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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, 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.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 125, 130 i 3318/12. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 125/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
a la xarxa d'escoletes públiques de primer cicle d'educació
infantil de les Illes Balears.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 125/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria a la xarxa d’escoletes públiques de primer cicle
d’educació infantil de les Illes Balears, té la paraula l’Hble.
Diputada la Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La passada legislatura el Govern de
les Illes Balears va invertir molts d’esforços en educació
infantil. Podem dir, bé, que va crear la xarxa d’escoltes infantils
públiques de la qual parlam avui, i també per primera vegada un
corpus organitzatiu i normatiu d’aquesta etapa educativa, que
després també es va traslladar a nivell estatal i fins i tot va ser
adoptat en ocasions a nivell europeu.

Tota la filosofia responia a considerar l’etapa de 0 a 3 anys
com educativa i no assistencial. Així també estava previst en els
articles 12 i 14 de la LOE. Açò va voler dir que els ajuts que
arribaven de l’Estat també per aquest motiu, en lloc d’anar a la
Conselleria d’Afers Socials anaven a la d’Educació i Cultura. 

Per altra banda, mentre que fins al moment eren els
ajuntaments les administracions que portaven tot el pes en
escoles infantils, l’etapa aquesta de 0 a 3 anys, la mateixa LOE
ja també anunciava que, malgrat que era una competència que
era compartida entre diverses administracions, haurien de ser les
administracions educatives les que havien d’assumir també el
seu paper com a tals.

Aquest corpus normatiu, com dic, abraçava des de la
construcció, el sosteniment d’escoletes i places, com també
continguts educatius i formació d’educadors i educadores.

Amb aquesta proposició no de llei el que volem és expressar
la nostra preocupació pel retrocés que en solament un any s’ha
produït en aquest sentit, en aquest aspecte. En primer lloc ja no
es va fer la convocatòria per a l’any 2011 d’ajuts de la xarxa
d’escoletes públiques per al sosteniment de les escoletes, per al
funcionament dels serveis educatius d’atenció primerenca i per

al funcionament d’activitats, serveis i programes per a les
famílies. Aquests ajuts es convocaven sempre a final d’any
perquè un dels requisits era que l’escoleta havia de demostrar
que havia estat en funcionament i oberta almanco 11 mesos. És
per aquest motiu que sempre..., és cert que s’ha (...) tant aquest
com també els convenis amb l’Estat, i es firmaven sempre a
final d’any.

La nostra preocupació, per tant, es concreta ara en tres
aspectes. Primer, en aquesta legislatura ja hem sentit dir en
diverses ocasions al conseller d’Educació i Cultura que hem
construït una educació infantil que no ens podem permetre, i
que són més un recurs de conciliació familiar que educatiu. En
segon lloc al pressupost de 2012 la conselleria ja d’entrada es va
oblidar de les escoletes i el mateix grup Popular va haver de
presentar una esmena; després va posar a l’esmena una partida
de 450.000 euros. En tercer lloc no es van convocar quan
tocaven, com he dit, els ajuts ni s’ha fet en tot el que portam
d’any 2012, i ni les escoletes ni els ajuntaments no han rebut
fins al moment cap tipus d’ajut per part de la conselleria d’ençà
que el Partit Popular governa. En quart lloc, i finalment, en els
pressupostos de l’Estat es veu com han desaparegut els (...)
milions d’euros del programa Educa 3 de cooperació amb les
comunitats autònomes per a la creació de noves places
educatives de fillets de 0 a 3 anys amb criteris de qualitat de les
instalAlacions, de l’atenció educativa i de la qualificació dels
professionals.

La cosa està clara: per al nostre grup la intenció és suprimir
aquest suport a l’etapa de 0 a 3 anys quan sabem, i tots els
experts ho diuen una i altra vegada, que són anys decisius per al
desenvolupament intelAlectual, i a qui més mal farà, a més,
aquesta supressió és a aquells que han nascut en un context
familiar més desfavorit. 

El sistema a les Illes Balears també preveia que malgrat que
tots els fillets han de ser educats, no tots tenen per què estar
escolaritzats, i per açò també hi havia programes que
treballaven a l’àmbit familiar, i per als (...) educatius a la
família, cosa que també pensam que no se sosté o ha
desaparegut fins ara. 

Evidentment la conseqüència ha estat, per tant, que les
escoletes han hagut d’apujar quotes i que hi ha molt manco
alumnat. Em diran que també hi ha manco alumnat a causa de
la crisi econòmica, que els pares són a l’atur, i no diré que no,
i alguns ajuntaments han optat, per tant, per becar les famílies
que ho necessitaven i mantenir les places en lloc de tenir places
buides, que continuen estant o que haurien d’estar
subvencionades per les administracions, quan paguin.

Una altra conseqüència és que hi ha hagut escoletes també
sense calefacció i altres serveis bàsics aquest hivern, i que hi ha
ajuntaments que estan plantejant tancar-ne algunes perquè no
poden per si sols fer-se càrrec d’aquest primer ensenyament.
Açò repercutirà molt negativament en diversos sentits: hi haurà
educadores i educadors que han anat a l’atur, però també està
repercutint molt negativament en les famílies i perjudicant els
més petits de la casa, que a les escoletes tenen un lloc de
socialització i acolliment. I el pitjor de tot, els més perjudicats
són aquells infants procedents de famílies més desfavorides que
començaran el seu procés de socialització i aprenentatge més
tard que els altres els pares dels quals es puguin fer càrrec de



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 19 / 24 de maig del 2012 259

 

l’educació de qualitat que voldríem per a tots. Perquè una altra
conseqüència que podria ocórrer és que tornéssim novament a
les cotxeres o pisos de veïnats on es guardaven infants mentre
els progenitors estaven intentant guanyar-se la vida. Tot molt
enfora, per tant, de la filosofia inicial que era també, per
suposat, donar resposta a la conciliació laboral i personal de les
famílies, però també compensar les desigualtats de partida i
millorar l’èxit escolar. 

Volem destacar també que l’educació infantil de primer
cicle contribueix, per tant, molt favorablement a l’atenció
primerenca a l’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu. 

És per açò, per tant, per totes aquestes raons d’importància
educativa i també social, que proposam que la Conselleria
d’Educació i Cultura es posi al dia en les convocatòries d’ajuts
a la xarxa d’escoletes públiques de primer cicle d’educació
infantil.

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. Diputat el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup donarem
suport a aquesta proposició no de llei, que trobam oportuna i
adequada, a veure si aconseguim que realment no tenguem la
notícia que el curs 2010-2011 definitivament queda sense ajudes
sinó que hi ha aquest compromís clar, ja que no ha quedat
compromès dins el pressupost de 2011, que es pugui donar
garantia o que s’apunta que estiguin pressupostats en el 2012 els
dos cursos. Jo crec que serà difícil, amb la quantia que realment
hi ha en els pressupostos, més tenint en compte que ara mateix
no sabem si és una de les partides afectades per la congelació -
que aquesta sí que deu fer fred- dels 300 milions que no ens
precisat encara; esperam que el Sr. Bosch a un moment o a
l’altre tengui a bé comparèixer en aquest parlament per explicar-
nos els pressupostos bis que s’han vist obligats a aprovar, i
sabrem un poquet de què hem de morir, perquè la veritat és que
tot aquest any ha estat un continu tornar enrere en polítiques
socials, i ara ens trobam o tractam aquesta del 0-3. 

Nosaltres podem compartir qualque reflexió que feia el
conseller, si no fos perquè pareix que darrere hi ha més del que
confessa, que té realment una important vessant social el 0-3,
més enllà, a més, de l’educatiu, sobretot 0-1; és així, tots sabem
que els països nòrdics el plantejament que fan és precisament
d’uns permisos de maternitat i paternitat molt llargs, molt ben
remunerats, en els quals llavors puntua molt allò educatiu més
endavant. No és el cas, evidentment, de les 16 setmanes ni de
les 18 setmanes, ni de les 4 setmanes de l’Estat espanyol, i que
per tant també té molta altra influència ultra l’aspecte educatiu.

També és vera que és difícil universalitzar, com s’apuntava,
que tota la població realment hi cabés, però es feien uns
esforços que anaven realment multiplicant amb unes dades molt
ambicioses, que si les hem de pensar doncs les hem de
reflexionar, però no una poalada d’aigua freda amb glaçons a
dins, que és el que ens hem topat dins aquest procés progressiu
que s’estava duent a terme. Efectivament dins l’any 2010-2011
desapareixen, o de moment no compareixen, aquestes ajudes,
desapareix el pla de l’Estat que havia estat també un alè en
aquest sentit, una empenta, i els ajuntaments estan KO, els
ajuntaments estan KO. Avui hi ha veritables problemes de totes
les escoletes de caràcter públic municipal, que estan basant-se
sobre el preu, sobre el preu que puja i aguantant un curs, a veure
què feim el següent, i abandonant cap a la privatització, com
està apuntant ara Palma, d’aquelles escoletes que tornen a
guarderies i no sabem si a cases bressol; el que passa és que a
les cases bressol ja no hi trobarem monges, perquè realment
l’esquema de principi dels vint o d’aquelles societats fabrils
com a mínim tothom es va espavilar per trobar alguna fórmula
que està molt enfora de la que nosaltres pretenem del Decret 91
i de tota la normativa que ha sortit respecte de quines hagin de
ser les titulacions, les garanties d’espais, etc., i la formació que
s’imparteixi en aquest tipus de centres de 0-3.

