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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? 

Compareixença RGE núm. 2168/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre retalls en
matèria educativa.

Idò passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en la
Compareixença RGE núm. 2168/12, del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, solAlicitada per quatre diputats membres
de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre retallades en
matèria educativa.

Assisteix el Sr. Rafael Bosch Sans, conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, acompanyat de la Sra. Margalida Pizá,
directora general de Recursos Humans, i del Sr. Guillem
Estarellas, director general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives. 

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

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyores i senyors diputats. Tot
i que, com heu dit, tenc una exposició amb temps ilAlimitat, sí
que comprendran que avui la faré amb temps limitat, perquè es
dóna l’avinentesa que m’agradaria que poguéssim complir
l’horari per tal d’avui poder celebrar a les vuit, a l’església de
Sant Francesc, el desè aniversari de la fundació de l’Institut
Ramon Llull, al qual vostès estan convidats.

Per tant aquesta compareixença per explicar tots els ajusts
que hem hagut de fer quant a aplicació de..., bé, dels pressuposts
a què podem fer front en aquesta comunitat autònoma en les
distintes direccions generals, departaments, gerències i serveis
que donen resposta al sistema educatiu, està en certa manera,
realment a les altures del curs en què ens trobam i que com
saben aquesta compareixença havia de ser anterior, i que en
aquest curs sí que ens hem compromès i durem amb una
actualitat com cal, està centrada en tot allò que vostès han vist
que hem hagut de dur a terme per a l’any pressupostari 2012,
que agafa bàsicament el curs 2011-12 i el començament del curs
12-13. 

Per fer un plantejament inicial, el gruix més important
d’aquest ajustament està dins els capítols 1 i 4 del nostre
pressupost, que fan referència a la nòmina del professorat de
l’ensenyament públic i, en el capítol 4, pel que fa a la nòmina
del professorat d’ensenyament concertat. Aquesta reducció es

basa, bàsicament, en diverses coses que han succeït al llarg del
temps. La primera, que vàrem intuir que no hi havia altra
solució, nosaltres i totes les comunitats autònomes de distint
signe polític, especialment dins l’àmbit de professorat
d’ensenyament públic de secundària, que situar-nos en una
franja horària més alta que permetés poder cobrir la docència,
especialment i lògicament, a secundària obligatòria, batxillerat
i formació professional, a l’àmbit de les 20 hores lectives, la
qual cosa va fer, va produir que no haguéssim de contractar tant
de professorat d’interins en el mes de setembre, per la qual cosa
hi havia un estalvi important de l’ordre del 590, 600 professors
quant a contractacions i, per tant, quant a despeses de capítol 1.

També es varen haver de suprimir uns complements que
aquí eren per a tots aquells treballadors que estaven dins un
període d’interinitat de més de cinc mesos i mig i que cobraven
també el juliol i l’agost, com també vàrem haver de subjectar-
nos al reial decret que va publicar el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport en allò que fa referència a substitucions.

Per tant compliment estricte de la norma bàsica de control
pressupostari de la despesa i assegurar la quota de professorat
necessària per poder dur endavant tots els nostres programes,
evidentment no amb la mateixa ràtio, no amb la mateixa ràtio,
com els he explicat moltes vegades amb la ràtio que podem
assumir en aquests moments de màximes dificultats
econòmiques. 

Això va suposar, lògicament un estalvi molt important en
capítol 1, i les mateixes mesures que s’apliquen en capítol 1
s’han aplicat en capítol 4, ensenyament concertat, en tant que,
si bé és vera que la relació contractual entre uns i altres no té res
a veure i que funcionen mitjançant conveni, és evident que si
són centres sostinguts amb fons públics, tot i que hi pot haver
interpretacions jurídiques diferents, s’han de subjectar,
lògicament, a les reduccions que es produeixin, no així en hores,
perquè com saben a l’ensenyament concertat els docents
imparteixen, en el cas de secundària que és el que ens ocupa
però a primària també, 24 hores lectives, i 24 hores lectives
excloent, excloent esbarjo; en canvi les hores lectives, per
exemple les 25 de primària, a l’ensenyament públic inclouen la
part proporcional de l’esbarjo. Per tant, aplicat a uns i als altres
ha suposat un estalvi molt important.

