ja ho han dit moltes vegades, la
taxa de fracàs en comparació sempre amb la LOE. La LOE dur
no sé quants d’anys en funcionament i el fracàs ha estat de tant,
però resulta que aquest fracàs de 40% és a la nostra comunitat
autònoma, perquè la mateixa LOE en altres comunitats tenen un
13%... 

Sí, no em miri, Sra. Aina Aguiló, perquè vostè ho sap, amb
la mateixa legislació estatal bàsica hi ha altres comunitats que
estan en un 13%, el País Basc o Navarra, etc, altres que direm...
Per tant, no té res a veure, potser sí que té a veure amb la gent
que ha governant més temps i que ha aplicat la LOE en aquesta
comunitat autònoma, però en tot cas estic contenta que digui
que aquest programa és un èxit perquè record quan es va
aplicar, hi va haver moltes crítiques per part del Partit Popular,
pensaven que era millor el xec escolar, això ho record molt bé.
Per tant, estic contenta d’això, que al final comprenguin que no,
que el sistema més adequat era aquest.

Quant a allò de les escoles, pens que l’adhesió ha estat
voluntària, o sigui, que s’han adherint les escoles a mida que
han pogut o que hi han estat interessades, vull dir, que no ha
vulnerat la seva autonomia, ni molt manco.

Quant a les propostes que fan, al segon, que és continuar la
implantació progressiva del programa, acceptaríem la tercera
proposta perquè m’ha fet tres propostes, no?, d’afegir... sí, les
pot repetir, per favor?

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, li he de llegir com quedaria el segon punt?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

El que nosaltres proposam, bé, és una sola proposta en
relació... “s’ha de fer -aquesta implementació- en funció de les
possibilitats dels centres educatius i les prioritats de l’actual
situació econòmica i s’ha de fomentar la recerca de nous fons
d’acord amb el que disposa la norma”.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, nosaltres acceptaríem la tercera qüestió, acceptar altres
fons de finançament. En funció de les possibilitats de les
escoles, ja s’ha fet així, segons les possibilitats de les escoles,
per tant, aquesta no té... no li veim cap interès, vull dir, ja es fa
d’aquesta manera...o ja es feia.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

No, és que nosaltres consideram (...) aportació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Prohens, perdoni, deixi que acabi la portaveu
del Grup Parlamentari Socialista i si vol ara... Continuï, Sra.
Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Nosaltres, dels tres afegits que ha proposat el Partit Popular
acceptaríem el tercer afegit i després ja acabaria la meva
intervenció, simplement dient...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, si vol acabar que li queden dos minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Em queden dos minuts, perfecte, gràcies, Sra. Presidenta,
perquè encara necessit menys temps per dir que nosaltres hem
decidit no estar al pacte educatiu no per qüestions simplement
ideològiques, o sí ideològiques si ho vol dir d’aquesta manera,
perquè nosaltres érem els que vàrem proposar aquest pacte i les
decisions unilaterals de la conselleria, sense voler pactar
absolutament cap retallada ni cap iniciativa fins ara, ens ha
obligat a no participar més... més del que pensam que no... que
és un pantomima. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, senyors portaveus, s’entén que no s’acceptaria la
proposta del Grup Parlamentari Popular perquè el que
proposava el Grup Parlamentari Popular era una redacció....
diguem, s’afegia una redacció que era un conjunt. Per tant,
s’entén que no s’acceptaria i passaríem a la votació dels dos
punts, no sé si volen votar-ho separadament o si ho volen votar
en conjunt. Idò, faríem la votació separada i votaríem el punt 1.

Vots a favor? Assentiment.

Passaríem a la votació del punt 2.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Per tant, quedaria rebutjat el punt 2.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1683/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a oferta de formació professional
(FP) a Menorca.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1683/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca relativa a oferta d’FP a Menorca. Per
defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un altre punt també molt repetit
dins aquesta comissió són les reflexions que anam fent tots
plegats sobre el caràcter bàsic, estratègic, d’entrada, de
l’educació, però dins el tema de l’educació de la Formació
Professional per al futur de qualsevol societat, naturalment,
també per a la nostra les Illes Balears. 