Però realment ara mateix el preu està expulsant molta gent
del sistema, molta gent, i això ens els farà fer invisibles. Per
ventura començarà a parèixer que no hi ha problema perquè és
que la gent haurà emigrat, perquè se n’haurà anat de l’escola. El
que pugui aguantar el preu perquè està en una situació més o
menys tranquilAla remugarà un poc però pagarà i tendrà el tema
resolt, i hi ha una gent que s’ha amagat; el sistema no la veu, la
gent que està un poquet bé torna a l’escola i la torna a veure
ampla, i desapareix el problema per la invisibilitat social, que és
el que provoca sempre aquest tipus de crisi quan no rebenten, i
evidentment aquí hi ha un malestar social i tornam jo crec que
a un tema que no podrem deixar de parlar-ne cada dia en aquest
parlament, però del malestar social, no dels elements associats,
el malestar social que s’està produint perquè el que no surt
d’una escoleta, doncs el treuen d’una llista d’espera o té
realment un tornar enrere, a part de tot el que representa la
situació de desesperació de no veure un horitzó laboral i
econòmic per a la seva família, per a la seva situació personal
i familiar en condicions.

Per tant aquest matalàs social és imprescindible, la garantia
de tranquilAlitat i de dignitat que dóna la normalitat de
l’escolarització del 0-3 sense que a ningú no li representi un
daltabaix, que el món li caigui damunt, és imprescindible, i per
tant creim que ens hem d’esforçar; si ens he de tornar a asseure
per veure d’on es pot retallar parlem-ne, però no sobre educació,
no sobre drets socials.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat el Sr. Manuel José Monerris, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
mirin, jo quan sent parlar la Sra. Cristina Rita, per exemple, que
ens està dient que açò és un drama, que diu coses com tornar a
les cotxeres, com tornar a les guarderies d’aquell temps, és que
m’esgarrifa; m’esgarrifa pensar que vostè pensi açò, perquè açò
no serà així, vostè sap que no serà així.

La xarxa que s’ha creat aquí a Menorca, a Ferreries, perdó,
i a Balears, d’escoletes infantils, no són cotxeres, són palauets,
com vostè comprendrà i vostè ho ha vist, no fa falta que li ho
digui. El que passa és que en aquests moments tan difícils que
estem passant ara econòmicament duen açò, duen açò, les
famílies han de saber fins on poden arribar. Hi ha diverses
etapes dins l’ensenyament, hi ha l’ensenyament superior,
l’ensenyament mitjà, l’ensenyament infantil, l’ensenyament
primari, i hi ha les escoletes o escoles infantils. No és obligatori
l’ensenyament a les escoles infantils, Sra. Rita, no és obligatori.
Primer que res convendria saber que el primer que hem de fer
és el que nosaltres consideram i és obligatori, que és
l’ensenyança primària i l’ensenyança secundària, i després, a
partir d’aquí, ja parlarem de l’escola infantil. 

Primer que res vostès van crear -vostès van ser els que el
van crear- un clima de riquesa de venga, todo va bien, todo va
bien. Mentrestant els ajuntaments estan passant pena, ara; per
què?, perquè no hi ha doblers; i per què no hi ha doblers?,
perquè la política que van fer vostès no era l’encertada, i no
volia tornar a dir, com passa cada dimarts en el Parlament, que
si vostès tenen la culpa (...) la culpa. Vostès saben qui en té la
culpa, de tot aquest tema, no fa falta que ho repeteixi jo. 

Vostè sap perfectament que s’han disminuït les peticions a
escoletes, fins i tot a Maó, que vostè viu a Maó, que estan
pensant tancar alguna escoleta. Jo soc batle d’un poble i jo sé el
que representa per a un poble tenir una escoleta oberta: un
orgull, un orgull perquè (...) la van inaugurar a Ferreries, i és
preciosa, però jo tenc els problemes per veure com ho faig, per
això (...), i han passat de 90 i busques, de 100 i busques de
places que teníem l’any passat, que estaven ocupades, que
estaven en funcionament, i aquest any en tenim 70 i busques, és
a dir que estem allí; què és, que ens hem de fer càrrec les
administracions de tot açò?

Correcte el que diu el Sr. Alorda, que és un matalàs social,
que hem d’ajudar a tot el que es pugui fer per a una conciliació
familiar, perquè són els pares que fan feina, el pare i la mare
fora de l’àmbit familiar, (...) d’açò, i que quedarà molta gent que
desgraciadament no podrà fer ús d’aquests serveis que els
donen, però és que l’executiu està fent un esforç impressionant
en aquest sentit, i s’han de prioritzar les coses. El que no pot ser
és, en un temps de mancances, voler tenir un televisor a cada
habitació de la casa; s’ha de prioritzar on posar més televisors.
Tant de bo poguéssim tenir tots televisor i després tenir tot el
que demanem social, tant de bo poguéssim tenir-ho, però no és
així. Per tant, senyors, un poc de seriositat i un poc de no

reivindicar coses que no es poden fer. Per què?, pel que vostè
sap i no fa falta repetir-ho.

Quant a ajudes, hi ha dos tipus d’ajudes, que són
sosteniment i creació. Vostè sap que hi ha dues ajudes que són
sosteniment i creació; hi ha un sosteniment que està pagat tot i
queda el sosteniment de l’any 2011-2012, que estan a punt de
treure la convocatòria, segons els meus informes o la meva
informació, i després hi ha el de creació i consolidació que, com
vostè ha dit molt bé, la d’enguany era de 2.573.262 euros; però
és que l’any 2011, en data de 15 de desembre, es va originar un
conveni amb el ministeri per una quantitat d’1.600.000 euros,
amb el MEC; les comunitats autònomes no aporten doblers
perquè no en tenen, no aporten doblers perquè no en tenen, i es
modifica la (...) del conveni perquè estan endeutades i no poden
assumir el conveni; no els obligaran, no serà necessària
l’aportació per part de les comunitats autònomes, i jo li puc
assegurar, segons els informes que tinc, que en breu termini està
previst tramitar l’ordre del mòduls, que es pagarà també per
cada plaça, ara, en aquests moments, de manera (...). 

Per tant jo no vull allargar-me més. Només li diré que les
escoletes s’arribaran a convertir, com moltes coses s’han
convertit, en una càrrega per als ajuntaments, com tot, perquè
hauríem de mirar i revisar una de les coses que jo volia en temps
del pacte d’educació, que jo recordaré sempre que va ser una
pena rompre’l, era a veure quines accions o actuacions eren
pròpies dels ajuntaments perquè ens ho carregàrem tot, i així ens
va la cosa a tots. Per tant, Sra. Rita, no..., dient també allò del
Sr. Alorda que és una llàstima perquè és un matalàs social i és
una pena que no es pugui actuar com una solució als problemes
de conciliació familiar, però vostès poden comprendre que el
Govern està fent un esforç, un gran esforç, per donar resposta a
una situació que en aquests moments era impensable i que no
cal dir i repetir tantes vegades d’on ha vingut.

Per tant per part dels diputats del Grup Popular no votarem
a favor d’aquesta proposició no de llei perquè comprenem que
el Govern està d’acord amb la teoria que és un..., a més que és
vera que hem estat, sobretot a Menorca, ha estat un exemple a
nivell d’Europa, a nivell..., tot el que em digui, tot el que em
digui, s’ha importat aquest sistema, però és que és un sistema
que no podem aguantar. Per tant cerquem solucions, cerquem
solucions, però solucions entre tots. Açò és molt fàcil de dir i no
es pot dir que pagui el Govern; cerquem solucions entre perquè
és entre tots que som responsables de tot açò, tots els polítics, i
ja està bé de tirar-nos trastos al cap i dir quina culpa té un altre
i qui en deixa de tenir. La societat el que vol són respostes, i
nosaltres hem de respondre a aquesta situació. Per tant els
deman sentit de responsabilitat i deixem-nos d’aquestes coses,
i facem coses en positiu, com s’ha vist en aquesta comissió, que
el PP, el Partit Popular, els diputats del Partit Popular també han
votat a favor de mocions i de proposicions no de llei presentades
en aquest parlament i en aquesta comissió sempre en positiu.
Però, per favor, deixem aquestes coses i cerquem solucions en
positiu, perquè ens ho demana la societat i deixem de..., ens
exigeixen això. Per tant, votarem en contra però deman aquest
tipus de responsabilitat.

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

Gràcies, Sr. Monerris. Per contradiccions Sra. Rita, vol fer
ús de la paraula? Té cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agrair al
PSM-Iniciativaverds el seu vot favorable, nosaltres compartim
també que a partir d’ara ens fa por que hi hagi escoles infantils
per a rics i guarderies, no sabem en quines condicions, per a
pobres.

I quant al Partit Popular, la societat vol respostes a tot allò
que planteja la vida que feim normalment i la vida ha anat per
allà, una situació en què estiguin ben atesos i que tenguin una
socialització, és a dir, tota una sèrie de coses a les quals pens
que la societat no vol renunciar. Per tant, efectivament s'hi haurà
de donar respostes, i hi hauran de donar respostes vostès que
són els que governen ara.

