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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. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Idò passam a l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
3447, 6955 i 7334/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3447/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a no aplicació de
més retalls a l'educació de les Illes Balears.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 3447/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la no
aplicació de més retalls a l’educació a les Illes Balears, té la
paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei es va presentar el mes de maig i va en el mateix sentit o,
millor dit, és complementària d’aquella que ja vam debatre dia
13 de setembre en aquesta comissió. Per tant no m’estendré
gaire perquè a més també probablement la setmana que ve
tendrem la compareixença del conseller per parlar del mateix;
per tant no m’estendré gaire perquè a més els arguments, tant
els nostres com també els dels altres grups, no han de variar
gaire, encara que sí que tenim l’esperança que s’aprovin algunes
de les propostes.

De tota manera, a causa del temps que ha passat des del
moment en què es va registrar la iniciativa fins ara, sí que
voldria retirar el punt número 3, perquè si s’aprovés tal com ve
expressat, que diu que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a mantenir les ràtios actuals per classe tant a primària
com a secundària, idò si s’aprovés, com dic, sortiria una qüestió
que nosaltres no volem de cap manera, no les volem com ara,
les volíem com el curs passat, perquè ara són pitjors que les que
hi havia el mes de maig del 2012. És a dir que aquest punt ja ha
quedat obsolet i el retiram. El punt 3.

La proposició no de llei que vam debatre dia 13 de setembre
va ser motivada per la retallada en les partides d’educació que
significaven els pressupostos de l’Estat que havia elaborat el
Partit Popular per a l’any 2012. Aquesta PNL d’ara va motivada
pel que suposaven els retalls addicionals de 3.000 euros, perdó,
3.000 milions d’euros que per a totes les comunitats autònomes
afectava el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, que
eufemísticament es titulava “de mesures urgents de
racionalització de la despesa pública”, així com també la va
motivar el Pla d’equilibri econòmic de les Illes Balears que va
presentar el Govern de les Illes Balears dia 30 d’abril de 2012.
És a dir, tot retalls damunt retalls.

És per aquest motiu que la primera proposta és que no es
continuï més pel camí de la devaluació dels pressupostos
destinats a educació pública. El mateix Grup Popular va aprovar
dimarts en el ple un punt de la nostra moció, que deia que el
Parlament constatava que la inversió d’una comunitat en
l’educació, la formació i la producció de coneixements és una
garantia de futur per a un país, una obvietat, evidentment, però
que avui en dia, tal com estan les coses, s’ha de confirmar i
reconfirmar, i no basta. El Grup Popular va votar açò
favorablement però, per altra banda, va votar en contra que no
es redueixin més els pressupostos destinats a l’educació pública,
i no es cansa de dir que una major inversió no significa millors
resultats acadèmics. Pot ser que no signifiqui açò literalment
parlant, però sí que ajuda, com es diu, i el que sí que és cert és
que una menor inversió va en detriment, sobretot si hi ha altres
mesures, conjuntament va en detriment, efectivament, dels
resultats de l’educació, sobretot després de veure l’avantprojecte
de llei de millora de la qualitat de l’ensenyament que ha
presentat el ministre Wert, i si amb aquest document esperen
donar la volta a les qualificacions de PISA em pens que anam
servits.

El punt número 4 diu que s’han de negociar amb els
sindicats les mesures del pla d’equilibri econòmic de les Illes
Balears que afecten el professorat, unes mesures que segons el
document significaven un estalvi de 35,16 milions d’euros.
Nosaltres pensam que açò no s’ha fet, es van posar en marxa
sense negociar, i que la reordenació mateixa del departament
d’Inspecció Educativa, per exemple, no ha estat una reordenació
sinó que s’han tret al carrer directament tots aquells inspectors
que no tenien la plaça en propietat sense parlar-ho amb ningú,
ni amb els sindicats ni amb ningú. No s’han pactat tampoc les
ràtios per professor, no s’ha pactat la reordenació dels centres
de formació del professorat, les EOEP i les EAP, etc. És a dit,
tot açò són mesures unilaterals que s’han pres i que haurien
d’haver anat a una mesa de negociació.

Em diran que tot açò es va fer en atenció al Reial Decret Llei
14/2012 que hem esmentat abans, però resulta que l’única cosa
favorable als drets de l’alumnat, com és que les baixes per
incapacitat temporal del professorat es podien cobrir als deu
dies, doncs açò no va ser adoptat, en canvi, pel Govern de les
Illes Balears, sinó que es va mantenir vigent l’acord del Consell
de Govern de dia 4 de novembre de 2011, que diu que no es
cobriran les de manco de 30 dies.

Per al Grup Socialista tot açò és molt greu. El conseller, tal
com vaig dir l’altre dia, ni ha vingut a la comissió encara a
explicar l’abast d’aquestes mesures sobre el nostre sistema
educatiu -a la vista està que la petició de compareixença és de
dia..., no sé quin dia del mes d’abril-, tal com sí han fet altres
consellers amb les mesures d’estalvi de la seva àrea. Tampoc no
ha contestat decentment, al meu criteri, les preguntes que se li
han formulat per escrit sobre aquest tema. Interpretam açò, per
tant, com que es vol amagar la realitat actual del sistema
educatiu. En una situació com l’actual el conseller hauria de
donar contínuament explicacions a petició pròpia, però
únicament ho fa quan el Reglament li ho exigeix. 
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Per aquest motiu ha tingut ja dues interpelAlacions des del
començament de curs, una del PSM i una altra nostra, però açò
únicament ha servit perquè una i altra vegada ens fessin
referència a les gestions anteriors en lloc d’explicar què està
fent i quines conseqüències tindrà açò sobre els fillets i les
filletes que ara són a les nostres aules.

I ja no diré res més en aquesta primera intervenció. 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 Sr. Antoni Alorda, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el nostre suport als
punts d’aquesta proposició no de llei, i també coincidim tant
amb l’argumentació com amb el preàmbul, que és un debat
reiterat, en el qual els arguments jo crec que han estat ja vessats
en aquest parlament reiteradament, tot i que és bo i és necessari
que surtin. Si la gènesi d’aquesta iniciativa sorgeix dels
pressupostos de l’Estat de l’any 2012, més motiu té quan els
pressupostos del 2013 apunten a abundar en tots els defectes i
anar a més cada vegada respecte del que apuntaven els de 2012.

Això ens sembla que s’està anunciant també amb efecte
dòmino en els pressupostos d’educació de la mateixa comunitat
autònoma i, per tant, com a mínim tot el que depèn de qüestions
de convenis, d’elements que estaven d’alguna manera emparats
pels pressuposts de l’Estat, quedarà tocat. 

Per tant amb més motiu no podem entendre el cofoisme
respecte de la despesa en educació que pareix que s’ha instalAlat
a les bancades populars respecte de les nostres ràtios a nivell
internacional. Nosaltres, de les de referència que procuram tenir
respecte de percentatge sobre PIB, n’estam realment molt
enfora; es torna a recordar en aquesta proposició no de llei la
referència del 6%, realment no arribam ni a la meitat, i en
aquests moments de reptes, de poder intentar crear nínxols
d’ocupació nous dins espais on occident té ara mateix una
oportunitat estratègica si entra dins el món d’una formació de
més qualitat, doncs pareix que ens ho estam mirant sense
participar-hi, i creim que aquestes retallades en qüestions
d’educació són realment dramàtiques per als qui les viu, però
que també tendran un cost d’oportunitat de cara al futur, com
molt bé recorda cada vegada que pot la rectora de la universitat
respecte del que són els estudis superiors.

Certament en educació, com en la vida, hi deu haver coses
molt més importants que els doblers, però llàstima que costin
tant, com deia en Groucho Marx. Per tant crec que certament
hem de tenir molt present que sense doblers són difícils
determinats punts i ambicions d’excelAlència.

El segon punt per ventura sí és d’aquells tan vagues que li
donarem suport però que crea un punt gairebé de deshonestedat
quan s’aprova i no hi van darrere mesures econòmiques que li
donen suport, que és el que va passar també, com s’ha recordat,
amb la darrera proposició o amb les mocions subsegüents a
debats d’interpelAlació, en el qual hi ha la proposta retòrica, la
concreció de la retòrica doncs falla estrepitosament. De totes
maneres nosaltres el votarem, perquè ja ens va bé com a mínim
que hi hagi el marc de reivindicació o el marc conceptual
correcte.