Tot això, tot i aquesta consciència, la veritat és que la
Formació Professional ha estat un dels sectors més afectats per
les mesures d’ajustament del Govern, ho ha estat com tot en
conjunt per l’augment de les ràtios, però també per l’aportació
pressupostària, no?, si teníem en aquest moment una crítica
perquè no posàvem prou recursos de cara a la Formació
Professional, la manera de resoldre les mancances de l’anterior
pressupost és reduir el reduït. Per tant, crec que és complicat
saber que això sigui la manera racional d’afrontar aquest repte,
no?

La davallada ha estat molt important i els efectes acaben
essent brutals, tot ho havia d’arreglar aquesta adscripció del
SOIB dins la conselleria, però no s’acaba de trobar una manera
ni cap mena de reforma en profunditat d’aquests estudis. 

No entraré a parlar de la reduïda oferta formativa existent al
conjunt de les Illes Balears, tampoc del referent suís que havia
començat essent un referent lingüístic, es veu que com més
s’aprofundeix en el referent lingüístic, s’ha anat evolucionant
cap a un referent de formació professional. Ens agrada el
referent lingüístic, però també ens agrada com a referent de
formació professional. 

Per tant, en podem parlar, però crec que avui la proposició
no de llei es volia circumscriure als dèficits que pateix
especialment a l’illa de Menorca i a uns problemes d’ajustament
específics -com dic- de l’illa de Menorca que en part són
generalitzables a les Illes Balears i sobretot alguns, molt
especialment, a Eivissa i Formentera que també tenen una (...)
semblant, no?

El primer dèficit que apuntàvem és que la Formació
Professional que s’ofereix a Menorca no està suficientment
vinculada a la realitat socioeconòmica de l’illa. Hi ha sectors
industrials, tots insistim que han de tenir també una continuïtat,
un ajornament de la seva vigència, que estan implantats a l’illa
com pugui ser la sabata o la bijuteria o la fusteria, que no tenen
oferta formativa que potenciï i aposti per la modernització
d’aquests sectors, però és que ni tant sols el turisme, de vegades
un va abandonant les vessants tradicionals de cara al turisme
com a autèntic motor de tota l’economia a les Illes Balears i
evidentment també a Menorca, com a la resta del país, però no
hi ha una escola que vetlli d’una manera suficient per a la
qualitat, la innovació i la diferenciació del sector, amb
l’excepció de l’oferta de gastronomia i restauració.

Aquesta reflexió, l’han posada de manifest tant els sindicats
com, crec, el món social dins Menorca. En qualsevol cas dins el
primer punt d’allò que es parla és que s’elabori un pla de
formació que tengui en compte l’aportació de la societat civil,
del Consell Escolar de Menorca, de tots els actors i que ho posi
al dia. 

De fet, creiem que és molt important no fossilitzar l’oferta
formativa de Formació Professional, ho hem dit altres vegades,
ho ha dit el conseller, que hi ha realment una reacció
conservadora a l’hora de canviar les ofertes que es fan i una
dificultat d’adaptar-les a les demandes. Crec que això ho hem
de superar. 

Reflexions com les que feia el Consell Econòmic i Social,
que l’enyorarem, perquè les reflexions pactades, consensuades
i de rigor i en profundidat i densitat que ha fet el Consell
Econòmic i Social, lloat en aquesta casa per totes les forces
polítiques, crec que d’ençà de la seva creació i que ara en un
moment precisament en què aquesta reflexió té un valor afegit
més intens el feim desaparèixer, crec que ho deix com a un
apunt també de quin tipus de reflexió estam apuntant a Menorca
a la Formació Professional i en general dins la reflexió del que
ens convé fer entre tots plegats per afrontar aquesta situació
difícil.