Per altra banda també voldria recordar que els objectius...,
que hi ha més gent que nosaltres que pensa que aquesta és una
etapa educativa important. Per exemple, l’informe dels objectius
educatius de la denominada Estratègia de Lisboa també preveu
un increment de la taxa d’escolarització en edats primerenques,
com uns dels factors més determinats per aconseguir que els
estudiants arribin amb millors resultats. Jo crec que açò és
important tenir-ho en compte.

Després també el Consell Escolar de l’Estat l’any 2009, si
volen, ho llegiré ràpidament el que va dir en els seus informes:
“Existe un acuerdo unánime entre los expertos en educación de
que una temprana escolarización es imprescindible para el
desarrollo integral de las niñas y niños y para prevenir el
fracaso escolar, atenuar las desventajas sociales, culturales y
lingüísticas, paliar los riesgos de exclusión y fomentar la
cohesión social. Las sociedades democráticas y desarrolladas
esperan que sus responsables políticos diseñen y ejecuten
políticas educativas dirigidas a las edades tempranas que
favorezcan estos principios”.

Amb açò vull dir que és una responsabilitat de totes les
administracions fer front a aquesta qüestió. Jo no dic que
s’hagin de fer més places públiques, quan ara tal vegada no són
necessàries, vull dir es pot estalviar en açò perquè, efectivament
si el 2007 era un dels problemes que tenia la societat de les Illes
Balears les places d’educació infantil, jo ho record, va ser una
de les promeses que va fer el president Antich, ara no ho és. 

Per tant, amb aquests doblers què se pot fer? Almanco
consolidar les que hi ha i ajudar als ajuntaments, que no és nou
que sigui una càrrega per a ells. Sempre ha estat una càrrega per
als ajuntaments, que jo sàpiga, perquè jo he estat regidora també
i sempre ha estat una càrrega per als ajuntaments aquesta
qüestió. I per primera vegada aquesta legislatura se’ls ha ajudat
i s’ha fet aquesta xarxa pública i doblers per al manteniment de
la xarxa pública. Per primera vegada s’han vist alleugerits en
part.

Efectivament, vivim una època dolenta i s’ha de prioritzar.
Jo no entenc, per tant, com pot ser que la Conselleria de Cultura
pugui concertar places que considera que no són obligatòries, el
portaveu del PP ha parlat que l’ensenyament obligatori era la
prioritat i de 3 a 6 no és obligatori i en canvi es concerten places
avui en dia a escoles de rics o a escoles del Parc BIT i del...

(Remor de veus)

Per açò sí que hi ha doblers, en canvi no hi ha doblers per a
les escoletes de barri o per a aquestes escoletes municipals...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, demanaria un poc de silenci per favor!

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdó?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, només demanava silenci als diputats. Encara li queda
mig minut.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

La importància que nosaltres donam a aquesta educació, a
part que pugui palAliar el fracàs escolar en el futur, és també que
serveix per minvar unes desigualtats de sortida, unes
desigualtats que ara cada vegada són més grans, per exemple,
les igualtats que hi ha entre els que estan aturats i els que tenim
feina. I açò farà que la societat sigui cada vegada també més
desigual. Jo crec que amb aquesta perspectiva hauríem de fer
més accions per palAliar aquesta qüestió.

Per tant, és una qüestió unànime entre tots els experts,
aquesta escolarització primerenca és imprescindible per a aquest
desenvolupament integral, prevenir el fracàs com he dit, atenuar
els desavantatges socials, culturals, etc., i palAliar els riscos
també socials, me sap greu que no se pugui estalonar aquesta
iniciativa, encara que sigui posant esmenes que diguin que es
posaran manco doblers, és igual...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sra. Rita, ha acabat el temps.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...tant a nivell estatal com a nivell de comunitat autònoma serà
una etapa oblidada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 125/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

5 vots a favor i 9 en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 125/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 130/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla estratègic
per l'èxit escolar.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
130/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
estratègic per l’èxit escolar. Per defensar-la té la paraula la Sra.
Cristina Rita per un temps màxim de deu minuts.

Començarà a comptar el temps quan estigui preparada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ja està. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies. Aquesta és una proposició no de llei en què
la seva exposició serà breu, però per a mi té una significació
especial perquè la persona que l’havia presentada és la Sra.
Rosa Maria Alberdi, que ja té unes altres perspectives vitals, i,
per tant, jo estic contenta de poder-la defensar en el seu nom.

La preocupació per l’èxit escolar o, el que és el mateix, per
combatre el fracàs escolar i l’abandonament prematur ha estat
una constant de l’anterior govern socialista, tant a nivell de les
Illes Balears, com a nivell de l’Estat. Pensam que les taxes de
fracàs escolar que es donen en el nostre país i sobretot a la
nostra comunitat autònoma, són una xacra que compromet el
nostre futur i, el que és pitjor, no ens posa en disposició
d’afrontar reptes no ja de futur, sinó tampoc del mateix present
a la nostra comunitat autònoma.

Diu Martí March en la seva introducció de l’Anuari de
l’educació del 2011, i em permetran, senyores i senyors
diputats, que en faci una cita textual: “L’actual crisi econòmica,
amb totes les conseqüències, no solament no contribuirà a la
resolució dels problemes plantejats, sinó que té el perill

d’agreujar-los, fet que implicaria un retrocés d’anys que no
solament pot contribuir a una desmoralització de la comunitat
educativa, dels estudiants, de les famílies, etc., sinó que
fonamentalment pot suposar una passa enrera en aquest procés
d’integració de les Illes Balears dins la societat del
coneixement, amb tot el que aquest fet implica. Per tant, la
situació del nostre sistema educatiu i actual crisi econòmica, són
una amenaça per a l’educació balear, però poden tenir
importants conseqüències des de la perspectiva de la prosperitat
econòmica i social, de la (...) també per la baixada del nivell i de
la qualitat educativa”.

Molts han explicat el fracàs escolar de la nostra comunitat
autònoma pel model econòmic imperant i de la poca
importància que ha tingut l’educació en el desenvolupament
econòmic, social i individual. Açò també és vigent quan parlam
de l’abandonament prematur dels estudis, és a dir, abans de
finalitzar l’etapa obligatòria. Malgrat partíem d’una situació
molt dolenta, estic parlant de l’inici de la democràcia a Espanya
i per tant, de la universalització de l’educació, no es pot obviar
que aquests darrers anys s’ha avançat un poc, però continuam
amb els índexs més elevats d’aquests dos indicadors en relació
amb les altres comunitats autònomes.

El problema és no tornar enrere, que continuem avançant.
Però la crisi econòmica, al nostre entendre, introdueix entre
altres coses, dos factors nous que no teníem abans. Per una
banda és cert que ara hi ha un increment dels joves que volen
continuar els estudis, entre altres coses perquè no troben feina
tan fàcilment com fa uns anys, però, per altra, també és cert que
hi ha una disminució de recursos per part de l’administració, i
per part de les famílies també, diria jo.

Les administracions tenen menys doblers, però les famílies
en el seu conjunt també. Les conseqüències poden ser nefastes,
per tant, per a la nostra comunitat autònoma. Es pot caure en
aquella frase de "ja no hi ha cafè per a tots" i restringir l’accés
a l’educació de qualitat a tothom. Únicament els millors, aquells
que no fracassaran, perquè el seu entorn familiar és propici i els
seus recursos intelAlectuals també, seran els afortunats que
podran arribar enfora en els seus estudis i, per tant, en la seva
promoció personal, com abans vaja, i els altres quedaran pel
camí.

Ja hem vist de quina manera el primer que desapareix del
sistema educatiu són aquells programes que precisament van ser
dissenyats per combatre el fracàs. Són els programes que van
adreçats a atendre la diferència, l’atenció més personalitzada,
etc., que sembla que han donat uns bons resultats aquests
darrers quatre anys.

Ja hem vist la situació de l’educació infantil, però també a
partir d’ara els reforços educatius seran més difícils o deixaran
directament d’existir, si no és pagant per part de les famílies. Hi
haurà més alumnes per classe, els professors no podran atendre
les famílies, ni tampoc de manera més individualitzada
l’alumnat, perquè tindran més hores de classe efectives i hauran
de substituir els companys malalts. No es faran infraestructures
noves que són necessàries, etc. En definitiva, un panorama no
massa esperançador.
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És per tots aquests motius que consideram que s’ha de fer un
esforç més gran que el que es va fer fins i tot l’any 2007, quan
es van apujar els pressuposts en educació un 16%. I és per
aquest motiu que proposam que la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats faci un Pla estratègic per l’èxit escolar.
Evidentment ja no és possible per al més d’abril de 2012 com
figurava a al proposició no de llei registrada, però volem que es
faci un pla estratègic que dugui indicadors, que sigui avaluable
i que aquestes avaluacions puguin ser estudiades per aquest
parlament per poder fer-ne un seguiment. Consideram que
aquesta és una idea important i que, per tant, mereix ser
considerada per aquesta cambra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de fixació de posició per part del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup..., jo crec
que és impossible que els grups no estiguin d’acord amb els
objectius que ens planteja aquesta proposició no de llei. És
indubtable que estam davant d’un dels reptes més importants
que té el país des de fa molts d’anys.