A part d’això ha sobrevingut en els pressuposts generals de
l’Estat l’anulAlació, la suspensió temporal de la paga
extraordinària de desembre, la qual cosa ha permès, sentint-ho
molt per tots però com a mesura a nivell estatal, que la nostra
conselleria compleixi estrictament el pressupost que té i al qual
pot fer front sense generar més dèficit.

A part d’aquí hi ha distints programes que hem hagut de
mantenir, distints programes que hem hagut de mantenir i
despeses a què hem hagut de fer front, que ens trobàrem, com
sol ser així quan un arriba a una institució, i ens trobàrem que
no estaven planificades, que estaven pendents de trobar una
solució, idò una previsió de despesa en el 2011 de 26..., no ho
deim nosaltres, ho diu l’informe que va deixar preparat
l’anterior secretari general, un dèficit de nòmina que ens
trobàrem de 26.461.000 euros el 2011, per tant també havíem de
cobrir això, i despeses de funcionament tant a pública com a
concertada amb uns imports importants.
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Venc a dir, per tant, que en el 2011 vàrem haver de fer front
a això i per tant plantejar uns pressuposts 2012 tal com se’ns
fixava per part de la Vicepresidència Econòmica i amb els
objectius de dèficit que vostès coneixen.

Per tant també vàrem haver de fer ajustaments en tots els
àmbits, i a mesura que hem anat desenvolupant aquest curs 11-
12 i l’inici d’aquest 12-13 hem pogut fer front a noves partides
que han arribat mitjançant els fons territorials per a tot allò que
fa referència a programes que encara podem mantenir. No
podem mantenir els programes que teníem d’ajudes a llibres de
text per l’import que era, no podem, s’ha reduït molt i ho
reconec; sí està a punt de sortir, si no ha sortit, l’ajuda per a
menjador del curs 11-12; sí estan sortint les ajudes de transport
escolar; sí han sortit unes ajudes que havien desaparegut i que
són molt important com és el transport de..., bé, subvencionar
part del transport entre illes dels alumnes universitaris per poder
acudir a facultats de la UIB que no són presents a Formentera,
Menorca o Eivissa, o a fora en el cas d’estudis que no imparteix
la UIB. 

Hem hagut de fer front a tota una sèrie de problemes
d’infraestructura que ens hem trobat, que sempre hi són: edificis
apuntalats, cessions de crèdit bloquejades, manca de solars
preparats per dur endavant centres nous, i els puc dir que entre
les coses que s’havien de fer però que realment no es feien o
estaven molt, molt endarrerides, satisfactòriament els puc dir
que aquest estiu hem pogut signar el conveni per a la
construcció del nou institut a Marratxí, quan, per no haver-hi, no
hi havia res més que un solar posat a disposició per Marratxí
però res més. També hem arribat a trobar un solar que fins i tot
per acció del Govern, perquè és evident que hi ha un interès
general de poder construir l’escola, que pens que al final es dirà
de Sa Joveria, en lloc d’Es Pratet, i poder solucionar una
situació que s’estava bloquejant, per eliminar un centre modular
o, com podríem dir, amb un nombre creixent d’aules
prefabricades que era necessari eliminar a Vila. I encara que a
aquest conseller quan va per Eivissa li recorden..., què volen
que els digui?, no ho recordaven tant abans, però li recorden
constantment que a Santa Eulària hi ha una petició d’un institut
-ho sé perfectament-, els puc assegurar, perquè la informació
que tenim en aquests moments és que quedava acoblar les
darreres puntualitzacions al conveni de finançació, innovador,
entre l’Ajuntament de Santa Eulària i la mateixa conselleria a
través de la Vicepresidència Econòmica, i molt breument
signarem un conveni que suposarà una ampliació important de
Santa Gertrudis i un nou institut de secundària a Santa Eulària.
Tampoc no hi havia ni un euro per a això.

Vull dir que hem prioritzat allò que crèiem que era molt
important, a part d’edifici en condicions molt complicades, i és
vera que hi ha programes que hem anat suplementant amb altres
partides que hem pogut aconseguir, com les mateixes aprovades
per consell de ministres després que aquest estiu hi hagués
hagut distribució de fons territorial per import d’uns 4 milions
d’euros per a programes PRO, per a programes d’ajudes a
llibres de text, per a programes d’ajudes en temes d’introducció
de llengua anglesa, etc., que vénen marcats per pressuposts
generals de l’Estat 2012.