El segon dèficit específic de Menorca s’apunta a la
proposició no de llei, evidentment recull allò que se’ns ha
exposat des de l’illa és aquesta manca de continuïtat formativa
de la gent que cursa els estudis que no hi ha a Menorca, aquells
que s’han de cursar per tant per via no presencial, la via
presencial, o tots aquells que suposen un desplaçament fora de
l’illa.

Totes aquestes possibilitats no estan prou ben garantides ni
articulades al sistema educatiu de les Illes Balears. Això sí que
és una qüestió que en bona mesura també afecta, amb
particularitats, a Eivissa i Formentera. Creim que aquest
encaixar el sector de l’oferta formativa que no es dóna a
determinada illa dins el sistema no està prou ben resolt. 

Crec que aquests darrers mesos, a més, hi ha hagut una
mobilització en aquest sentit d’estudiants. S’han recollit més de
2.000 signatures amb les quals demanaven un canvi i un
replantejament d’aquesta situació i la idea és ara que aquests
anys siguin d’identificació d’aquests tipus de... o de millorar
d’aquesta formació professional en comptes d’arrufar-nos en el
gran tema que és la crisi i que representa la manca de fons
públics, però -com deia en l’anterior intervenció- crec que si
hem d’anar a aconseguir ingressos, si hem de fer altres esforços
de tota mena com a societat, els hem de fer, però no pot ser a
cost del futur. No pot ser a cost del futur perquè entrarem en una
espiral negativa en la qual cada vegada anam més avall. Per
tant, la Formació Professional n’ha de sortir i n’ha de sortir
reforçada.

Per tant, dins aquest segon punt, que també apuntàvem... és
que el pla formatiu contempli itineraris complets, tant si es fan
de manera presencial, que evidentment seria l’ideal, però no
serà possible en tota l’oferta. D’això, tothom n’és completament
conscient, però que si és fora de l’illa, s’utilitzin altres
procediments d’ensenyament, altres seguiments, està tot
inventat en aquest sentit i per tant, s’han de millorar totes les
eines d’accessibilitat formativa que existeixen. 
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Aquest tercer punt és en el qual s’insisteix amb un caràcter
més general al tercer punt, en aquest cas, relacionat amb les tres
illes, amb Menorca, Eivissa i Formentera, que... expressat, hi ha
un error d’expressió al final de la paraula “amb la resta de
ciutadans de Mallorca”, sinó “com els ciutadans de Mallorca”,
amb la idea d’equiparar l’accessibilitat dels estudis que es
puguin celebrar a Mallorca amb les fórmules que correspongui,
però a Menorca i, ja dic, malgrat la proposició no de llei és
estrictament pensada des de l’illa de Menorca som conscients i
així ho expressa la mateixa proposició que tendria un efecte, ha
de tenir un efecte immediat a Eivissa i Formentera. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Socialista... qui em demana la paraula?... la Sra.
Cristina Rita, té deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volem deixar
patent que el Grup Parlamentari Socialista donarà suport a
aquesta proposta que el que pretén, tal com ha comentat el
portaveu, és poder donar els estudis de Formació Professional
a Menorca, el potencial que haurien de tenir i que la nostra illa
necessita.

Aquests estudis que sempre haurien d’haver estat
importants, tenen el seu impuls amb l’aprovació de la LOE. A
partir d’aquí i en cada comunitat autònoma se’ls ha dissenyat de
manera més o manco afortunada, en realitat a vegades manco
afortunada que afortunades i han donat uns resultats regulars,
però malgrat que tothom diu ser conscient d’això i de la
necessitat de potenciar la Formació Professional ens trobam que
continua essent la germana petita de la formació post-
obligatòria.

No obstant això, en un moment en el qual l’alumnat que vol
estudiar FP s’ha incrementat un 5,6% segons dades del
ministeri, possiblement a causa de la crisi econòmica que fa que
hi hagi més dificultats per trobar feina fàcilment i que aquests
sigui dignament remunerada, ens trobam amb el fet que és
necessari adequar l’oferta dels estudis de Formació Professional
amb la demanda, tant de l’alumnat com també de les empreses,
per fer-la més efectiva.