De totes maneres certament que el mecanisme sigui a través
de crear plans estratègics i avaluar-los, sempre és qüestionable,
de vegades hi ha una idea miraculosa que tenen tots els plans
amb tots els grans problemes que tenim, de vegades es dejecten
els plans. Em recorda molt aquell mateix vaivé que la
centralització de gestió, perquè la centralització dóna moltes
garanties d’austeritat i de profit, mentre que de tant en tant torna
això que com més autonomia es doni, millor per a tots. Són
vaivens en l’organització que contínuament veim aquestes
darreres dècades.

No s’apunta de fet cap punt, ni dins l’educació ni fora de
l’educació, perquè al final aquest objectiu, com molt bé s’ha
apuntat és holístic i compromet els aspectes socials, culturals i
de tot ordre que es combinarien perquè tengui èxit aquest
objectiu, sinó que bàsicament es fa l’èmfasi en aquesta qüestió
que sigui avaluable. Nosaltres hi votarem a favor, no voldríem
que quedàs cap mena d’entredit en aquest objectiu, ara, es veurà
la manera en què s’hagi d’arbitrar i concretar.

Jo vull dir dues coses, més enllà de la qüestió social que s’ha
apuntat i que jo subscric, d’aquest problema que per treure un
pla d’aquestes característiques valdria la pena que hi hagués
recursos per un vent i per altre part ilAlusió. Els recursos pareix
que no hi són, se’ns apuntava ara que ni des de l’Estat, ni des
d’aquí, vostè posava l’exemple que s’ha negat el concert a
primària del centre del Parc BIT, perquè no era necessari per
sentències que hi hagués d’altres cursos, sí d’educació infantil.
Hi ha hagut recursos per a algunes coses, però ja no parlem de
Bankia..., “posarem el número que calgui damunt aquest taló en
blanc”. Aquestes són les declaracions que sentia avui matí, no,
no “els doblers que facin falta”. O els 2 milions d’euros diaris
a Afganistan. No em faré cap relació perquè és complicat i el
moment és difícil. Però el moment també és de prioritats, però

no pareix que sigui aquest el tema que estigui tractant-se en
recursos educatius. 

Avui no sabem quantes partides d’educació s’han congelat
o s’han restringit dels pressuposts de 2012 que nosaltres
criticarem, havent-hi hagut jo diria que una metamorfosi en el
discurs del Partit Popular en un parell d'anys, en dos anys, en un
any i mig, d’abans a després de les eleccions respecte de la
importància dels recursos i ara ja no són tan importants aquests
recursos, quan estam en una relació de PIB tan baixa, però no hi
insistiré.

L’altre element és la ilAlusió. Quan vols implicar tota la
comunitat educativa en reptes importants, és important sobretot
si no hi ha recursos, amb més motiu si no hi ha recursos,
implicar-la, cohesionar-la, empènyer-la, catalitzar energia social
en positiu, fer-la partícip d’aquest objectiu. Avui l’escola està...,
no sé si en són conscients, ahir hi havia una gentada a
pràcticament tots els colAlegis de les Illes Balears, a uns més i a
uns altres menys, però tota la comunitat educativa estava davant
els colAlegis ahir.

Per tant, el moment és..., demanar-los un plus de
compromís, que quedin més horabaixes, que facin més
programacions, que avaluïn i que s’impliquen més en la qualitat
i en tota quanta cosa, quan hi ha una sensació de desemparament
de molta gent, de centenars de persones que en el curs que ve no
hi seran, una situació d’intranquilAlitat general i a sobre dedicar
les energies a complicar la vida de les aules, amb crítica de tots
els directors respecte de problemes inventats a les aules, quan
tenen tants de problemes reals per resoldre, ... jo aplaudiré que
el conseller els enviï el Pla estratègic de l’èxit escolar i els
intenti animar a tots perquè ben segur que la comunitat escolar
vol aquest pla i hi vol posar el millor de cada un, tothom vol
posar el millor d’ell mateix per sortir d’aquest pou. Però la
veritat és que ningú no tira una corda, bé, deixaré anar la corda,
perquè realment la idea del que hi ha, diguem ... el clima que
s’està generant dins l’escola no convida a aquesta mena de
debats que són, hi coincidim i hi votarem a favor, els que
realment hauríem de tenir en aquests moments. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Aprovechando que estamos en Comisión de
Educación, me gustaría poner de manifiesto el rechazo más
absoluto del Grupo Parlamentario Popular a la invasión por
parte de un grupo minoritario de alumnos a la Conselleria de
Educación y Cultura. Y me gustaría leer una cita de para mi una
de las personas que más sabe sobre la educación y dice: “lo
social no es hacer todos algo divertido en el aula y en el
momento, lo social es aprender autodisciplina y respeto para
que la sociedad funcione. Un ciudadano tiene que tener
opiniones y conocimientos, cumplir las leyes y, si no les gustan,
meterse en política y cambiarlas. Lo que hace la nueva
pedagogía, esa pedagogía que el Partido Socialista Obrero
Español nos importó de los países europeos, esa nueva
pedagogía es diluir el contrato entre el ciudadano y la sociedad,
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transmitiendo a los alumnos la idea de que todo es válido si lo
hacemos juntos y lo pasamos bien”.

Y yo creo que esto es lo que ocurrió ayer en la Conselleria
de Educación y Cultura, actos como el que ayer ocurrieron en
la Conselleria de Educación y Cultura, los padecemos casi cada
día dentro de las aulas. Por lo tanto, yo condeno no solamente
lo que ocurrió, sino lo que está ocurriendo dentro de nuestras
aulas.

A continuación, el pleno del Parlamento, a instancias del
Grupo Socialista y con el apoyo del PSM y del PP, aprobó la
constitución de una ponencia para el pacto educativo. Iniciados
los trabajos de la misma, se acordó el calendario y
sistemáticamente, propuesta por la diputada la Sra. Rita, que
fijaba las bases de trabajo de dicha ponencia. La ponencia, con
independencia de la situación económica en la que se puede
encontrar el país, pretende fijar las bases de acuerdo de un pacto
para la educación de excelencia invitando a todos los implicados
en el sistema educativo y personalidades relevantes que serán
escuchadas en sede parlamentaria, sin embargo ustedes, señores
diputados, abandonaron la ponencia.

Ustedes vienen aquí, a esta comisión, con la propuesta de un
plan estratégico, trayéndoles sin cuidado la situación actual por
la que estamos atravesando, producto de la mala gestión
realizada por el anterior Gobierno. Por tanto, creo conveniente
explicarles cuál es la situación actual, no solamente económica,
sino también desde el punt de vista educativo.

Por una parte, tenemos un modelo educativo que se implantó
en España a finales de los años ochenta y les voy a explicar en
qué consiste este modelo educativo. Las metas sociales en el
mundo de la educación tienen dos lecturas: primero, conseguir
una educación de calidad para tantas personas como sea posible,
de manera que cualquier alumno que quiera estudiar, provenga
de la familia que provenga, pueda recibir la mejor educación,
ésta es la idea de la educación como posibilidad de ascenso de
la escala social, ésta es la idea de la educación que pretende el
Partido Popular. Sin embargo, el Grupo Socialista, a través de
la implantación de la LOGSE, eligieron una segunda opción, la
meta social es estar todos juntos en el colegio y los años de
escolarización deben servir para aumentar el contacto social
entre los alumnos. El engaño de este modelo que ustedes nos
importaron de países en los cuales ya había fracasado, es hablar
de alumnos, de profesores, de materiales y de libros de texto, de
notas y de exámenes, en realidad eso no importa, los profesores
son conscientes de ello, pero ni siquiera ellos pueden ponerle
nombre a lo que está pasando y ocurre; y lo que ocurre es que
políticos y los pedagogos universitarios hablan de aprender,
pero piensan más en otra cosa, yo quizás diría en adoctrinar a
los alumnos, eso es lo importante, eso es lo importante de ese
modelo que ustedes nos importaron.

Económicamente qué les voy a decir que ya no se haya
dicho en esta cámara por activo y por pasivo; estamos inmersos
en una crisis de la cual tenemos que salir fortalecidos, una crisis
en que todos los sectores deben arrimar el hombre y el sector
educativo no debe ser menos; somos conscientes, y soy
consciente, como profesora, del sacrificio que este sector ha
hecho, incluso en tiempos de bonanza, por culpa de su política
educativa, basada en el “buenismo” y en el “permisivismo”, y
no me diga, Sra. Rita, que otras comunidades autónomas,
aplicando el mismo modelo educativo de la LOGSE, están
mejor que nosotros, no se conforme con la frase “En el reino de
los ciegos el tuerto era el rey”, España está a la cola de
cualquier sistema educativo europeo, señores, y la culpa la
tienen ustedes, la culpa la tiene el Partido Socialista Obrero
Español.