En el punt tercer jo l’anava a animar que deixés que les
ràtios fossin les del curs 2011-2012, que són les que jo
entendria, mutatis mutandis, que és a les quals es feia referència
en el mes de maig i crec que és una bona referència. No estam
demanant mites, no estam demanant el que demanava el Partit
Popular de baixar-les, no estam demanant les promeses que feia
el Partit Popular quan trobava tot aquest tema cabdal i
imprescindible i necessari per a la qualitat, que era que s’havien
de rebaixar les del curs 2011-2012, però sí que com a mínim
aquelles quedin com a referència i no el perjudici que han rebut
en el curs 2012-2013. Naturalment si vostè la retira doncs que
quedi retirada, però jo crec que la intenció hi era i crec que és bo
que la mantengués amb aquesta precisió, que “actuals” es
refereix a la data de la signatura i no a la data de la votació.

Respecte de la resta de proposta torna a ser d’actualitat la
dels 30 dies amb els 10 dies, o les mesures de pactar amb els
sindicats. És evident que es tracta com un element de normalitat
totes les vagues i mobilitzacions que s’estan convocant tant per
part dels pares com per part de la part laboral i professional;
considera el Govern que això és natural, s’ha arribat a dir,
perquè sempre que hi ha el Partit Popular en el govern es
produeixen. Jo crec que a ningú no li fa cap ganes aquest tipus
d’escenes; jo que hi he hagut d’anar qualque vegada crec que és
una cosa desagradable, haver d’anar a escoles a crear aquest
tipus de problemes, ara, avui mateix, la Confederació de pares
a nivell d’Estat, però, bé, serà una manera de veure-ho però la
veritat és que assumir com a normal que sempre que el Partit
Popular hi haurà protestes a les escoles per part dels
professionals de l’educació, a mi em sembla una posició
d’entrada bastant sorprenent. En tot cas nosaltres no ho
consideram normal i creim que això s’ha de resoldre.
Concretament és ver que el decret llei parlava dels 10 dies, per
tant nosaltres entenem que hauria de ser la referència de la
incapacitat temporal i no la que ha establert el Govern balear.

Respecte dels equips d’orientació educativa, n’hem parlat
també jo crec que in extenso, fins i tot amb mesures a proposta;
s’ha parlat d’una disminució del 30%, no ens l’ha precisada el
conseller en interpelAlacions o amb les demandes que li hem fet,
però és evident, a nivell de colAlegis, que s’ha produït. Fins i tot
aquí qualque pic s’ha negat i s’ha hagut de precisar, gairebé
escola per escola, quins han estat els professionals que han
desaparegut. Jo no començaré la cita del que m’ha arribat
perquè d’entrada no seria exhaustiu, però em sembla que negar-
ho és negar l’evidència. Hi ha hagut aquesta disminució dels
equips i creim que és una molt mala notícia a la qual seria bo
que aquest parlament reaccionàs.
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Per tant donarem suport a totes les propostes del grup i ens
agradaria, com vostè deia, que fossin aprovades per unanimitat
i suposés un gir com, pel que m’han contat, ha passat a la
comissió anterior. Per tant per ventura no sé si per una lucidesa
sobrevinguda, per enquestes d’opinió que hagin arribat a
qualque seu, sigui com sigui pareix que hi ha hagut un gir en
alguna mena de comissió; si aquests aires arribassin a aquesta
la veritat és que seria una molt bona notícia per al país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, senyores i
senyors diputats. Han transcorregut dos dies, dos dies, i tornem
una vegada més al mateix debat. L’altre dia en el plenari del
Parlament, Sra. Rita, ja li van explicar tant el portaveu del Partit
Popular com el conseller que vostè no vol escoltar o no...,
perquè fins i tot ha repetit que el conseller no s’ha definit en el
tema. Jo crec que s’ha definit, i tant que s’ha definit.

Jo no sé si és políticament correcte el que volia fer, però és
que no volia contestar-li aquesta proposició no de llei, el que
passa és que políticament és incorrecte que no li contesti, però
és que ja està bé de la mateixa cançó. Fins i tot hi ha hagut gent
d’aquí del Parlament (...) que són uns avorrits, sempre estan
igual. És a dir que jo no sé (...) però, bé, encara que no li diria
que els retalls van començar amb vostès, que el govern
socialista va reduir els sous als funcionaris docents, que el
govern socialista retirava també l’accés a la funció pública
docent i el reduïa només a (...) de reposició. Quan vostès
reduïen gairebé 12 milions d’euros a la partida de nòmines del
personal docent de la pública i mantenien els concerts educatius
eren els campions i defensors de l’escola pública i no obstant
això feien açò. O el Sr. Llinàs no cobria cap baixa de menys de
30 dies i ara demanen els 10 dies... En fi, que li diria mil coses
que també feien, però és que m’obliga a dir açò, cosa que no
volia.

Ara, no parlarà vostè de la supressió d’assessors de
direccions generals, d’assessors de la conselleria, dels
conselleres, de les infraestructures que van fer des del 2003 al
2007. Açò vostè ho obvia, vostès no se’n recorda, d’açò. No
obstant se’n recorda d’altres coses.

Miri, el Govern el que ha hagut de fer és aprovar unes
mesures per racionalitzar la despesa educativa i assegurar
l’ensenyament, assegurar, l’ensenyament públic per a tots. La
política educativa socialista ens ha duit al més gran índex de
fracàs escolar. A la UNESCO ahir a la premsa sortia que, en
fracàs escolar, encapçalam el fracàs escolar (...), a les lleis
socialistes que han passat a Espanya (...) aquest punt, no hi
hagut cap llei més que la del Partit Socialista, però és que vostè
m’obliga a fer açò, no (...) Sra. Rita, vostè m’obliga a dir-li açò.
No hi ha hagut cap llei del PP que hagi estat dirigint la política
educativa des de la democràcia; una vegada ho va intentar amb
la LOCE i van sortir tots com a bojos -me’n recordo jo, que era

director d’un centre- amb les mans blanques per tots els carrers,
i veure professors del meu institut que mai no m’havia pensat
amb uns tambors i amb unes cassoles. És a dir, que quan..., és
el que diu el Sr. Alorda. El Sr. Alorda diu: “és que vostès estan
(...) que si és el PP que governa és quan comencen les
manifestacions”. És que així, és que és així; no ens ho pensam,
és que és així.

I després també és molt dubtós el que diuen vostès quant a
la utilització de recursos. Jo no crec que sigui molt dubtosa la
Sra. Benejam, Sra. Rita; no crec que sigui molt dubtosa la Sra.
Benejam, no crec que sigui molt dubtós a quin partit polític està
o quina ideologia té, i no obstant això diu: “La educación ha
tenido medios suficientes pero nos ha faltado calidad”. I jo em
deman per què no feim una cosa?, per què no feim un acte de
contrició, que deien en aquell temps, el Sr. Alorda se’n
recordarà, un acte de contrició, i diem per què no ho posa en
positiu?, per què no ens asseiem i per què no feim de manera
que tant pares com professors trobem una manera de canviar el
sistema educatiu?, si no tot en part, el que vulguin, la
metodologia, perquè vostè sap perfectament que Anglaterra ara
en aquests moments estan reduint professors i estan -alerta el
que dic, eh?- tirant parets, tirant parets de les escoles, i vostè
m’entén perfectament el que vol dir tirar parets. 

No entraré en la part econòmica perquè açò ja és qüestió
més del meu companya de partit, del Sr. Camps, que va dir ahir
a la comissió econòmica, perquè jo no hi volia entrar, a més que
no m’agrada gaire la part econòmica, però sí que voldria dir una
altra vegada que siguem positius com ens demana la gent, ens
ho està demanant la gent, ja cada dia més en els diaris, a la
premsa, estan sortint articles en què se’ns demana que ens
asseguem, que ens asseguem, primer que res per la formació del
professorat. La formació del professorat no és la que cal, vostè
ho sap, a més, que és així, és així perquè... La Sra. Benejam:
“No conseguimos de ningún modo que la formación inicial del
profesorado sea la correcta. El profesorado funcionarial es
una desgracia”; açò ho diu ella, no ho dic jo, eh?, açò ho diu
ella, no ho dic jo. Jo no dic que els professors estiguin molt
preparats, per exemple un matemàtic, un enginyer, un
arquitecte... Molt bé, però és que l’aula és diferent, l’aula és una
altra cosa. I per què no fem com els metges?, per què no fem
com els metges, que fan el MIR i el que no serveixi cap a casa?
Perquè açò és molta responsabilitat. 