També som conscients que aquests moments de crisi
dificulten que l’Administració educativa pugui incrementar
l’oferta, però pot ser que sí que es pugui redissenyar o cercar
fórmules que apropin més la Formació Professional a les
necessitats socioeducatives de les nostres illes. La importància
d’això també radica en la possibilitat que ofereix la Formació
Professional d’inserir en la lluita contra l’abandonament
prematur dels estudis per part dels joves i també en el retorn al
sistema educatiu d’altres que ja l’han abandonat.

Per això, però, hem de fer que l’oferta sigui atractiva per als
joves que vegin una sortida laboral real a curt termini o una
compatibilitat de feina i estudis.

Quan miram les ofertes de treball dirigies a titulats de
Formació Professional també ens trobam que aquesta varia en
consonància amb les necessitats de les empreses que,
actualment, en poc temps poden patir molts de canvis.

Aquestes ofertes encara són molt minses en la nostra
comunitat autònoma, segons ADECCO únicament un 1,54 de
les ofertes de les Illes durant el 2012 varen anar dirigides a
titulats de Formació Professional, molt enfora per tant del 16%
de Catalunya o del 15,03 del País Basc. Per tant, alguna cosa
s’ha de repensar en aquests moments de crisi.

L’aposta per la Formació Professional que fa el sector
educatiu no té els resultats que tocaria després a les borses de
treball. Alguns instituts a Menorca com Josep Maria Quadrado
de Ciutadella, que té cicle superior en Manteniment
d’InstalAlacions Tèrmiques i Fluids, ha fet activitats en què
convidaven empresaris del sector, tot açò en el marc d’un
programa que precisament havia implementat el ministeri per
promoure la innovació de la Formació Professional en el qual
participen 95 centres de tot l’Estat. Potser aquesta és una
fórmula, però se n’han assajar també d’altres.

A les Illes Balears, el curs 2010-2011, 10.420 alumnes varen
elegir estudiar Formació Professional, quasi 4.000 estudiants de
cicle superior, un nombre per tant gens menyspreable i al qual
s’han de donar alternatives. 

A Menorca tot l’hivern, com ha dit el portaveu que m’ha
precedit, hi ha hagut mobilitzacions d’alumnes, s’han recollit
més de 3.000 firmes finalment, en què es demanava sobretot
una racionalització d’aquests estudis en l’illa i que les
especialitats puguin tenir una continuïtat en els diferents cicles,
cosa que ara no passa.

En aquest sentit també s’han definit els grups polítics.
Nosaltres mateixos hem fet diverses preguntes i iniciatives en
aquest sentit, no només aquí al Parlament, sinó també fins i tot
al Consell Insular de Menorca on fa poc es va presentar una
proposta per tal d’instar la Conselleria de Serveis Generals i
Formació a traslladar al Ple de Consell General del SOIB... i al
Ple del Consell de Formació Professional les demandes que hi
havia en aquest sentit a l’illa.

Nosaltres hem fet algunes preguntes de resposta escrita,
també, per comptar amb més criteris. Per exemple volíem saber
les dades desagregades per illes, que ara serien molt útils també
en aquest debat, però encara no han estat contestades. En
conseqüència nosaltres coincidim amb vostès tant en l’anàlisi
com també en les propostes. S’ha de revisar un pla formatiu que
respongui a la realitat socioeconòmica actual, però també
pensant en el futur de l’illa. No té molt de sentit que en una
comunitat petita com la nostra es continuïn oferint determinats
títols quan sabem que amb dues o tres promocions el mercat de
treball ja no podrà absorbir els nous titulats. Potser s’haurien de
cercar fórmules, com hem dit, que donessin prou flexibilitat als
centres per anar canviant titulacions cada ics anys.
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També coincidim en la necessitat que aquest pla contempli
itineraris complerts, perquè és molt significatiu i frustrant per
als estudiants que els que estudien un cicle mitjà d’atenció
sociosanitària, per exemple, no puguin continuar després un
cicle superior, malgrat que som conscients que no és possible
tenir totes les possibilitats que té una illa com Mallorca, però
almanco sí que si hi ha un cicle mitjà que també hi hagi el cicle
superior que correspongui a aquella branca.