Ahora, evidentemente, tenemos que salir de la crisis y se han
establecido unas medidas coyunturales, pero, por favor, abran
la cabeza, son medidas coyunturales, y quítense todas esas
demagogias propias de la izquierda que utilizan para asustar a
la gente y que todas son mentiras. No se va a privatizar lo
público, como afirma el manifiesto sindical; no se van a
disminuir las becas, las becas generales, es decir, las que
garantizan que los estudiantes con pocos recursos puedan seguir
estudiando, son las mismas, lo único que queremos es que los
alumnos no pierdan el tiempo en clase, es lo único que
queremos, que los alumnos estudien, que no vengan a pasar el
rato, que es lo que ustedes pretenden.

No hay un ataque al sistema educativo público, al revés, lo
que se quiere garantizar es que las futuras generaciones cuenten
con una educación de calidad pública, competitiva y universal.

La realidad, la realidad es que en España no falla inversión
en educación, falla el modelo; el Informe Mckinsey, de enero de
2012, señala que a un mayor nivel de gasto a partir de un nivel
mínimo -que España ha superado ya con creces- no impacta en
mejor rendimiento educativo. Entre las medidas de
racionalización del gasto, que fueron presentadas el otro día,
está la modificación de las ratios de la LOE, con carácter
temporal; tampoco no podemos olvidar que la Sra. Elvira Badía,
exdirectora general por el pacto, es decir, por el PSOE, ya quiso
aumentar un 10%, y de hecho lo hizo, un 10% las ratios, ella
misma lo hizo, envió una carta a los colegios aumentando un
10% las ratios.

De todas maneras, les voy a decir que en Alemania la ratio
en primaria está en 29, en secundaria obligatoria está en 30 y en
secundario postobligatoria está en 19, mientras que en España
está en 25, en secundaria en 30 y en bachillerato en 35. A nadie
le gusta el aumento de ratios, yo soy la primera que no me
gusta, como profesora, un aumento de ratios; pero el otro día
hablaba con un profesor: el año pasado tenía 38 alumnos en
clase y podía trabajar, este año tiene 12 y es imposible. Más que
de ratios, yo hablaría de mejorar la convivencia escolar, y en eso
está trabajando la conselleria, no le llamamos plan estratégico,
pero sí que es uno de los puntos del plan estratégico para
mejorar el sistema educativo de nuestras Islas Baleares.
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También habrá un aumento de las horas lectivas del personal
docente, evidentemente, no del personal docente de primaria,
porque sí que ya tienen 25, sino del personal docente de
secundaria. ¿Qué les ofrecemos a cambio aquí en las Islas
Baleares? Para ayudar a los profesores en su taréa, el Grupo
Parlamentario Popular ha instado al Gobierno a reducir la
burocracia en los centros docentes a los profesores, porque
nosotros escuchamos a los profesores y ellos quieren enseñar,
no quieren rellenar sus papeles de la LOGSE y menos sus
papeles de Qualitat Educativa, estan farts, estan hartos de
rellenar papeles.

Por otro lado, señora, no debemos olvidar que los últimos
ocho años el gasto público en educación superior ha crecido un
44% mientras que en el gasto privado ha habido un 12%.

Me preguntan por un plan estratégico para el éxito escolar,
yo les voy a hablar de este plan estratégico: por una parte,
tenemos que salir de la crisis, éste es nuestro primer plan
estratégico y por eso esas medidas coyunturales, entre las
cuales, pues he explicado el aumento de ratios; pero además,
aparte de todo esto, el Partido Popular, el Gobierno, promoverá
un cambio de modelo educativo, pasando de un modelo de
fracaso escolar a un modelo de éxito escolar reformando su
magnífica LOE. Promoveremos un modelo basado en la cultura
del esfuerzo; promoveremos el sentido de responsabilidad;
recuperaremos el valor del mérito del esfuerzo y del trabajo;
reforzaremos las asignaturas instrumentales. Miren, ¿saben cuál
fue la primera medida del Gobierno de ZP, la primera medida
educativa? Bajar de cuatro horas de lengua castellana,
instrumental, a tres horas, ésto nuestro magnífico presidente,
expresidente del Gobierno ZP.

Reforzaremos -repito- las asignaturas instrumentales,
porque, señores, no es de recibo que la UIB tenga que hacer
clases de repaso a aquellos alumnos que acceden a la misma,
por lo mal preparados que vienen, y no es culpa del profesorado.

Devolveremos a los padres la legitimidad que tienen a la
hora de decidir la educación de sus hijos.

En ningún momento utilizaremos los centros educativos para
hacer política, como está ocurriendo en estos momentos, y
mucho menos adoctrinaremos a los alumnos, de hecho ya se
está eliminando o reestructurando Educación para la ciudadanía.

Trabajaremos -sigo con nuestro plan estratégico-,
trabajaremos para tener un modelo en el cual los padres sean los
responsables, insustituibles, de la formación de sus hijos; no
queremos un modelo que manipule sus consciencias.

Devolveremos el prestigio social al profesorado, algo que
ustedes le han quitado. No solamente pedimos una autoridad
legal, pedimos la autoridad moral y la autoridad social de los
profesores, lo están pasando muy mal en las aulas gracias a su
magnífico model importado de Europa, donde ya había
fracasado.

Elaboraremos un estatuto del docente, porque me encanta
que hablen de los interinos, me encanta, cuando no han sido
capaces en todos estos años de elaborar un estatuto del docente;
en donde el profesorado se sienta identificado y no tengamos en
la aulas profesores desmotivados, que no piensen “esto no
funciona, nadie nos entiende y todo está recayendo
exclusivamente sobre mí, la responsabilidad de lo que está
ocurriendo”.

Éstas, entre otras, son muchas de las propuestas de nuestro
plan estratégico que elaborará el Gobierno para mejorar la
situación del sistema educativo. Porque, señores diptuados, lo
social, y repito, no es hacer todos algo divertido en el agua y en
el momento, lo social es aprender la autodisciplina y el respeto
para que la sociedad funcione. Un ciudadano tiene que tener
opiniones y conocimientos, repito, cumplir las leyes y, si no le
gustan, meterse en politica y cambiarlas, pero para cumplir las
leyes tienen que conocer la Constitución Española, cosa que en
este momento no se está conociendo porque no saben ni leerla,
porque su señor ...

(Remor de veus)

... perdonin, estoy en mi uso de palabra, estoy en mi uso de
palabra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyora, perdoni, senyors diputats!

Hauria d’anar acabant perquè ja passa el seu temps, per
favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, ja acab, ja acab. La sociedad no se arreglará en un año,
han estado veinte años perjudicando la educación, pero no se
preocupen, como todo, el PP lo arreglará, y encima tendremos
que aguantar sus quejas y sus desplantes como en el pacto
educativo.

Y termino con una pregunta: ¿acaso les daba pereza trabajar
y por eso ahora piden un plan estratégico, que trabaje la
conselleria y no los diputados?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per contradiccions, Sra. Rita, té la
paraula per cinc minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

He entès que no ens ho aproven, no?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

¡No, desde luego!

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No ho sabia, no havia quedat clar!

Bé, vull agrair el suport al portaveu del PSM-
Iniciativaverds. Jo crec que un pla estratègic ha de servir per
tenir una idea clara de futur, més que, tal vegada, per al
finançament, o clar, i fer-ho amb ilAlusió açò també ho
compartesc.

Quant a la portaveu del Partit Popular, crec que va fer una
intervenció a principis de legislatura, pel setembre, i l’únic que
ha variat per ara és que avui ha estat en castellà, però és
exactament la mateixa, o sigui que feina no sé si en fa massa. I
per açò poc tenia a veure amb el que plantejava aquesta
proposició no de llei. I com que jo ja havia contestat tot açò en
altres ocasions, doncs no m’estendré més, no pens contestar res
més perquè ja ho tenc contestat.

El que sí m’ha semblat sentir és que tenen un pla estratègic,
que ha llegit al final de la seva intervenció, que al que em
sonava més era a un programa electoral, i que si l’acompleixen
tal com acompleixen les seves promeses que van fer quan es van
presentar a les eleccions, o sigui, com fan fins ara, doncs pens
que ho tenim clar la resta d’habitants de les Illes Balears.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 130/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 130/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3318/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a multilingüisme de Suïssa a les
Balears.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3318/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a multilingüisme de Suïssa
a les Balears.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’entrada els vull confessar que
quan vàrem veure que el Govern de les Illes Balears escollia
Suïssa com a destinació per a una comitiva per ilAlustrar-se
sobre la política lingüística a les aules d’aquell estat, la veritat
és que si no els haguéssim conegut més ens hauríem emocionat,
és a dir que vàrem quedar com amb candeletes, de fet el
portaveu que va redactar la proposició és més jove que jo, el Sr.
Martí, i es va emocionar jo crec que fins i tot amb alguna de les
afirmacions que fa a la proposició no de llei, donant per suposat
que si un va a Suïssa a aprendre sobre el model lingüístic està
assumint tota una sèrie de coses que no sé si ara avui, amb
l’aprovació o no d’aquesta proposició no de llei, hauran resultat
arriscades.