Miri, a més vostè imagini si són corporativistes, o arriben a
ser corporativistes els professors, que ens costa molt denunciar
un company que no domina la classe, (...) si et demana ajuda.
Però és que els metges estan igual, els metges vostè creuria que
defensarien un company que ha produït un desenllaç fatal a una
persona? No, no el perdonarien. Nosaltres perdonam, i nosaltres
tenim en les nostres mans el futur d’un país, com vostès
reconeixen.
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Per tant anam per aquí, anam a fer una carrera docent com
Déu mana. Anam a fer una carrera docent, i cregui que no estic
criticant el professorat, perquè són tots companys meus, estic
criticant els mètodes que es duen per fer professors i mestres,
més pedagogia, més trepitjar aula. I li dic que estan preparats en
la seva preparació específica de carrera, però no en la docència.

Per tant... Aquí hi ha un article que tinc jo, de una
professora, crec que és llicenciada en dret menorquina i ara està
fent pedagogia. Tinc vergonya, no ho dic jo, vergonya d’allò
que m’ensenyen allà dins, després li ho deixaré, Sra. Rita, que
no serveix per a res. Açò no ho dic jo, ho diu aquí. I més una
menorquina i coneguda meva a més, que és llicenciada en dret.

Per tant, facem coses positives, facem coses bones, mirem
per l’educació, asseguem-nos tots i deixem-nos de..., perquè a
més la societat ens ho demana, ens ho exigeix i en aquest
moment el que hem de fer és posar les bases per tenir una
educació viable, una educació que es pugui pagar, una educació
amb unes ràtios que tots voldríem menors, augmentar els grups
de suport, augmentar les ajudes per a llibres de text, per a
transport escolar, per a menjadors. Tots volem una educació
millor, però ara no són temps..., hem de posar els peus a terra
Sra. Rita i pensar en quina educació és la que podem pagar
nosaltres. Començant per aquí, crec que aniríem bé.

Per tant, donarem suport al punt 2, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer de l’educació
pública un eix prioritari de la seva política. A això hi votarem
a favor, perquè és així, hi estam d’acord tots els grups polítics
i ha de ser així, com no pot ser d’una altra manera. El punt 3
estic content que l’hagi llevat perquè ja està fet, es reconeix. I
a la resta de punts votarem que no. 

És la postura del Partit Popular Sra. Presidenta. Repetesc, el
punt 2 votarem que sí i la resta de punts (...) l’ha suprimit,
votarem que no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Rita, vol fer ús de la paraula
per contradiccions, i pot dir si accepta la votació separada dels
punts. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No té massa sentit votar només açò, però és igual, m’agrada
que m’aprovin alguna cosa qualque dia, només per vanitat que
per una altra cosa.

He de dir que agraesc al Sr. Alorda el seu suport a aquesta
PNL. Té raó tal vegada amb la número 3, ho podria haver deixat
amb aquest criteri, però ara com que ja està per a aquest curs, ja
insistirem en el curs, si de cas, que ve a tornar a les ràtios que
teníem.

I té raó sobre els equips de (...) que són tan importants i que
no acaben de saber com ha acabat. Jo he de telefonar a escoles
perquè em diguin com estau, qui teniu, qui ha desaparegut,
perquè no aconseguim que ningú no ens digui exactament com
ha quedat en aquests equips, són equips importants per a la
detecció precoç de necessitats especials dels alAlots i per posar-
hi remei o ajudar en aquestes necessitats.

Quant al Sr. Monerris, li diria que comprenc que estigui
cansat de sentir-me, però em sap greu, però em continuarà
sentint, sobretot perquè no m’aproven aquest punt que insta el
Govern a no continuar amb la devaluació dels pressuposts
destinats a educació pública, és a dir, pensen continuar
devaluant aquests pressuposts, encara baixaran més que ara. I
també i amb això coincideix amb el Sr. Wert, que continua
parlant molt i avui ha dit que encara hi ha marge per a més
retalls en educació. Vull dir que a açò ens veim abocats, aquí
tindrem més retalls en educació.

I jo consider que no són bons. Vull dir que açò és un mantra
que vostès solen dir, que no té res a veure els pressuposts amb
la qualitat educativa. A mi m’agradaria llegir, perquè no l'he
llegit tot el document de la Sra. Benejam, saber el context
perquè no l’he llegit, aquesta és la veritat, però m’agradaria
saber el context, perquè si bé és cert que n'hi ha altres que
opinen el mateix, alerta que vagi tot junt, que vagi junt
l’augment de ràtios, que vagi junt la disminució..., que falti la
formació del professorat, etc. Aquest és el problema, que ara va
tot junt. 

I em continuarà sentit parlant fins que no ens expliquin
exactament..., que no diguin realment com acabarà tot aquest
assumpte i ara tindrem la compareixença del conseller i esper
que m’ho pugui acabar d’explicar, perquè per ara el que m’estan
explicant és el que vam fer nosaltres, que si vostès no sé què,
que si vostè no sé què més. Però el que estan fent vostès, que
tothom ho sap, està sortint pels diaris, em poden dir les raons,
on volen arribar, com afectarà exactament açò als fillets, etc. Sí,
és qüestió de doblers, però com que després es paguen altres
coses, no sé si és a Castella-Lleó que s’han pagat 300.000 euros
perquè els fillets aprenguin a anar a caçar, vull dir que cadascú
té les seves prioritats, i em faria por que aquí aquests doblers
que s’estalvien en educació es puguin dedicar a aquestes
qüestions i vull que el conseller m’ho expliqui.

Després quant a la quantitat de pressupost si va en relació o
no a la qualitat. És ver que som molt cansada, però és que vostès
també ho són i jo els ho torn repetir. Amb la mateixa llei, resulta
que el País Basc, ho trec dels resultats que han sortit ara
recentment del Ministeri d’Educació, les dades i xifres i també
de l’Institut d’Avaluació, Qualitat i Sistema Educatiu, trec
d’aquí les dades. Abandonament educatiu, si nosaltres estam en
un 30,7%, vostès ho van deixar en un 40%, el País Basc està en
un 13% a la mateixa llei. Ara, què passa en el País Basc? Que
mentre nosaltres invertim ara, bé, era el 2009 l'any que vàrem
invertir més, si invertim 6.051 euros per fillet, el País Basc
n’inverteix 7.600. Tal vegada amb aquestes dades li podria fer
l’argument absolutament contrari, com més inversió, més
qualitat educativa.
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Bé, el comentari que ha fet de la formació del professorat,
no sé si era el més adequat ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... i que la formació del professorat passa en els pressuposts
de l’Estat de 52 milions el 2011 a 3,4 milions el 2013. Açò està
publicat. Què passarà amb la formació del professorat? Que no
serveix per a res, quan una cosa no els va bé, resulta que no
servia per a res ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci!

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ara acab. El que sí em preocupa és que aquests retalls que
són tan dolorosos, que no serveixin per a res. És a dir, que la
nostra comunitat hagi de ser rescatada finalment, que la prima
de risc continuï pujant, que l’atur continuï pujant, que els bancs
continuïn sense donar crèdit, que les empreses continuïn sense
invertir, ... Tant de bo no passi açò, però vostès no m'ho poden
assegurar que amb tots aquests retalls no passi el que està
passant ara. Fins i tot el New York Times, parlant d’Espanya, he
agafat una nota que diu: “los ajustes no servirán para reactivar
la economía, sino que provocarán más pobreza y protestas,
más miseria y agitación social”. Per tant, amb el PP, aquelles
manifestacions, sí, però és que vostès entren com un elefant a
una cacharrería. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. I passam a la votació. Podríem dir
que el punt 2 queda aprovat per assentiment.

I passaríem a la votació dels punts 1, 4, 5 i 6.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència quedarien rebutjats aquests punts.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6955/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
professional amb certificació de professionalitat en la
família agrària.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6955/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
professional amb certificació de professionalitat en la família
agrària. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Joana Barceló
i Martí, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Fonamentalment aquesta iniciativa va molt lligada a
dos conceptes base. El primer, el fet que la formació
professional, n’estam convençuts, és una eina clau per accedir
al mercat laboral, cada vegada amb més competència. I en
segon lloc, que és a través de la formació professional com
podem donar més productivitat, més competitivitat a la mateixa
activitat agrària allà on s’incorporen persones formades.