Així hem anat avançant. També hem hagut de disminuir,
com ja s’havia disminuït en 2010 i 2011 l’aportació nominativa
a la universitat, amb la qual cosa la universitat realment ha
tengut una reducció de jornada o acomiadament de 45
professors associats per tal de poder cobrir el pressupost que
tenim.

A part de tot això els programes que s’han vengut
desenvolupant ha estat realment amb molt més esforç, amb
menys..., crec que en molts de casos amb suficient aportació
econòmica; amb dificultats, vostès em podran enumerar
quantitat de dificultats que hi ha cada dia a cada centre, evident,
cada dia en tenim; la directora de personal em comentava que
una baixa d’avui, una baixa d’ahir, tot i que diuen que no la
cobrim, quan està motivada avui està arreglat l’informe de
Funció Pública que permet que, com aquell que diu, demà està
arreglada aquesta substitució, i així tants i tants de problemes
puntuals que tenim però que crec que en la situació en què ens
trobam hi estam donant resposta d’una manera crec que
satisfactòria, duent a terme els programes que tenim en marxa,
les quantitats d’iniciatives que hi ha en marxa quant a no només
l’activitat docent en concret, sinó convocatòries per seccions
europees, per formació de professorat, per vacances escolars,
fires de la ciència, programes específics, etc., etc., etc. Tots
aquests programes es duen endavant, amb menys pressupost del
que comptàvem abans, evidentment, evidentment.

I ja treballam, com es poden imaginar, en aquesta recta final
de l’any, pel pressupost 2013, en què jo els diria que l’ajust
important, i els ho vaig dir, està fet, no s’han de pujar més hores
lectives als professors de secundària, no s’han de fer més ajusts,
estam en les unitats que estam, el sistema ha de respondre a un
fet que està passant aquí i a totes les comunitats autònomes; ens
queden iniciatives per fer, moltes, dins l’àmbit de les escoles
d’idiomes, dins l’àmbit d’ensenyament musical ens queden
coses a fer, però el sistema educatiu curiosament està creixent
per la part de la franja alta; la població a nivell d’educació
infantil, no sé si dir afortunadament o no, diria que per a
Planificació Educativa afortunadament, està bastant
estabilitzada; queden per fer centres, estam treballant per als
propers centres, que ja s’anunciaran a la compareixença de
pressuposts de 2013.

Però jo diria que el 2012 s’ha fet en línies generals allò que
s’havia de fer en la situació econòmica en què ens trobam i que
han hagut de fer totes les comunitats autònomes de règim
general, que han hagut de pujar hores a secundària, que han
hagut de limitar determinats programes, que han hagut de fer
front, fins i tot algunes d’elles i jo duc aquí informació,
directament han retallat un 5% més el sou als seus professors,
etc., etc., cosa que no hem fet aquí, i ho hem fet a base d’un
control important de la despesa; els programes en línies generals
en aquesta primera intervenció ja els dic que s’estan
desenvolupant, no els ho neg, amb més dificultats, sempre que
una administració disposa de manco pressupost les coses s’han
de fer amb més feina, més esforç o trobant procediments
alternatius per no haver de tirar sempre de més pressupost.
Anam i anirem abonant les despeses pendents de funcionament
a centres públics i concertats.
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I en línies generals jo els diria que el curs 11-12 es va dur a
terme amb normalitat; el 12-13 té els problemes que té, s’està
treballant, com també els sol dir moltes vegades, amb
normalitat, però sé que hi ha persones, colAlectius, professors o
pares i mares que expressen queixes respecte de com era abans.
Evidentment a ningú no s’escapa que si podíem mantenir ràtios
en un determinat moment que ara no les podem mantenir, i
podíem mantenir càrregues lectives de 18 hores dins les 18-21
màximes lectives que ara no podem mantenir, i si podíem
mantenir més assessors tècnics dins la conselleria amb funcions
tècniques que ara no podem mantenir, però en tot cas tenim un
pressupost de la part educativa del voltant dels 720 milions
d’euros, que són molts de milions d’euros dins un sistema
educatiu com el de les Illes Balears, i per no contar-los,
lògicament, més activitats de la conselleria perquè la
compareixença fa referència a matèria educativa.