La veritat és que superant el primer retret d’un viatge
inoportú i prescindible, hi dipositàvem l’esperança d’haver triat
un estat tan respectuós amb la pluralitat lingüística per estudiar-
hi aquesta fórmula. Com vostès saben la confederació helvètica
és això, una confederació, i està molt orgullosa i gelosa de la
seva diversitat. L’article 116 de la Constitució Suïssa estableix
que l’alemany, el francès i l’italià són llengües oficials de
l’Estat i que l’alemany, el francès, l’italià i el romanx són les
llengües nacionals, una gran diferència evidentment amb la
Constitució Espanyola, no de bades una cosa és unir cantons de
manera confederal i l’altra una victòria de Castella sobre la resta
de territoris. Així que, a nivell federal, perquè això són les
oficials a nivell federal, a nivell de tot l’estat, tothom es pot
adreçar en la confederació en qualsevol de les tres llengües.

Jo no sé si han anat qualque vegada per Suïssa, jo supòs que
molts de vostès també, a mi em va sobtar per exemple el viatge
amb tren que, a mesura que canviaves els cantons, el revisor del
tren canviava de llengua, i ho feia ostentós, volia fer veure que
ara érem a un cantó alemany, ara érem a un cantó francès, i
canviava com per fer-ho saber, no, és que ara hem canviat i en
feia una afirmació d’aquest moment.

De fet la Constitució no diu gaire cosa més dels temes
lingüístics perquè és una competència dels cantons, tant el tema
lingüística com el tema d’educació, tret de la universitat, de fet
a Suïssa no hi ha ministeri d’educació. Avui és pacífic, després
d’una sèrie de pronunciaments judicials de fa dècades, que la
competència dels cantons és incontrovertible i que el principi
d’una llengua territorial única a cada cantó és l’habitual, és
plenament constitucional perquè preserva valors, com la cohesió
i l’homogeneïtat social; vaja, que tots els suïssos defensen les
tesis aquí tan injuriades pel Partit Popular. De fet, en els 19
cantons unilíngües, n’hi ha quatre que no ho són, existeix un
règim estricte de llengua territorial, i així s’aplica a l’escola amb
tota naturalitat. De totes maneres, hi ha moltes variants, hi ha
hagut realment polèmica en aquells estats que obliguen a
l’ensenyament en la llengua del cantó, com a única llengua a la
pública i a la privada; són els casos més coneguts de Zuric amb
l’alemany, on la dictadura "alemanyista", per utilitzar la
terminologia del PP, defensa que l’ensenyament a Zuric ha de
ser en alemany, únicament; a Ticino en italià i a Vaud en
francès, que són els casos que han tengut en algun moment més
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polèmic perquè hi ha hagut minories lingüístiques, com
especialment la francesa a Zuric, per exemple, que ha tengut
molts pronunciaments judicials, en què demanaven que en els
colAlegis privats es pogués estudiar en la llengua materna. El
Tribunal ho va valorar i va ponderar que hi havia d’haver la
llibertat personal d’ús de la llengua, indiscutiblement, però que
la llengua d’ensenyament hauria de ser la territorial si així ho
desitjava el cantó, perquè hi havia moltes coses d’interès
general en la cohesió, en l’homogeneïtat cultura, era positiu.

De fet, deia, si hi hagués una sola escola en francès a Zuric
doncs tampoc no passaria res, però i si llavors totes les minories
demanen una escola en la seva llengua? Per tant, comprenem
que el cantó pensi que no, i va declarar. La Constitució en
aquest tema va quedar tancat l’any 65 i de llavors ençà doncs
estam amb aquest tema.

La majoria dels cantons, en canvi, la llengua docent als
colAlegis públics és sempre la llengua territorial, però es
consensua, es tolera que en els privats hi hagi un règim de
bilingüisme perquè hi ha sempre minories de l’altre cantó o de
distintes llengües dins aquell estat.

No és el cas dels quatre cantons, ja dic que generalment ja
eren històricament plurilíngües que tenen un altre règim.

En aquest cas, l’Estat recomana des de sempre, però en tot
cas de fa molts anys, que tots els cantons defensin una segona,
ensenyin una segona llengua oficial a l’escola, normalment a
partir de quart o cinquè; això sempre seria discutible a partir de
quina edat, però ells sempre ho recomanen i, de fet, ho fa
pràcticament tothom. És el mateix que feim aquí també, però
que no fan a Castella, com vostès saben a ningú a Castella se li
passa pel cap que hi hagi una altra de les llengües espanyoles
que formi part de l’ensenyament obligatori, a Suïssa sí, i ho
troben una riquesa de Suïssa, i la veritat és que, ja dic, ningú no
diu la dictadura francesa de Vaud, ni la dictadura italiana de
Ticino, sinó que ells diuen que són suïssos, però amb aquesta
defensa de les seves distintes llengües.

Recordem que aquest és el model que va emocionar el
president, jo el vaig sentir per IB3 dient que havia quedat
emocionat veient com convivien distintes llengües dins un pati,
jo estic cansat de veure-ho, no ho sé, o feia estona que no anava
a patis mallorquins o a patis de Marratxí, perquè és una cosa jo
diria que habitual dins la nostra societat, i per tant en aquell
moment, emocionats, esperàvem la tornada del Sr. Bauzá i del
Sr. Bosch perquè ens diguessin què havien après, com ho veien,
el gir que ens anunciarien en tot, perquè pensin que l’atur a
Suïssa està al 4%, aquí havíem arribat al 28, justament quan el
Sr. President no era per aquí; a Suïssa destinen més del doble,
per tant el doble i el triple el PIB per habitant que destinen, no
parla per tant de quantitats, parl de la relació amb la seva
riquesa real, destina el doble per habitant respecte de la relació
de la despesa que genera el poble suís, que ho destina a
educació i n’estan molt orgullosos, no és que estiguin tampoc
dins el top ten de PISA, però bé és un règim també que val la
pena tenir, com ho és, sobretot ho és el tema de formació
professional i l’aposta per la recerca; pensin, el CERN és
evidentment un centre d’abast planetari.

Francament, les ilAlusions, si avui no ens les retornen,
duraren poc, duraren poc, perquè tan bon punt el president va
baixar de l’avió, va convocar una roda de premsa i ens va
anunciar que tornava de Suïssa i que, per tant, augmentaria els
alumnes per aula, eliminaria programes d’atenció a la diversitat
de l’escola inclusiva, que no cobriria baixes inferiors a un mes,
que retallaria el sou als professors, que retallaven formació,
perquè no, no perquè venia d’enrera, és que li havien dit a
Madrid que els pressuposts que ens havien de salvar, segons el
Sr. Aguiló, estaven sobredimensionats i s’havien de reduir més,
això era una consigna que venia de Madrid, que no venia de
l’anterior, venia de Madrid, que hi havia d’haver 10.000 milions
menys a les comunitats autònomes. Així ho entenguérem
nosaltres i es va haver de fer un pla estratègic per desmentir els
pressuposts que havien de ser una panacea de l’any 2012,
perquè s’havien de reduir aquests pressuposts.

I sobre el mal lingüístic del model suís no en vérem res de
res. El president es va reafirmar en la idea de castellanitzar
l’educació, de castellanitzar Mallorca, i jo no crec que això ho
dugués après de Suïssa, pareix que va intentar per ventura
convèncer-los allà, però del model de Suïssa no n’hem vist cap
esquit.

Afortunadament tenim dades molt potents sobre l’elecció
lingüística que fan els pares avui, majoritàriament han apostat
per una educació mallorquina a Mallorca, per aules
mallorquines i no aules castellanes als nostres colAlegis, i crec
que ens podem congratular que malgrat aquest intent de dividir
la societat, de polititzar en el sentit negatiu del terme, a mi no
m’agrada utilitzar-lo en aquest sentit, però de separar i segregar
la societat, doncs, la societat actua amb un nivell de maduresa
molt elevat.

Tanmateix avui torna ser portada la reflexió que fan els
directors dels centres sobre les dificultats absurdes de voler
segregar els alumnes per llengua, tant si és a la pròpia aula com
si és segregant-los en aules mallorquines i aules castellanes. 

En tot cas, la moció va més enllà encara, perquè el règim
lingüístic no només és a l’escola, el règim lingüístic de Suïssa,
com saben, és general, de totes les institucions, a cada cantó hi
ha la seva llengua territorial dins la seva administració, els seus
funcionaris coneixen la llengua del propi cantó i tots es poden
adreçar a les estructures federals en qualsevol de les llengües
oficials, que són tres, tot i que hi ha un nivell de tolerància molt
elevat de fer-ho amb el romanx, però és veritat que el romanx
no té el mateix nivell d’oficialitat que tenen l’alemany, l’italià
i el francès. Bé, aquest és un règim de llibertats, entenc jo. 

Ens dirà el Partit Popular que Suïssa no és un règim de
llibertats?, que s’imposa el català a Zuric, s’imposa l’italià a
Ticino?, que no és un règim de llibertats, la pàtria de Rousseau?,
vaja, per ventura ho pensaran perquè com que se’ns retreu que
exportam models d’Europa..., per a nosaltres Europa sempre
serà un referent, no per emmirallar-nos-hi absolutament, però sí
per tenir-la molt present a l’hora de fer reflexions.