I en el camp també és així. I sobretot estam parlant del
camp, quan és aquesta activitat econòmica curiosament una
activitat que encara ofereix any rere any, fins i tot en temps de
crisi, ofereix llocs de feina de difícil cobertura. Amb tant d’atur
com tenim, el camp en aquests moments encara és capaç
d’oferir llocs de feina de difícil cobertura.

Evidentment a la formació professional és clau lligar una
estratègia econòmica, formar les persones que necessitis per
tirar endavant aquesta estratègia econòmica i per tant,
evidentment a través d’aquí, sumar o casar allò que és la
demanda de treballadors amb les persones qualificades i
formades, per accedir a aquesta ocupació que s’ofereix en el
mercat laboral.

Tot açò és molt clar i molt simple. És a dir, que la formació
professional que ha de ser viva, activa per respondre a les
demandes reals del moment econòmic que vivim, és fonamental
que es programi d’acord amb les estratègies econòmiques i
educatives, per tant, des del conjunt de les autoritats
econòmiques i educatives per fer-la possible.

Tot açò que és tan clar i després de la darrera intervenció del
responsable del Partit Popular, que ens assenyalava que és
fonamental acordar, acordar i acordar, en una cosa tan simple
com és açò, a Menorca aquest inici de curs ha estat un sainet.
Dues institucions, consell insular i Govern de la comunitat
autònoma, a més a més del mateix color polític, en lloc de
visualitzar i comunicar als ciutadans que anam cap aquí, aquesta
és la formació professional, apuntau-vos, formau-vos, hi ha
oportunitats de trobar feina, ho han fet ben a l’inrevés, cadascú
al seu aire. Tot el que havíem avançat l’any 2002 de signar un
acord que donava certificació reglada a la formació que es feia
des de les instalAlacions agràries del Consell Insular de Menorca,
tot açò en aquests moments es posa a l’aire. I açò no és ni una
qüestió de recursos econòmics, sinó simplement d’entendre que
la cooperació institucional, que la comunicació als ciutadans,
que escoltar la gent és clau per tirar endavant. I per açò mantenc
la proposta.

Què va passar? Que fonamentalment formació opta per uns
cursos de jardineria, el consell insular el mes de juliol encara no
havia signat l’acord de colAlaboració amb la Conselleria
d’Educació, que és l’acord que dóna aquesta cobertura de
certificació de la formació que es fa a Menorca en matèria
d’activitat agrària i començam un debat vertaderament penós
sobre quines són les prioritats de formació de l’activitat agrària
a Menorca. Fins a principi de curs eren quatre els alumnes
matriculats, ara ja ens diuen que són dotze, bé està, que
continuarà. Però encara no sabem si aquest conveni s’ha signat
o no, no ho sabem. Esper que el portaveu del Partit Popular ens
ho pugui dir. Si vertaderament aquesta formació que es farà a la
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granja tindrà aquesta certificació, perquè es firma el conveni i
es tira endavant. Ens agradaria que fóssim capaços de
transmetre un missatge, el missatge de cooperació institucional,
o sobretot un missatge a tanta gent jove i no jove que cerca
feina, d’assenyalar-los que la formació professional és una
opció de feina, que existeixen possibilitats, que s’ajusta perquè
se millori l’activitat econòmica d’una illa, que bé, com tots els
territoris té dificultats econòmiques i que creu profundament
que l’activitat lligada al camp té àmbit de competitivitat encara
per desenvolupar.

Per tant, en aquest sentit mantenim la proposta que la
formació que es faci a l’illa de Menorca compti amb la
certificació de professionalitat. No pot ser que el camp sigui una
activitat agrària de segon ordre, és de primer ordre i per tant, ha
de tenir aquesta certificació de professionalitat i s’ha de lligar
als sectors ramaders i agroalimentaris que suposin millorar el
valor afegit de la nostra producció.

No entraré aquí en el debat de si és millor agropecuària que
agroecològica. Jo crec que és molt millor l’agroecològica que
l’agropecuària, però bé, ... voldríem que el debat fos de
rendibilitat, de valor afegit i que fos profundament pensat i
alhora comunicat com a valor estratègic de cara als ciutadans.
No té sentit el sainet que hem viscut i evidentment esperam que
no es repeteixi. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passam al 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 i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament per donar suport als
arguments i al contingut d’aquesta iniciativa del Grup
Socialista. Creim que el sector ramader i agroalimentari a les
Illes Balears ha de trobar un espai, ha de fer la seva contribució
i un dels seus reptes és mantenir la formació i, per tant, que el
sistema públic ha de nodrir i ha d’estar atent. És especial aquest
cas circumscrit a l’illa de Menorca, tots som conscients del
paper rellevant que té dins l’illa, dins la seva activitat i, per tant,
qualsevol cosa que se faci en aquest sentit cap a millorar i
garantir aquesta millora i que es faci d’acord amb el sector per
detectar quines són exactament els nínxols on realment s’ha de
fer aquest esforç, que siguin de valor afegit, com apunta la
proposició, ens sembla positiu. 

Aquesta iniciativa de substituir l’agricultura ecològica, com
a mínim la seva desaparició seria una mala notícia i confiam que
de les gestions que s’hagin produït, confiam que hi hagi hagut
un canvi de postura. Per tant, tot allò que pugui redundar en
aquesta certificació de professionalitat de família agrària dins
els estudis de formació professional tendran el nostre suport.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari Popular
no entenem molt bé el plantejament d’aquesta proposició no de
llei, perquè la Conselleria d’Educació i Cultura no ha substituït
a Menorca cap cicle formatiu d’agricultura ecològica per un de
jardineria. És cert que l’oferta formativa de formació
professional de Menorca s’ha vist incrementada per un cicle
formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria, pertanyent a la
família professional agrària, però no és cert que aquest cicle
formatiu substitueix el cicle formatiu de grau mitjà de producció
agroecològica.

El cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica
s’ha substituït pel cicle formatiu de grau mitjà de producció
agropecuària, a petició del titular del centre, el qual impartia el
Consell Insular de Menorca i fa aquesta solAlicitud, una vegada
varen ser consultades les diferents associacions agràries de
Menorca. Talment ho va anunciar el passat 3 de juliol de 2012
el conseller d’Economia, Medi Ambient i Caça del Consell
Insular de Menorca. I em remet al contingut de la nota de
premsa que ell mateix va fer. Deia: "el conseller d’Economia,
Medi Ambient i Caça, Fernando Villalonga ha explicat avui que
a partir del proper 9 de juliol, s’obre la prematrícula del cicle
formatiu d’explotacions agropecuàries per impartir a la granja.
Per tant, Menorca comptarà finalment amb els cicles formatius
d’explotacions agropecuàries i jardineria.

Durant els quaranta anys de vida de la granja han passat per
les seves aules pràcticament nou-cents alumnes amb una
mitjana de vint per curs, per tant, gairebé tots els pagesos
menors de cinquanta anys de Menorca han estat alumnes, de fet,
Villalonga, el mateix conseller, va destacar l’alt grau de
possibilitats de trobar feina que tenen aquestes persones a
Menorca.

El conseller va explicar que a l’acta del Consell Agrari, del
passat 26 d’agost de 2011, s’especifica que s’acordaran amb les
associacions agràries canviar el cicle formatiu d’estudis
agroecològics pels d’explotació agropecuària, cicle formatiu
demanat per la gent del camp de Menorca. En aquest sentit, i
escoltant la petició del sector primari de Menorca, el conseller
va demanar, en un escrit oficial a la Conselleria d’Educació del
Govern de les Illes Balears, aquest canvi, però des de l’institut
Pasqual Calbó es va fer una solAlicitud per als estudis de
jardineria.

El conseller també va explicar que el 2002 es va firmar un
conveni amb el Govern balear per fer reglats els estudis
d’explotacions agropecuàries que es feien a la granja, però no es
va prorrogar des de llavors. El conseller considerà que aquest
nou model va ser positiu i va obrir noves portes als alumnes de
la granja. 
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Aquesta informació va sortir en premsa i, de fet, el cicle
formatiu ja s’ha iniciat, per tant, no sabem com, des del Partit
Socialista, es pot afirmar d’aquesta manera que no s’han atès les
peticions del sector agrari i que no s’han valorat les demandes
de la realitat econòmica de l’illa de Menorca, a més de la
realitat de les persones aturades que tenim i que, per desgràcia,
hi ha en aquesta illa.