Però de la mateixa manera que deim que no és possible a la
nostra illa tenir totes les varietats d’estudis de formació
professional que voldrien els estudiants, també és cert que no
per açò els nostres estudiants han de tenir manco oportunitats.
Avui açò és possible sense un trasllat físic; hi ha alumnes de
formació professional que estan treballant i estudiant i no els és
possible traslladar-se a Mallorca a fer un cicle superior, per
exemple, per continuar els seus estudis; per tant seria interessant
també explorar aquestes altres maneres no presencials o
continuar implementant-les.

I ja no afegiré res més que no sigui confirmar aquest vot
favorable del Grup Socialista a aquesta iniciativa. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Manuel José Monerris i Barberá per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
l’oferta formativa a Menorca, fent servir les mateixes paraules
de la iniciativa, és precària, insuficient i poc coherent, però tot
açò és gràcies al govern de l’anterior legislatura i als seus
responsables de formació professional, els quals no van ser
capaços en quatre anys d’elaborar ni tan sols un mapa d’oferta
formativa adients i ajustada, com vostès diuen, a la realitat
menorquina.

El darrer mapa d’oferta formativa de les Illes va ser elaborat
al llarg de la sisena legislatura, entre els anys 2003 i 2007; per
tant l’oferta formativa del 2011 no respon a la situació actual, i
situacions com la motiven aquesta proposició no de llei són
conseqüència de la imprevisió, de la manca de planificació
d’uns gestors, que van pensar que la seva tasca era deixar-se dur
per la inèrcia.

L’herència rebuda en relació amb la formació professional
és nulAla, no s’ha fet gairebé res, i aquest fet s’agreuja vista la
situació socioeconòmica actual i la liquiditat pública,
conseqüència també d’una gestió negativa. Tota acció que
s’hagi d’engegar i dur a terme amb impuls públic ha de passar
per uns filtres que garanteixen el seu aprofitament i rèdit social.
No és, idò, el moment d’obrir nous centres de formació
professional sinó de planificar l’oferta formativa de tal forma
que es doni una resposta dinàmica als canvis en la demanda de
qualificació dels sectors productius, els quals, al seu entorn,
també poden evolucionar i canviar.

En relació amb la continuïtat de l’oferta formativa, s’ha
d’avançar, indubtablement, cap a un model que permeti
deslocalitzar de tal forma que sigui possible cursar a distància,
examinar-se o dur a terme pràctiques formatives, com vostè ha
dit, des de qualsevol lloc de les Illes i, alhora, millorar també la
qualitat dels ensenyaments i la percepció de la mobilitat
interinsular amb accions estimuladores i impuls que donen
sentit a aquesta oferta.

Fa pocs dies, ho (...) vostè la premsa, que s’ha aprovat una
proposició no de llei a proposta del Grup Parlamentari Popular
del Congrés dels Diputats relativa a impulsar una nova
modalitat de formació professional de caràcter dual, i va ser
aprovada pel Congrés dels Diputats amb el suport de forces com
el PNV, Coalició Canària i altres formacions polítiques de
l’hemicicle del Congrés dels Diputats. En aquesta hi ha dues
postures, una que és la relació d’un diagnòstic sobre els
problemes que ofereix la formació professional acompanyat
d’un estudi de viabilitat per a la implantació d’un model amb
implicació directa de les empreses, i impulsar també amb les
comunitats autònomes i els agents socials la implicació de tots
per fer un tipus de formació professional dual en la qual
intervenguin també les empreses d’una manera ferma i
compromesa.

Així i tot, Sr. Alorda, li donarem suport a la proposició no
de llei en el seu punt primer, però sense fer esment a cap
consideració especial, atès que tots els estaments implicats
consideram que tenen aquesta consideració quan la feina és i es
fa seriosa, i tampoc a cap illa en concret ens referirem, sinó a
totes les illes. També donarem suport al segon i al tercer punt.