268 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 19 / 24 de maig del 2012 

 

Per tant, estam oberts a transaccions si el text no els sembla
bé, però qualsevol cosa que ens apunti, que ens avanci cap a
l’esperit helvètic que hauria d’amarar o ens agradaria que
amarés, no només la comitiva que hi va anar amb tanta
d’empenta, sinó tot aquest parlament, doncs en faríem...
n’estaríem molt satisfets perquè, fora bromes i tornant un
poquet a la idea que utilitzava a l’anterior intervenció, quan hi
ha aquest nivell de protestes colAlegi a colAlegi, quan tenim una
comunitat educativa tan crispada, tan inquieta respecte del futur
de tantes coses que pensàvem consolidades crec que ens hem
d’estar de provocacions, ens hem d’estar de qualsevol cosa que
pugui segregar la població, molt especialment segregacions
lingüístiques i esmerçar tots els esforços a oferir una educació
de qualitat, universal i gratuïta que quedi al marge de les
retallades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Socialista... qui farà...? Sra. Marí, té vostè la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Permeti’m també fer un cert
circumloqui abans d’iniciar el suport d’aquesta proposició no de
llei, però pens que és pertinent. 

Crec que en aquests moments en què la comunitat educativa
està patint -i hi participam, imagín, des d’aquesta comissió
d’Educació del Parlament-, aquestes retallades i se li demana un
esforç i se li demana tota una sèrie -diríem- de sacrificis dins
tota aquesta comunitat, sigui als pares de l’alumnat o al
professorat, crec que pertoca demanar una mica de seny a les
intervencions que es fan des d’aquest parlament, demanar una
certa moderació al Partit Popular en les seves intervencions
perquè sí que és cert que el valor de l’esforç és un valor molt
important dins l’ensenyament, és un valor que s’ha de potenciar
i s’ha de treballar i que s’ha de defensar, però també és cert que
no és l’únic valor que hi ha dins l’ensenyament, n’hi ha molts
d’altres que són iguals de valuosos i que, per tant, és el pànic, és
el temor de la teoria del pèndul, que anem d’un costat i a un
altre i que, al cap i a la fi, qui ho pateix és el sistema educatiu.
Qualsevol reforma del sistema educatiu, qualsevol canvi dins un
món tan important, tan delicat com és el món educatiu, crec que
s’ha d’anar amb molta cura, fer-lo d’una manera molt gradual
i anar com allò que es diu amb set ulls i set orelles per no
equivocar-nos. Per tant, jo a vegades quan sent segons quines
intervencions, em fan sentir, com que ja em sent d’aquesta
comunitat, em preocupen profundament i reiter, una vegada
més, la importància que treballem per aconseguir el model
educatiu de les Illes Balears i a veure si aconseguim en aquesta
legislatura aquest camí una mica... a veure si fóssim capaços.

Dit això, perquè no em sabia estar de no dir-ho, dit això sí
que em centraria ja en el tema de Suïssa, ja que el Sr. Nel Martí
ens ha presentat aquesta proposició no de llei que ha defensat el
Sr. Alorda, intentaré complementar possiblement en un marc
més general no tan concret com ha fet el Sr. Alorda, crec que
està ben clar que el model suís de política lingüística es troba
entre els més democràtics del món. Es tracta d’un model que
posa per damunt de tot la igualtat entre les comunitats
lingüístiques a més de tenir en compte les necessitats de la
població pel que fa a competència lingüística i general. Per tant,
n’hem parlat altres vegades, del model suís, n’hem parlat
favorablement i avui tenim aquesta nova ocasió per parlar-ne,
però -com he dit- deixau-me que primer introdueixi el tema amb
allò que se’n diuen... què s’entén a Europa per models
lingüístics igualitaris.

S’entén, i no és perquè ho digui aquesta diputada, sinó
perquè ho diu la sociolingüística actual, diu que un model
lingüístic perquè sigui igualitari s’ha d’aplicar a tothom el
mateix criteri en relació amb l’oficialitat lingüística, és a dir,
tothom ha de tenir el mateix criteri, i de criteris d’oficialitat
lingüística només n’hi ha dos: o bé s’aplica el de territori, el de
territorialitat, o bé s’aplica el de personalitat, però -diríem- la
gràcia del sistema democràtic és que tant si s’aplica el de
territorialitat com el de personalitat, s’apliqui el mateix a tothom
perquè si no, se’n diu allò que no hi ha una qualitat democràtica,
sinó que es parla d’allò de la baixa qualitat democràtica. 

Segons el criteri de personalitat, un ciutadà pot circular per
tot l’estat del qual forma part, per aquest estat del qual és
ciutadà, i es pot adreçar a tots els poders públics, s’entén sempre
l’administració òbviament, en la llengua d’aquest ciutadà i, per
tant, ha de ser atès. Això, és clar, si ho aplicàssim a l’Estat
espanyol trobaríem que és el model que s’aplica diríem als que
són castellanoparlants, un castellanoparlant pot circular per tot
l’Estat i, si així ho demana, pot ser i ha de ser atès en la seva
llengua. Aquest model és el que s’aplica avui dia a llocs com
Finlàndia o bé a llocs com Canadà. També és cert que, excepte
aquí a l’Estat espanyol, normalment el model aquest de
personalitat només s’aplica quan hi ha dues llengües en joc a un
estat, si no, normalment no són viables. 

En canvi, el criteri de territorialitat, què passa?, cada llengua
és oficial només en el seu territori i aquí és on entra Suïssa o on
entraria Bèlgica, en aquests moments, diríem, d’allò que és
Europa, no entraré a explicar què és Suïssa perquè ja s’ha fet.

Per tant, els models que tenim aquí a l’Estat espanyol, què
passa? Ens aplica per un costat el model -com ja he dit- de
personalitat a una part de la població de tot l’Estat i en canvi, el
de territori s’aplica només en aquells territoris que tenen dues
llengües. Què passa per tant?, que tenim que en un mateix estat
s’apliquen dos criteris diferents. Per això es parla que l’Estat
espanyol no formaria part d’aquests models lingüístics
igualitaris i que es parlaria que hi ha una baixa qualitat
democràtica, allò que seria interessant seria que tant un model
com l’altre s’aplicàs a tots els ciutadans de l’Estat espanyol.
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Per tant, a Suïssa podríem dir que tots els ciutadans són
tractats iguals en qüestió lingüística, mentre que aquí hi hauria
ciutadans de primera, són els que parlen la llengua que l’Estat
reconeix com a oficial, i ciutadans de segona, que són els que
parlen altres llengües. Òbviament, és clar que estaria molt bé
que es corregís aquesta disfunció. 

Ja ens agradaria una legislació lingüística per a l’Estat
espanyol semblant a la que tenen a Suïssa o a Bèlgica. Ja ens
agradaria per a les Illes Balears una legislació lingüística
semblant a la flamenca o la de qualsevol cantó suís.

Per això, òbviament, donam suport a aquesta proposició no
de llei que ha defensat el Sr. Alorda, que el Govern de les Illes
Balears hauria de treballar per aconseguir aquesta igualtat dels
ciutadans en tot l’Estat en qüestió lingüística, tot sigui dit de
passada i permeti’m acabar, li don ple suport, però sense una
gran esperança, Sr. Alorda, que s’aconsegueixi aquesta igualtat.
Tant de bo, m’equivocàs i aconseguíssim aquesta igualtat entre
tots els ciutadans de l’Estat espanyol.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Margalida Serra, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats,
bones tardes, el primer que voldria fer, tal com ha fet la meva
companya, és condemnar els fets produïts el passat dimarts a la
Conselleria d’Educació, a diferència de l’opinió de distints
grups polítics aquí presents a mi personalment em semblen uns
fets vergonyosos i lamentables. 

Partint del fet que a les Illes Balears tenim un 40,8% de
fracàs escolar el Partit Popular ara fa un any es va presentar a
unes eleccions amb unes idees ben clares sobre l’educació.
Apostàvem en primer lloc per una educació en llibertat,
promoure la llibertat d’elecció de centre en l’educació infantil,
així com en els nivells obligatoris i postobligatoris aprofitant la
sinergia dels sectors públics i privats. Segon, per una educació
amb un model lingüístic obert i funcional, un model lingüístic
que permeti als pares elegir, entre les llengües oficials de la
nostra comunitat autònoma, la primera de les llengües
vehiculars per a l‘educació dels seus fills de manera que al final
de l’etapa obligatòria els nostres alumnes siguin capaços de
dominar aquestes llengües així com un idioma estranger d’acord
amb el marc comú de referència europeu. Tercer, per una
educació al servei de les famílies garantint que les famílies
participin en tots els processos de decisió que afecten el procés
educatiu dels seus fills. Aquestes només són un parell de les
propostes en temes d’educació que duia el Partit Popular al seu
programa electoral.

S’han d’orientar les polítiques educatives a augmentar la
transparència i l’eficàcia del sistema educatiu, contribuir a la
millora de qualitat i l’equitat de l’educació a les Illes Balears. 

També hem de fer referència a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que
conclou que el català i el castellà han de rebre un tracte de
llengua vehicular i que una no ha d’estar per damunt de l’altra.
A més d’aquesta sentència del Tribunal Constitucional de dia 28
de juny del 2010, hi ha altres sentències del Tribunal Suprem
que avalen aquesta qüestió, dels dies 9, 13 i 16 de desembre del
2010. Totes reconeixen els drets dels pares a elegir, d’entre les
oficials, la llengua de primera ensenyança dels seus fills o de
lectoescriptura.