Des del Grup Parlamentari Popular tenim ben clar que és
important, primer, tenir estratègia del que volem potenciar en el
camp de Menorca i així ajustar la formació per poder aconseguir
l’objectiu de desenvolupament agrari amb garantia d’èxit, de
fet, contràriament al que s’ha fet durant molts d’anys, jo crec
que es fa d’una manera decidida.

Amb relació a la proposició no de llei no entenem per què
ara s’insta el Govern a fer una cosa que abans no es feia i no
podem donar suport a una qüestió que ja es compleix. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, perquè
fonamentalment aquesta proposta està registrada el mes de
setembre, així de clar, i és cert, el mes de setembre hi havia
aquest conflicte. Què vol que li digui les pàgines i pàgines de
premsa a què ha donat lloc aquesta situació de manca de diàleg
del Consell Insular de Menorca amb la Conselleria d’Educació?
Un sainet. Què ho han resolt? Sí, s’hi han sumat. Ara està resolt.
Però el sainet l’han fet. I què ha passat amb açò?
Vertaderament, què ens ha passat? La granja en aquell moment
va començar el curs amb quatre alumnes, amb quatre alumnes.
Ara n'hi ha més, n'hi ha catorze, ara n'hi ha catorze, però varen
començar amb quatre alumnes. Va sortir aquesta setmana que
eren catorze. Per què? Per què fonamentalment? I açò hem
d’evitar que es repeteixi. Sí, i els quatre, què vol que li digui?
Varen començar amb quatre. Per què?, perquè hi ha hagut una
descoordinació total i absoluta. Així de clar, aquesta és la
situació. 

Per això, una qüestió tan important com és i per això al final
s’ha incrementat l’oferta perquè inicialment, què va passar? Que
varen substituir el programa d’agroecològica pel de jardineria.
El consell insular protesta, diu no, nosaltres farem agropecuària
i el farem tant si sí com si no, i a partir d’aquí se sumen els dos.
Però aquesta solució, i això ho hem dir perquè m’entengui,
sorgeix arran d’haver de resoldre un conflicte que no s’hauria
d’haver produït. Simplement, no s’hauria d’haver produït
perquè el missatge que hauríem de ser capaços de donar a la
gent és a favor, no és en front de. I ho dic així de clar. Aquí en
la meva proposta ni tan sols entra aquest debat de l’agropecuària
o l’agroecològica si es fixa. Ni tan sols valorava què era el més
important en aquest moment.

El més important era veure que la formació és una opció per
millorar la competitivitat d’un sector agrari, que és important
que sigui certificada. Per això li he demanat, el conveni de 2002
que s’havia de renovar, s’ha renovat? És vigent? Perquè tot
aquest embull neix que aquest conveni no s’havia renovat el
mes de juliol. I açò sí que seria, evidentment, una passa enrera,
que la formació d’agropecuària no fos certificada. És cert que
aquesta escola funciona des de fa quaranta anys, però que sigui
certificada la formació és de l’any 2002. I aquest senyor del
Partit Popular va ajudar que això fos possible. 

Per tant, aquesta passa l’hauríem de mantenir, hauríem de
ser capaços de mantenir-la i aquest dubte doncs encara esperem
que es resolgui definitivament, sigui una formació certificada;
ara, lamentam que comenci, o va començar, amb quatre
alumnes per una manca de diàleg, de capacitat d’arribar a acords
entre dues institucions que han de fer feina plegades, han de fer
feina plegades obligatòriament. No tenim tants de recursos com
per no haver-ho de fer. A més, no suposa gastar més doblers, no
suposa gastar més doblers. Es tracta de fer-ho un poc millor i
fer-ho -repetim- amb diàleg, amb visió estratègica i sobretot
amb missatges de fer veure a la gent jove, fonamentalment, que
opti per la formació i que les empreses estiguin dispostes a fer-
ho.

Aquesta vegada -repetim- el cicle i l’inici d’aquest curs no
va ser el que tocaria, ni fer-hi a prop, no es va iniciar gens bé,
gens. Per tant, nosaltres, per açò, des del mes de setembre,
malgrat tot, hem mantingut aquesta iniciativa. I ho continuarem
demanant, repetesc, pel fet encara que només sigui per deixar
constància que és fonamental que la formació dins el sector
agrari tengui la mateixa valoració que qualsevol altra formació
i que, per tant, sigui certificada. En aquest sentit continuarem i
controlarem que així es compleixi. Per tant, mantindrem la
proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 6955/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

3) Proposició no de llei RGE núm. 7334/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a no destinar
fons públics als centres educatius partidaris de l'educació
segregada.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 7334/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no
destinar fons públics als centres educatius partidaris de
l’educació segregada.
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Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador i
Guzman, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És cert que els colAlegis que
segreguen per sexe no tenen dret a obtenir finançament
mitjançant fons públics, així queda establert a dues sentències
del Tribunal Suprem que clarifica, a la fi, un assumpte que ha
estat objecte de gran controvèrsia. Aquí el tribunal dóna la raó
a les administracions autonòmiques andalusa i càntabra en la
seva decisió de retirar el concert educatiu a dos centres que
només admetien alumnat d’un sol sexe. El Suprem no qüestiona
l’existència d’aquest tipus de colAlegis, i nosaltres tampoc, però
estima que atorgar-los el concert vulnera la Llei Orgànica
d’educació del 2006, on queda establerta l’exclusió del
finançament públic per als centres que exerceixin qualque tipus
de discriminació. Així mateix la Constitució Espanyola, a
l'article 1, propugna la igualtat entre tots els espanyols, i a
l’article 14 garanteix la no discriminació per raons de sexe. Per
tant, és la Constitució de 1978 que atorga aquest dret d’igualtat
i a la no-discriminació que es reflecteix a la LOE i és en aquests
dos marcs on s’ha de situar la no-concertació pública als centres
d’ensenyament diferenciat.

La decisió del tribunal que implicava l’obligatorietat de no
concedir nous concerts educatius ni la seva renovació als ja
existents als centres que discriminen els alumnes per raó del seu
sexe, ha obtingut la immediata resposta ideològica del Partit
Popular. En sortir publicada la sentència del Tribunal Suprem
el ministre Wert va anunciar que modificaria la llei per defensar
els centres sexistes, i ho fa, i ho va fer, apelAlant a la convenció
de la UNESCO de 1960 que diu que no es consideraran
discriminatòries les escoles que separin per sexe, sempre que
ofereixin facilitats equivalents d’accés a l’ensenyament,
disposin de personal docent igualment qualificat i locals
escolars que permetin seguir els mateixos programes d’estudi o
programes equivalents. 

El que no diu el Partit Popular és que a l’inici d’aquest text
s’indica que no es consideraran discriminatòries aquestes
formes d’ensenyament diferenciat en el cas que l’Estat les
admeti. El que no diu el PP és que per sobre d’aquest tracta
signat el 1960 hi ha la nostra constitució, signada el 1978.
Malgrat això, el Partit Popular s’aferra a unes recomanacions
obsoletes que han complit ja més de mig segle, com si
l’educació fos estàtica. Fa més de cinquanta anys el document
de la UNESCO mantenia que l’educació diferenciada per als
nostres nins i nines tenia avantatges per als dos sexes de manera
que els igualava. Avui, aquests beneficis estan encara per
demostrar. Resulta molt difícil determinar si els millors resultats
que alguns d’aquests centres exhibeixen són conseqüència de la
separació per sexe o del model elitista que cultiven.

Mirin, un estudi publicat per la revista Science, de 2011, va
demostrar el contrari, que les dades sobre les suposades millores
acadèmiques en els centres diferenciats no eren consistents
mentre que sí s’ha pogut demostrar que fomenten el sexisme.

 

Vull recordar, senyors diputats i diputades, que la legalitat
i la bondat pedagògica de les escoles separades sempre ha estat
un tema molt delicat i molt sensible, com a exemple, vull
recordar que l’argument de separar en escoles diferenciades els
nins blancs dels nins negres a Estats Units era separats, però
iguals. És a dir, que rebien una educació i una atenció
equivalent en escoles separades. És a dir, una justificació
pedagògica per encobrir en aquells moments una segregació
racial. Afortunadament, el Suprem d’Estats Units va tirar per
terra aquesta doctrina el 1954.