I voldria, abans d’acabar, des de la meva força de veu que
pugui tenir, és que quan vostè ha fet menció dels cicles
formatius de sabates, bijuteria i fusteria, estan bastant (...)
Menorca, i li vull recordar que des de l’any..., el cas de
Ciutadella, al voltant de l’any 89, 88 i 91, respectivament, (...)
com a oferta més aquest tipus de sabata, em referesc. Pel que fa
al cas de les sabates, (...) 40 fàbriques, 40 fàbriques hi havia a
Menorca, i ara en queden menys de 10, i queda pràcticament la
típica avarca menorquina. Quant a procediments de bijuteria li
record que a l’Escola d’Arts de Menorca s’impartien els graus
de joieria artística que donen resposta a aquest tipus
d’ensenyament.

I per acabar ja lamentam que s’hagi romput el pacte per
l’educació, que per a mi era el marc ideal per poder arribar a uns
acords com aquest que avui han duit a aquesta comissió i que jo
tantes ilAlusions m’he fet d’arribar a uns acords. Repetesc, Sr.
Alorda, li donarem suport, a la proposició, al primer punt seu,
(...) al seu punt primer, però, repetesc, sense fer esment a cap
consideració especial, i considerant totes les Illes, Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. I també donarem suport al
segon i al tercer punt per al bé d’aquest ensenyament
professional que cada dia més ens fa falta per sortir d’aquesta
crisi i (...) als alumnes que no puguin seguir ja uns estudis
superiors. Moltes gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Monerris. Per contradiccions té vostè la paraula,
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que seré breu perquè,
contradiccions, n’hi ha hagut poques, hi ha hagut un ampli
consens. Per ventura l’element és el nivell de retret que s’hagi
de fer al passat, jo crec que allò important és constatar tots que
l’any 2012 som aquí, per tant hi haurà hagut moltes coses que
hauran passat abans d’arribar a aquest punt, però avui som aquí.
Tots constatam que és necessària aquesta empenta, aquests
punts que planteja la proposició no de llei, i per tant amb la
distinta, evidentment, responsabilitat que tots hem tengut
d’arribar a aquesta posició, i evidentment hi som tots des de fa
anys, els tres grups polítics que tenim en aquest moment a la
cambra, amb responsabilitats en aquestes àrees, doncs allò
important és continuar avançant. Crec que això ha de ser el
nostre horitzó.

I crec que certament hi ha temes que són complicats. També
a Inca, per exemple, tota l’oferta de sabata es va arribar a
eliminar senzillament perquè no s’hi apuntava ningú, és a dir, a
vegades tot és complicat, i la tradició inquera -no importarà que
li ho expliqui-, amb tot el respecte, evidentment, per la de
Menorca, que en molts de sentits és equiparable, però no és fàcil
això, però no hem estat capaços segurament de posar de moda
o de trobar la manera de fer atractiva i moderna una oferta que
continua; efectivament, també continua encara alguna part,
evidentment molt enfora del que va arribar a suposar en un
determinat moment.

Només una breu referència al pacte educatiu. Jo, si un
intenta fer un coverbo, no sé, com a mínim que intenti provocar
la nostra hilaritat; jo no sé si intenten fer acudits amb aquest
tema, perquè mentre ens tenien reunits per parlar del pacte, cada
dos per tres ens deia: “Un moment, esperau un segon, ara vénc”,
i sortia un anunci del Partit Popular que deia que llevava
qualsevol sistema del que havíem de discutir que havíem de fer
o no fer, i el Partit Popular unilateralment n’anava anunciant
cada dia sense discutir amb ningú, però contínuament i de la
manera jo crec que fins i tot grollera per respecte a la gent que
hi havia (...) asseguda per parlar del futur de l’educació; ni una
telefonada. Per tant, la veritat, jo crec que, aquest posat,
l’abandonaria, l’abandonaria perquè han estat, jo diria, com a
amfitrions, grollers, fins i tot, amb la gent convidada a la taula
a la qual se’ns feia el ridícul.