I feta aquesta introducció qued a disposició del que vostès
vulguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
fer aquest recés.

Idò podem continuar. Per tal de formular preguntes..., el
conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
particularment...

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

Jo ja he explicat la circumstància, que és que per poder ser
a temps avui a la celebració del desè aniversari del Llull
contestaré..., normalment ho faig individualment però ho faré...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ho farem globalment. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair també al Sr.
Conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen la seva assistència
avui aquí en aquesta comissió, finalment; és una compareixença
que ha tardat un poc. Nosaltres sabem que aquestes comissions
haurien de servir per fer feina o per treballar en més profunditat
el que ja es fa en el plenari; ja sap vostè, Sr. Conseller, que el
treball parlamentari per una banda és legislatiu, però tampoc no
és manco important aquesta vessant propositiva i de control
d’acció de govern. Aquí en aquesta comissió s’està fent molta
feina propositiva, cada setmana tenim entre dues i tres
proposicions no de llei, però en el que sí tenim dificultats és per
fer aquesta feina de control de govern, i vull aprofitar ara que
ens veim aquí per fer-li-ho saber.

Per tant no és molt habitual tenir-lo aquí per contestar-nos
preguntes, ni tampoc per explicar temes dels quals no ens
podem assabentar si no és pels mitjans de comunicació. Des que
vostè és conseller ha vingut a petició del nostre grup crec que
són dues vegades, a molta distància d’altres conselleres, que han
vingut sis, vuit vegades a altres comissions, i una va ser per
línies d’actuació en matèria de joventut i una altra en matèria
d’educació i cultura, a més, clar, del pressupost. I a contestar
preguntes també diria que no sé si ha vingut una vegada o dues,
com a màxim.

Aquesta compareixença, per tant, la va solAlicitar el Grup
Socialista el mes de març d’aquest any perquè ens expliqués
l’abast dels retalls pressupostaris i el seu efecte sobre el sistema
educatiu de les Illes Balears, és a dir, l’efecte que tindrà sobre
el nostre sistema educatiu, que del mes de març a ara han passat
més coses, fins i tot. Per tant em podran dir que des del mes de
març ha pogut quedar obsoleta o podia quedar obsoleta o
extemporània, però nosaltres pensam que no és així i així ens ho
ha confirmat el Sr. Conseller amb la seva exposició.

Va començar l’any passat aquesta disminució pressupostària
ja amb l’acord del Consell de Govern del 4 de novembre del
2011; després van venir els pressupostos de la CAIB amb altres
retalls; després els pressuposts generals de l’Estat, que van
provocar altres retalls; després el Reial Decret 14/2012, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en
l’àmbit educatiu de l’Estat, que també va provocar un altre
retall; després el Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes
Balears; el Reial Decret, també, 20/12, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària; i després ja
també hem tingut notícies del que significarà el pressupost
general de l’Estat del 2013. Per tant nosaltres també volem
saber, tot açò, moltes de les qüestions que vostè ens ha explicat
també ho hem vist ja per la premsa, ja ho coneixíem també a
partir de preguntes al plenari, però volem saber també com
afrontarà els pressupostos del 2013, si ens ho podria avançar un
poc.