A l’Espanya dels anys seixanta el franquisme va imposar
també la separació dels nins i de les nines a les escoles
públiques, sota la idea que l’escola mixta promovia la
promiscuïtat i la igualtat, textualment. En la mateixa línia del
franquisme la majoria dels colAlegis que segreguen estan
vinculats a l’Opus Dei, practiquen una separació, no per
suposats avantatges pedagògics que prediquen d’aquest model
sinó per raons morals i per raons ideològiques, per evitar el
contacte entre els joves, per educar els nins com la futura elit del
poder polític i econòmic i per educar les nines a aprendre ser
bones esposes i bones mares. En definitiva, per formar les noves
generacions d’elit espanyola.

El ministre Wert, pel càrrec que ostenta, hauria de ser el
primer interessat que les administracions i els ciutadans
compleixin les resolucions judicials. Una sentència que el Partit
Popular ha descartat acatar per superar l’entrebanc jurídic
modificant l’apartat 3 de l’article 84 de la LOE que assenyala
que en cap cas no hi haurà discriminació per raó de naixement,
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social. 

A partir d’ara, a partir que s’aprovi la LOCE, quedarà
redactat de la següent forma, "el disposat en el paràgraf anterior
no serà obstacle perquè els centres d’educació diferenciada per
sexes puguin subscriure els concerts als que fa referència
l’article 116 de la Llei Orgànica d’educació, sempre que
l’ensenyament impartit es desenvolupi al disposat a l’article 2
de la convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en
l’esfera de l’ensenyament aprovada per la Conferència general
de la UNESCO, el 14 de desembre de 1960". Aquest és el
fonament al qual s’aferra el Partit Popular per donar peu a
superar unes sentències judicials que diuen que no es poden
concertar escoles que diferencien per sexes. Aquesta decisió
ministerial, presa sense cap tipus de diàleg ni consens, és
inacceptable en un moment en què es produeixen terribles
retalls per a la població en els pressuposts generals destinats a
l’educació, tant per part del Govern de l’Estat com per part de
l’administració autonòmica, retalls que provoquen una minva en
la qualitat educativa i, per tant, en la igualtat d’oportunitats.

El Partit Socialista no està en contra del dret que tenen els
pares i mares de dur els seus fills als centres que imparteixen
l’ensenyament diferenciat, però sí que estam totalment oposats
que aquests centres estiguin concertats amb fons públics. Per
tots aquests motius hem presentat la següent proposició no de
llei, que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les
Illes Balears a garantir en tot moment el compliment del
disposat a l’article 84.3 de la Llei Orgànica d’educació en la
línia de les sentències del 23 i del 24 de juliol de 2012 pel
Tribunal Suprem. I també, que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern de les Illes Balears a no destinar fons públics als
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centres educatius de les nostres illes partidaris de l’educació
segregada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al 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. No hi ha dubte que és un tema
d’interès i candent i important, polèmic que tal i com s’ha
apuntat jo crec que  intentaré aclarir quina ha estat la posició de
la Sra. Obrador, però en tot cas com ens hem d’apuntar
estrictament a allò que diu la proposició no de llei a això ens
atendrem. Ho dic perquè realment quan el Tribunal Suprem ha
apuntat que és una causa de discriminació jo crec que ha anat
més enllà del que el petitum mateix parlava, i la Sra. Obrador ha
fet un bot, no sé si volent o sense voler, anant a l’article 1 i al 14
de la Constitució. Si és un problema de discriminació d’aquest
ordre és un problema de prohibició absoluta, no que estam a
favor depenent i no hi posam recursos públics. Si és
discriminació és discriminació i està prohibida.

La sentència no diu això, certament, la sentència dóna a
entendre que la paraula "discriminació" en el 84.3 de la LOE no
té la interpretació que se li ha de donar és que no es pot donar
fons públics quan hi ha aquesta referència al sexe, i la paraula
que utilitza la llei, es recordaran és discriminació per raó de
naixement, de sexe, discriminació, i en canvi sí que tolera obiter
dicta, perquè evidentment tampoc no és el sentit de la sentència
perquè ningú no li ha demanat, però obiter dicta dóna a
entendre que sí que la podria comprendre a nivell privat, que ha
estat un poc el que jo he interpretat de la intervenció de la
portaveu del Grup Socialista.

Certament és un tema important perquè si assumim, i
nosaltres creim que aquesta és la tesi correcta, que sota la
justificació que el sexe demana una educació diferenciada hi ha
un element de discriminació, i jo crec que és molt oportuna la
idea mateixa que hi ha elements objectius, però que no donen a
entendre que necessiten una educació diferent, per exemple la
raça, hi ha races diferents?, sí, això vol dir que hi ha d’haver una
educació distinta? No.

A més, jo crec que ara, a aquestes altures, repugna aquesta
conclusió quant a uns abanderats d’Occident, de la citació
liberals i que quan aquí a l’Estat hi havia una dictadura doncs
eren els Estats Units d’Amèrica crec que a tots ens repugna el
que feia amb la raça negra en aquell moment una primera
potència mundial en altres coses, en altres èpoques. 

Per tant, crec que aquesta és la reflexió de fons. Avui, com
a mínim, assumir la legalitat d’aquesta posició i admetre que ha
quedat plenament establert pel Tribunal Suprem, ja no amb una
sentència sinó amb dues que es repeteixen, que primer per la
LOE directament és cert que una vegada condicionat per la Llei
d’igualtat entre homes i dones que, a més, introdueix la
disposició addicional cinquena la qual dóna prioritat al
finançament públic als que no discriminin i a partir d’aquí diu
el tribunal, o més ben dit la defensa que feien els colAlegis i que

es venien a apuntar i els sindicats, la gent apelAlant tant
l’associació de pares com el sindicant apelAlant, venia a dir, “bé,
una cosa és donar més suport, l’altre que no hi puguis donar
concert” i el tribunal diu “no, la idea d’aquest suport s’ha
d’entendre el concert”. Per tant, crec que ha quedat establert.

Aquí, certament, hem tengut un supòsit del qual s’ha fet
molta demagògia, ja s’apuntarà qui l’ha fet, se suposa que algú
dirà que l’hem fet nosaltres, però realment la ilAlació del que va
passar amb el concert educatiu que fa el Sr. Fiol amb els centres
del Parc Bit condicionats que facin l’edifici, perquè encara no
existia edifici físicament, i després hi ha una demanda perquè es
denega el concert perquè l’edifici no està acabat en condicions
i el Tribunal troba que sí i no entra en tot l’entramat de fons que
és el de Cantàbria i Andalusia, sinó que es toca respecte del
compromís que havia duit un conseller i tracta que sí, que
s’havia complit l’element urbanístic arquitectònic, que és del
que vàrem parlar i no hi ha recurs a la sentència del Tribunal
Superior al Suprem, no hi ha recurs.

Aquestes dues sentències de les quals parlam són del
Tribunal Suprem i d’elles se’n desprèn, crec, una idea clara. No
entraré en el contingut, no en tenim temps i n’hem parlat en
altres ocasions també, de quina és la millor, però és cert que la
reflexió de com ha coincidit l’educació mixta amb
l’alliberament de la dona i, d’alguna manera, amb tots els
postulats feministes de totes les societats que els han fet ens
hauria de fer reflexionar, perquè les societats que separen en
l’educació tenen comportaments generalitzats de discriminació
de la dona infinitament superiors als que universalitzen
l’educació mixta. Això em sembla tan obvi que no importa fer
repassos de dret comparat.