Li diré una cosa; a la Sra. Celeste, vaig anar a una..., hi havia
la Sra. Aguiló i em guardarà de mentir, se li va retreure, els
actors socials, que per què no havia convocat el pacte educatiu
en tot aquest temps, perquè fa dos mesos que el vàrem entrar en
el Consolat, i ella diu: “No, no, és que jo era conscient que amb
el estàvem fent no voldríeu venir; amb les propostes que estava
adoptant el Partit Popular cap actor no voldria venir a parlar-ne.
Per tant hem pensat que era millor que no en parlàssim, de pacte
educatiu, per ara, ja arribarà el moment”. Mentrestant nosaltres
estàvem asseguts en aquella taula, la Sra. Celeste, que trobava
que per deferència amb les poalades d’aigua freda que tirava
damunt el sector no s’havia de reunir amb ells -això ens ho va
dir i de fet, com a mínim, ho ha fet, no es va reunir amb ningú-,
a nosaltres ens tenia aquí, a pa i a aigua però aquí, i la veritat és
que rebre, i rebre, i rebre, i veure que per exemple dius “per què
no parlam de l’educació?”, el Consell Escolar diu que no a una
determinada iniciativa, i al Partit Popular li és igual perquè el
Partit Popular diu: “Jo tenc unes premisses; si t’agraden les
meves premisses, fes-me mamballetes; si no t’agraden les
meves premisses, fes el que vulguis, però per favor queda
assegut a la taula”. Això no és un pacte educatiu, Sr. Monerris.

No importa que hi hagi pactes educatius, és a dir, és una
manera d’actuar, la seva; jo crec que no és bona, però voler
bravejar d’intentar un pacte educatiu amb la seva manera
d’actuar, des d’aquí, des de Madrid, en el tema de l’educació, ja
li dic, com a coverbo no és divertit. Per tant jo l’abandonaria;
diguin “escoltin, amb la situació econòmica que hi ha i amb el
nostre full de ruta que és el nostre programa no podem pactar,
hem de fer això i ja està”. Digui-m’ho, però no em digui que
intenta posar-se d’acord amb nosaltres, que hi tenien molta
ilAlusió; jo li puc assegurar que tenc molta més vocació..., ara
em sortia de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, s’està sortint un poc del tema i som al torn de
contradiccions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, és que tothom n’ha parlat, però diré..., la petulància era
que em feia ganes més ser estadista que (...), però allò
d’estadista sona petulant, ho retir, però la nostra vocació és que
en aquest moment ens agradaria participar en un pacte per
l’educació i no haver d’estar protestant cada dia perquè no
s’està escoltant cap actor social amb totes les modificacions que
s’estan fent en l’educació d’aquest país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Idò aquesta presidència entendria que
s’aprova per assentiment? Sr. Monerris, vostè...

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Bé, al primer punt s’hauria de consensuar llevar l’esment
que fa a consideracions especials, i també quan diu... El primer
punt diu “...implicats amb especial consideració pel Consell
Insular de Menorca”. Això no..., trobo que ho hem de llevar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè ho du escrit?

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Sí, ho tinc per escrit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Monerris, ho du escrit? Feim un recés de deu segons i...

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Sí, sí; perfecte, perfecte, sí. I després (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

...i així ho tendrem més clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ho té clar?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ho lament, no havia entès
l’esmena. Nosaltres creim que la participació és important i la
volem reivindicar; per tant no retirarem la consideració del
Consell Escolar de Menorca ni la caracterització de la
proposició com a de Menorca. Per tant no hi pot haver acord
sobre el primer punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò faríem votació separada. D’acord; passaríem a votar, per
una banda, el primer punt.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Per tant quedaria rebutjat el punt número 1. I al punt número
2 i al punt número 3 hi hauria assentiment.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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