Per a aquest pròxim curs 2012-2013 la Conselleria
d’Educació de les Illes Balears ja ha presentat un pla d’educació
plurilingüe. Aquest pla té la intenció de donar una passa
endavant per a la millora de la competència comunicativa en
llengua estrangera emprant les llengües de la comunitat i
l’anglès per a l’ensenyança de continguts no lingüístics i vol
potenciar, al mateix temps, actituds lingüístiques positives de
respecte per a totes les llengües i cultures.

Creim imprescindible i molt necessari que els nostres infants
quan acabin ESO puguin dominar tres o quatre idiomes, sent
una illa i per a les característiques turístiques que tenim no ens
podem quedar tancats. Per això, creim molt necessari que
puguin expressar-se i escriure almanco en tres idiomes. A més,
quan per circumstàncies hem d’anar a estudiar qualsevol carrera
a fora creim que és imprescindible.

Ens crida l’atenció que d'aquest viatge a Suïssa que va fer el
president del Govern i el conseller d’Educació tan criticat per
part de l’oposició ara es vulgui agafar com a referència per
implantar el seu model d’educació a les nostres illes. No devia
ser tan mala idea anar a veure un model educatiu, dels millors
que hi ha, amb un índex de fracàs escolar del 5%. Tant el
president del Govern com el conseller d’Educació varen
realitzar aquest viatge per veure de primera mà el funcionament
del seu model plurilingüe i no cap model multilingüe tal com
ens demanen vostès en aquesta proposició i poder comprovar
també com funciona el tema de la formació professional i
l’aplicació d’aquests estudis a les empreses. 

El model suís és molt distint al model espanyol, tal com ja
va dir el conseller. És un model que ens pot servir d’inspiració,
no per calcar-lo. Així i tot, un grapat d’iniciatives en temes
lingüístics i en temes de formació professional són molt
interessants. El president Antich va fer un viatge i no per això
es va aplicar el model xinès a la nostra universitat.

El que aquest govern ha defensat sempre és un model
plurilingüe, defensam la llibertat lingüística, defensam la nostra
llengua, defensam l’article 4 de l’Estatut per ser més tolerants
i cercam el consens entorn a les dues llengües comunes, la
pròpia i la de tots els espanyols.
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No hem parlat en cap cas i en cap moment de model
educatiu multilingüe, el multilingüisme, tipus suís, no és
aplicable a la realitat espanyola, és una cultura totalment
diferent.

El nostre vot serà en contra perquè l’Estat espanyol ja
defensa aquest model plurilingüe, però adaptat a les demandes
o necessitats de cada comunitat autònoma. 

Sr. Alorda, veient l’alarmisme que hi ha al carrer només
perquè poden triar el castellà no em vull imaginar si... en
aquesta comunitat es poguessin triar un caramull de llengües, no
m’ho vull imaginar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Serra. Sr. Alorda, té cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Potser no he explicat molt bé el que
era el model suís. 

En primer lloc, ja que tothom fa prèvies, vull donar el meu
suport a la mobilització de la comunitat educativa i a
comprendre els motius que la duen a terme. Comprenc la
preocupació, la compartesc i per tant, bé, si cada vegada hem de
fer una intervenció prèvia respecte de les mobilitzacions, doncs,
la feim. Crec que ja que no se’ns crida a l’ordre, hi va haver un
moment quan varen detenir el Sr. Hidalgo a Andratx en què no
podies dir ni la paraula Andratx sense que et cridassin a l’ordre,
però ja que podem fer prèvies en llibertat i parlar del que
vulguem i no parlar de Suïssa fins al minut 5 d’una intervenció,
doncs, jo també em permet donar suport a aquestes
reivindicacions.

Vull agrair a la portaveu del Partit Popular que hagi parlat
que hi ha realment preocupació al carrer i no com s’ha estat
dient per part del Partit Popular tot aquest temps que devia ser
una cosa fictícia o artificiosa, hi és. Hi és, perquè quan es
qüestionen les senyes d’identitat, hi és. Per ventura hi seria, com
a mínim igual, probablement, per ventura més si a Burgos els
qüestionassin l’ensenyament en castellà, ja li ho dic jo, que li ho
imposen, vostè sap que a Burgos imposen el castellà, no hi ha
les llibertats que tenim aquí amb el Partit Popular, com no hi
són a València amb tota la gent que està demanant
l’ensenyament en català i no s’arriba a arbitrar mai la fórmula
que l’estudiï, però aquest nivell, que evidentment en faig befa
perquè estic convençut que hi ha una llibertat quan en un
territori s’ensenya en la seva llengua, que és el que passa
pràcticament arreu del món, eh? Per tant, crec que això és l’únic
que reivindicàvem.

Vull agrair al Grup Parlamentari Socialista el seu suport i la
fe que hi posa, fins i tot que demani moderació i esperi
moderació del Partit Popular que s’està convertint en un
oxímoron, la veritat és jo li ho aplaudesc, no?, perquè una
persona ha de tenir també aquest interès a intentar... no sé, posar
fe en les coses.

En tot cas, ens sap molt de greu que no puguem trobar una
fórmula en la qual el Partit Popular realment vulgui reivindicar
el ius soli que s’apuntava, el dret territorial damunt un estat,
perquè és d’allò més democràtic que hi pot haver; per
cohesionar una societat, quan comences a aplicar el dret
personal a cadascuna, l’ius sanguinis de l’Edat Mitjana,
realment crees guetos personals, colAlectius i lingüístics. A un
sòl territori és correctíssim utilitzar una llengua de trobada i
aquesta, en aquest cas a les Illes Balears és la llengua pròpia, és
la llengua catalana, i no hi ha cap inconvenient per part de ningú
d’arbitrar les fórmules perquè tothom conegui les dues llengües
oficials. Això es fa amb tota naturalitat i tothom coneix les
llengües oficials. Tothom coneix el castellà, tothom sap que
estudiant el castellà més endavant es té un coneixement molt
ampli de la llengua castellana, bàsicament perquè hi ha molts
d’altres instruments que ho fan possible, mentre que amb la
llengua catalana hi haurà dificultats. Hi haurà moltes dificultats
en les persones que entestin a aprendre només en castellà perquè
a quart puguin justificar allò que la portaveu del Partit Popular
ens diu que tots compartim i és que tengui habilitat lingüística
en les dues llengües, al final no en les dues, en les tres.

Qualcú creu que Suïssa és menys poliglota que les Illes
Balears? No he duit les dades, el poliglotisme de Suïssa amb
aquest model que jo li dic, que és que cada territori, cada cantó
estudia en la seva llengua és elevadíssim, és elevadíssim, deu
ser difícil trobar suïssos que no coneguin, com a mínim, dues o
tres llengües, dues del país i, com a mínim, uns rudiments
d’anglès i molts d’ells amb una fluïdesa important. Gent amb
dues llengües a les Illes Balears en trobes moltíssima, la veritat,
això és així, però amb tres llengües doncs en ells és molt
habitual.

Per tant, el model suís, que vostè ho diu, amb un 5% de
fracàs escolar és un model que dóna garanties en tots els sentits,
també en aquest sentit de cosmopolitisme, de poliglotisme. No
és, és tot el contrari, la ridiculització que vostès en fan
d’aprendre amb una llengua diferent. Els resultats ho marquen
clarament.

Per tant, ja ho deixaré, jo l’acudit no crec que el Sr. Antich
anàs a aprendre el sistema lingüístic suís, xinès, em pareix, jo en
tot cas aquest objectiu del viatge no el coneixia. En canvi,
resulta que el nostre conseller i el president se’n van a Suïssa en
plena crisi, un dels motius que ens diuen és que volen veure el
model lingüístic i ara quan el duim aquí no en volen ni sentir
parlar del model lingüístic suís, no en volen ni sentir parlar, ni
sentir l’olor. Aleshores em deman, què els hem pagat amb els
doblers públics si hi ha tanta diferència de cultura i de
tradicions? I a més apuntaré que l’única gran diferència de
cultura és que a la confederació helvètica hi ha un veritable
autogovern de cada un dels cantons i una sensació i un respecte
per la diversitat cultural a nivell intern elevadíssim sense que
ningú no ho qüestioni ni ho consideri, al revés, el consideren
una riquesa mentre que aquí es crispa contínuament cada vegada
que un país intenta reivindicar la seva identitat si no és la
castellana. I això, bé, la Sra. Aguirre acaba de muntar un
número, és que acaba de muntar un número que no crec que el
comprenguin a cap altra banda del món.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alorda. I només aclarir, Sr. Alorda, que
aquesta presidència intenta ser més o menys...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Li ho agraesc, jo li ho agraesc.

LA SRA. PRESIDENTA:

...equànime amb tothom, a vegades amb més èxit o menys èxit,
i tothom, tots els portaveus han fet prèvies i aquesta presidència
no ha renyat cap grup i ha deixat fer prèvies a tothom i s’ha
sortit tothom del tema. Per tant, si en renyam uns renyarem els
altres,... això és com a l’escola.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo li ho agraesc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, aclarit això, passaríem a la votació de la Proposició no
de llei 3318/12. 

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3318/12.

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