En qualsevol cas, en els casos que varen succeir a les Illes
Balears -ja dic-, sorprèn que el Partit Popular insistia que era
obligatori el concert, era de prevaricació no concertar, de
prevaricació directa, que era un discurs absurd i el Partit Popular
no concerta els centres, en aquest curs, per falta de fons, pels
motius que siguin, no és per aquest, no és per aquest, però no
concerta els centres que segreguen, com semblava que era
sagrat, no ho concerta, punt i final, no em consta que hi hagi cap
plet. I sí que concerta i aquí crec que també... reconec al Grup
Parlamentari Socialista una certa incomoditat quant al motiu de
l’accés, quan apunta que també hem de llevar els centres que tot
i no practicar-la en siguin partidaris, perquè creim que aquests
tipus de cucaveles són delicades a l’hora de decidir. És clar,
Aladern no té educació separada, té educació mixta. No fer un
concert perquè dóna suport que a Primària farà una altra cosa,
bé, és un motiu, el votarem, però crec que el contingut és prou
contundent, és prou seriós com per cenyir-nos a l’educació
separada i no a anar a avaluar si són partidaris o no ho són,
perquè des del moment en què la fan mixta hem d’entendre que
són partidaris de la mixta, anar a avaluar a partir de quan
deixaran de ser-ho, crec que hi ha un bot un poquet complicat.
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En qualsevol cas, sí que estam d’acord a no concertar
Aladern, això és una altra pelAlícula, creim que hi ha motius a
bastament com per no fer un concert a un centre educatiu, en un
polígon industrial quan llevam l’educació infantil arreu de les
Illes Balears. Em sembla que veure per on lleva i per on es posa,
és un signe claríssim d’ideologització i que el motiu és
purament d’afinitat ideològica entre el Govern i els centres
d’aquests tipus d’ensenyament. Això em sembla palmari vistes
les enormes retallades que ha tengut especialment l’educació
infantil a les Illes Balears, de tots els nivells. En aquest sentit,
anar-se’n a un polígon industrial a fer un concert em sembla un
despropòsit, però bé, això en tot cas seria per un motiu
específic.

Per la resta, tant de bo hi hagués consens. Escoltava el Sr.
Monerris -i em perdonarà, ja que m’ha citat, jo també el citaré
a ell- que ens tornava convidar al tema del pacte, de parlar-ne,
que el moment ens ho demana, que tothom ens ho demana, però
quan hi ha provocacions... provocacions?, o decisions
unilaterals si m’apuren d’aquesta mena que esdevenen
provocacions quan ja van contra una llei, contra sentències del
Tribunal Suprem que ho diuen obertament per qüestions
estrictament ideològiques, quan ens hem de tèmer de temes
claus de la nostra educació per entrevistes a Intereconomía dels
nostre conseller, a Intereconomía!, se n’ha hagut d’anar a
explicar-nos a nosaltres el que fa comptes fer en aquest país,
m’ha de comprendre, Sr. Monerris, que... bé, és complicat
asseure’s per un pacte per l’educació tan unilateralment duit per
part del Partit Popular.

Per tant, el dia que vulguin parlar de consens, ens hi
trobaran, crec que és necessari, que és imprescindible. El dia
que vagin dient... bé, tanmateix vostès faran perquè tenen un
programa i l’Opus és l’Opus i l’educació separada entre homes
i dones és molt important i el català s’ha d’eliminar del món
educatiu, de manera que no es conegui molt -de manera que no
es conegui molt; crec que aquí no ens hi trobaran i evidentment
trobaran barra de ca, cosa que en aquests moments crec que
ningú no agraeix a ningú que posi aquesta mena d’actituds
perquè tots junts -tots junts- ens acostarà plantar cara al que està
passant. Ara, per descomptat, no ens posarem de part de qui ens
està agredint en totes aquestes qüestions. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, miri, encara estic convençuda que no volen anar a una
ponència del pacte educatiu perquè no sabem res d’educació,
perquè que una diputada..., no sé el seu currículum, em sap molt
de greu, no sé el currículum, no sé si és mestra o si no és mestra,
però que una diputada em digui que una educació diferenciada
és perquè les nines es dediquin a cosir, a mi m’escarrufa,
m’escarrufa.

(Petit aldarull)

 M’escarrufa moltíssim perquè és que no s’ha llegit res del
que és una educació diferenciada. 

Si vostè se’n va al Bronx, per exemple, als Estats Units, al
Bronx tenien un problema molt gros, i el problema gros era que
les nines no accedien als estudis universitaris perquè hi havia un
conflicte entre nins i nines, els nins es feien i em permetreu la...,
es feien els gallets i no deixaven que les nines accedissin a
estudis universitaris, les nines o quedaven embarassades o
tenien problemes amb els nins, etc., es va fer educació
diferenciada, el Sr. Obama és el president que més educació
diferenciada ha fet a Estats Units, i resulta que aquestes nines,
de cop i volta, ara n’hi ha una gran majoria que tenen estudis
universitaris. Per tant, no em diguin això, per favor, no m’ho
diguin.

Després tenim altres persones que defensen l’educació
diferenciada, però no obligatòria, perquè si vostè no hi creu, no
hi ha dur els fills, jo tampoc no crec en l’ensenyament del
Liceu, no hi duria mai els meus fills a l’ensenyament del Liceu,
mai en la meva vida, ni a Mata de Jonc, però deixin-nos opinar
i deixin elegir als pares quin tipus d’educació volem per als
nostres fills. I si consideram que l’educació diferenciada és bona
perquè a més no només ho deim... no només ho diu el PP, vull
dir, l’educació diferenciada no és l’Opus, justament aquí ho ha
fet l’Opus, bé, però és que l’educació diferenciada, torn repetir
que està... l’educació diferenciada és tant a l’escola pública,
com a l’escola privada, com a l’escola concertada a altres països
europeus i a Estats Units. Per tant, per favor deixin ja de parlar
tant d’Opus i d’educació diferenciada i deixin elegir als pares.

També deman una cosa, una frase que em va quedar molt
marcada. Per què si l’educació diferenciada té tants bons
resultats només la deixam en mans dels rics? És a dir, per què
només els rics tenen accés a educació diferenciada aquí a les
Illes Balears? Per què? És que... vull dir, és que hem d’arribar
a això. Per això sempre dic que és necessari que ens asseguem,
que vengui una persona que ens parli d’educació diferenciada i
que, per favor, els expliqui el que és una educació diferenciada.

Torn repetir, bé, torn repetir, si voleu em centro en el tema,
eh? D’entrada vull deixar ben clar el que ha dit el Sr. Alorda
que és que a la nostra comunitat autònoma no existeix cap
concert amb un centre que doni educació diferenciada, el centre
Aladern és un centre mixt, després hi ha Llaüt i hi ha Aixa que
tenen educació diferenciada.

És cert que el mateix titular del centre, dins la legalitat... és
el mateix titular del centre, però són tres centres diferents, el
d’educació infantil, el d’educació primària de nins i el
d’educació primària de nines i secundària. 
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L’existència, la validesa i la realitat de l’ensenyament
diferenciat i la seva possibilitat de participar en els concerts
educatius amb l’Administració ha estat reconeguda en el nostre
ordenament, sense cap excepció, només hi ha dues excepcions
que són aquestes dues sentències de què vostès parlen. És a dir,
al llarg de tots aquests anys les dues úniques sentències que han
sortit són ara, res més, no sé per què.

Hi ha moltíssims centres, a Catalunya per exemple,
Catalunya ha dit que no s’acollirà a aquestes sentències, que
continuarà concertant l’educació diferenciada, per exemple. Hi
ha l’existència de nombrosos centres o colAlegis d’educació
diferenciada i el reconeixement d’aquest tipus d’educació ha
donat lloc a nombroses sentències, entre d’altres per exemple la
del 30 de desembre de 1999 de l’Audiència Nacional, la del 26
de juny de 2006 i la de l’11 de juliol de 2008 a la Sala Tercera
del Tribunal Suprem. 

La Llei 2/2006, coneguda per tots com a LOE, no disposa
res en contra de la possible existència de l’educació
diferenciada, fins i tot es pot i s’ha d’entendre que admet la seva
existència, admet la seva existència com a un nou projecte. És
un nou projecte, és que no sé com ho he... és un nou projecte, és
una nova manera de veure l’educació. Una altra cosa és que
aquesta mateixa llei estableixi la prioritat per la coeducació,
però sense negar -hi insistesc una vegada més- l’educació
diferenciada, tesi que també recull la sentència a les quals vostès
alAludeixen en aquesta proposició no de llei.

Una altra consideració és si aquest tipus d’educació és
mereixedora o no de concert, respecte d’això hem d’aclarir que
l’article 10 de la Constitució Espanyola precisa que les normes
relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la
Constitució reconeix s’han d’interpretar de conformitat amb la
Declaració Universal dels Drets Humans i amb els tractats i
acords internacionals sobre aquestes ratificats per Espanya,  de
tal manera que és important recordar que la Convenció de la
UNESCO, tal com ha dit la Sra. Conxa Obrador, de 1960,
relativa a la lluita contra la discriminació confirmada pel
Comitè de drets econòmics, socials i culturals de la ONU el
1999 -després de la Constitució Espanyola- assenyala que “no
seran considerades com a constitutives de discriminació la
creació o el manteniment de sistemes o l’establiment
d’ensenyament separats per als alumnes de sexe masculí i per a
les alumnes de sexe femení”.

Miri, sempre m’he demanat, sempre que he vist les
olimpíades, sempre m’he demanat si a les olimpíades hi ha les
olimpíades per a dones i les olimpíades per a homes..., és a dir,
si hi ha una diferència física notable, per què no hi pot haver
una educació diferenciada no obligatòria, no obligatòria,...

(Remor de veus)

...ho torn a dir: no obligatòria, però si tenim diferències físiques,
per què no tenim diferències al nivell maduratiu i per què no
tenim diferències psicològiques, perquè no ho entenc, no ho
entenc.

Vostès volen... em poden deixar acabar? Jo els he escoltat
amb molt de... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor, gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Vostès se’n van cap a resolucions de l’ONU quan els
interessa i se n’obliden quan no els és convenient, però per anar
més a prop, si m’ho permeten, la Directiva del Consell
2004/113 de la Comunitat Europea per la qual s’aplica el
principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en els accessos
a béns i serveis expressament deixa fora del seu àmbit
l’ensenyament i per si els interessa un exemple d’un país veïnat,
si no volen que vagi a Estats Units, idò anem a un país veïnat,
amb una forta presència dins l’escola pública -dins l’escola
pública, res d’Opus, res de demagògia- li diré que la Llei
2008/446 de 27 de maig del 2008 que ha incorporat França a la
citada directiva disposa que la prohibició de discriminació per
raons de sexe en matèria d’accés a béns i serveis i de la seva
prestació no s’oposa a l’organització d’ensenyaments agrupant
els alumnes en funció del seu sexe.

Això, Sra. Diputada, és el que diu la legislació francesa.
Crec que ens podríem avançar un poquet, vull dir, ja basta de
provincialismes!, avançar-nos un poquet, només un poquet,
deixem elegir als pares, si els pares volen immersió lingüística,
que prenguin immersió lingüística, si els pares volen educació
diferenciada, que prenguin educació diferenciada, deixem-los
un poquet.

De la mateixa manera països tan punters en educació com
són Canadà, Austràlia o Estats Units, com ja he dit, gaudeixen
d’educació diferent a la seva xarxa pública d’ensenyament, per
això torn repetir les paraules d’una autora espanyola, per què a
Espanya o aquí a Mallorca només els rics han de tenir accés a
l’educació diferenciada?, per què?, per què no es pot concertar?
No ho entenc.

Amb tot això només els vull fer entendre que l’escola
diferenciada, com volen fer creure, no és patrimoni exclusiu ni
d’un credo ni d’una opció política concreta i que la seva
implantació al sistema públic a l’àmbit mundial el vénen
realitzant titulars i governs de tot color, per molt que em citin
Franco, m’és igual, a mi, si em citen Franco. 

I no dubti per un moment que aquest grup és el primer a
complir i fer complir les sentències del tribunal, una cosa de la
qual vostès no poden presumir, perquè és veritat que durant
quatre anys no varen complir la sentència, ni el Sr. Llinàs ni la
Sra. Bàrbara Galmés varen complir la sentència de concertar el
colAlegi d’educació diferenciada, hi ha una sentència aquí, eh?
Del que es tracta aquí és de complir la sentència que dóna la raó
al titular del centre i li concedeix el concert. 

Per un altre costat, si la UNESCO, l’ONU i una directiva
europea... i nombrosos exemples en altres països accepten
l’educació diferenciada, a aquest grup ens sembla bé -una altra
vegada, sempre parlant de la llibertat dels pares- poder optar per
una coeducació si volen o per una educació diferenciada, de tal
manera que això no significa ni una raresa ni una singularitat en
el món educatiu. Entenc que per a algú que no coneix el món
educatiu signifiqui una cosa molt estranya, per algú que no hagi
llegit llibres sobre el món educatiu és una cosa com molt
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estranya, però no, vull dir... no, no, però, tornam a dir el
Tribunal Suprem té dues sentències i li he parlat de més
jurisprudència, li he parlat de molta més jurisprudència. A més,
el Tribunal Suprem s’empara en una llei que ens ha duit a un
40% de fracàs escolar, eh?, d’acord. Està emparada... a més, no
és una raresa ni una singularitat en el món educatiu i està
emparada per organismes internacionals que abans ja he
mencionat.

Entenem que no ens podem avançar a una modificació de la
Llei Orgànica d’educació i en tot cas podrem debatre en el seu
moment si ens convé o no aplicar educació diferenciada, sempre
amb la llibertat dels pares, mai imposant res als pares.
Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, moltes gràcies, presidenta. No entraré a valorar les
paraules de la portaveu del Partit Popular que consider indignes
d’haver estat pronunciades en aquesta seu d’aquesta comissió,
en aquest àmbit parlamentari, en què la manca de respecte i el
to en què s’ha dirigit a aquesta diputada ha impedit la
consideració de tota la seva argumentació posterior. 

Per tant, no entraré a comentar ni una de les argumentacions
i comentaris que ha fet la diputada del Partit Popular que
passarà als annals de la història parlamentària com la portaveu
menys respectuosa d’aquest parlament.

Entraré directament, Sr. Alorda, és cert que he citat la
Constitució com a un marc general, però la meva intenció era
cenyir-me a la Llei Orgànica d’educació per determinar que els
centres que segreguen nins i nines no tenen dret a concert
educatiu. Aquest ha de ser el marc al qual...i ha estat així, el
marc al qual el Tribunal Superior de Justícia ha emès aquestes
dues sentències favorables amb la posició que sempre hem
mantingut que els centres que discriminen no poden ser objecte
de manteniment amb fons públics i, per tant, pensam que
aquestes dues sentències sí que generen jurisprudència, la
jurisprudència necessària, que a partir d’ara hauran de veure què
passa.

Miri, mentre el ministre Wert desmantella i retalla
l’educació pública i també inicia aquesta modificació de la llei
orgànica romp el model que teníem fins ara per tal de garantir
els concerts educatius als centres que imparteixen l’educació
diferenciada. 

A les Illes Balears el president Bauzá retalla un 7% el
pressupost d’educació i un 30% de les despeses de
funcionament dels centres públics, mentre fa això el conseller
Bosch atorga un concert educatiu a un centre titular de l’Opus,
que és cert que ara no segreguen perquè l’educació infantil del
colAlegi Aladern és mixta, però aquests nins passaran a educació
primària i veurem què fa el conseller Bosch amb la pressió que
tendrà del titular d’aquest centre a concertar un nivell educatiu
que sí segregarà els nins i les nines.

Aquesta concertació futura, quan tots els nivells educatius
estiguin.... quan estiguin concertats ens costarà 2,5 milions
anuals, uns doblers que lleva a l’educació pública, un doblers
que provenen dels imposts dels treballadors de la classe mitjana,
una classe mitjana que està retallada de per tot, retallada en
drets, en serveis i, la veritat, és que pensam que és una trama la
mar de ben muntada, efectivament. Efectivament, el colAlegi del
Parc Bit està en un polígon industrial, on no hi ha cap necessitat
d’escolarització de la zona i per tant, consideram que no
justifica ni tan sols per a l’argument que va introduir el decret
de concert educatiu quan diu que aquest colAlegi es concerta per
necessitats educatives d’una zona escolar que no té cap tipus de
demanda.

Per tant, tant si és per la sentència del Tribunal Superior de
Justícia com si és per la mancança de necessitat educativa d’una
zona escolar inexistent, nosaltres estam en contra que es
concerti aquesta escola. Per això és que demanam que aquí es
respecti la decisió del Tribunal Suprem de no concertar escoles
que segreguen, en el present, en el futur i quan es produeixi
aquesta circumstància. 

No hem volgut expressament manifestar o determinar a la
nostra proposició no de llei que aquesta escola Aladern
incomplia un concert, perquè no és cert, en el sentit que no
segrega els nins i les nines, i ha estat aquest el motiu que ens ha
duit a plantejar el segon punt de la proposició no de llei en
aquests termes en què està plantejat, però sí és cert que fa
referència a la futura concertació que el titular d’aquest centre
demanarà en un moment determinat.

Per tant nosaltres no estam qüestionant la llibertat del pares
i les mares de dur els nins a aquest centre; el que deim és que
aquest centre no s’hauria de mantenir amb fons públic tal i com
ho determina el Tribunal Superior de Justícia de Balears. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei 7334/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
7334/12. 

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