Aquesta diputada ja ha intentat fer preguntes per escrit per
conèixer l’abast d’aquestes mesures, d’aquestes retallades
damunt retallades, damunt retallades i moltes qüestions no
estaven prou comptabilitzades tampoc i, per tant, ens ha costat
saber com afectava a més a cadascuna de les illes perquè no a
tots les illes és igual i costa molt tenir les dades segregades i en
un territori com el nostre açò consideram que és important, però
les respostes que hem tingut per escrit han estat, si més no,
decebedores, n’hi posaré un exemple, només a tall d’exemple
n’he agafat una. 
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Per exemple, del pla d’estalvi, que nosaltres volíem demanar
com afectava cadascuna de les mesures, realment al nostre
sistema i a les nostres illes, idò al pla d’estalvi apareix que
s’estalviaran 2,388 milions d’euros amb la suspensió d’ajuts i
subvencions, suspensió de premis, suspensió de vacances
escolars, suspensió d’ajudes econòmiques individuals, açò és de
transports i menjador, acreditació de competències professionals
... jo li vaig demanar quina quantitat s’espera estalviar el Govern
de les Illes Balears -posaré un exemple només- de la suspensió
d’ajudes econòmiques individuals en matèria educativa a les
illes de Menorca, de Mallorca, d’Eivissa i de Formentera. La
resposta ha estat tota igual, per a totes les illes igual i ha estat
“les quanties a ajudes econòmiques individuals s’executen en
una única partida”, o sigui no em diuen quina és la quantia, sinó
que s’executen en una única partida, bé, em diuen que el crèdit
que tenien per a 2011 per a transport escolar i per a menjador,
que surten d’aquest crèdit, d’acord?, i acaben amb una frase ja
que és “actualment estam treballant en les convocatòries de
2012". Per tant, em qued sense saber quina és la quantia, igual.

Per tant, li torn a demanar, què pensen estalviar, Sr.
Conseller? Puc entendre que és difícil a vegades segregar per
illes, però el que no entenc de cap manera és que em parlin
d’exercici 2011, la quantitat sumada del qual ja és la meitat
d’aquestes ajudes individuals, ja és la meitat de l’estalvi total
d’aquest punt, i que em diguin que estan treballant en la
convocatòria de 2012. Per tant, se suspenien o no se suspenien,
aquestes ajudes?, perquè ara tampoc no m’ha quedat clar,
sembla que no.

Lament, la veritat és que lament haver de fer-li aquestes
preguntes tan concretes en una compareixença, però és que no
tenc més remei perquè no m’he sentit contestada per escrit. 

Al plenari de dia 2 d’octubre en resposta a la pregunta d’un
diputat del Grup Parlamentari Popular ja va dir açò, que el
Consell de Govern dia 11 d’agost, devia ser dia 10, havia
autoritzat la signatura dels convenis de colAlaboració territorial
corresponents a 2012 i en la seva resposta, va parlar dels
programes que avui ha relatat, jo he anat a cercar aquest acord
de Consell de Govern i la veritat és que no..., supòs que és que
no ho he sabut fer bé i per açò li vull demanar que m’expliqui
exactament on ha sortit i tot açò per veure-ho perquè vostè
parlava de reforç, orientació, suport, distribució de beques, ajuts
per a llibres de text, beques, món de les tecnologies, qualitat de
la formació professionals, acreditació de competències, etc., tot
açò que ens va alegrar molt, però la veritat, quan he anat a
l’acord d’aquest consell de govern... segurament m’he equivocat
i m’he despistat i deman que m’ho aclareixi, però el que he vist
és que el que s’ha firmat era per a escoles viatgeres amb uns
50.000 euros en total i rutes literàries amb 40.000 euros. Voldria
que ens digués exactament què és el que s’ha signat i quan es
faran les convocatòries.

També voldria saber què és el que passarà... bé, ja sé que és
futurible, però tal vegada vostè també s’ho ha plantejat, què
passarà amb aquests convenis l’any 2013, el curs 2013, quan als
pressuposts generals de l’Estat hi ha una baixada important per
a aquest any, la baixada em sembla que és de 116,5 milions
d’euros en aquests programes. Per tant, és clar, és molt
preocupant i voldria saber exactament si pensen que podran
continuar o si s’hauran de suspendre. Aquests convenis amb
l’Estat, la veritat és que eren molt importants, sempre han estat

molt importants. Ara mateix, la conselleria envia ordinadors i
pissarres electròniques a les escoles perquè hi va haver uns
convenis que es varen aconseguir a la passada legislatura, 29
milions, 27 i 2, i es va poder començar a dotar els centres primer
de connexions i de Wi-fi i ara, efectivament, es pot acabar
aquest programa que era Escola 2.0.

També volem saber si continuarà o no el Pla Educa3, perquè
també als pressuposts de l’Estat desapareix, i si continuaran
aquestes convocatòries a escoletes que han estat molt
disminuïdes enguany.

Sabem també per altra banda que ara s’estan pagant les
dotacions dels centres, s’han pagat fins el mes de maig...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...i veurem aquest any l’alumnat... amb mantes, volia saber si els
veurem amb mantes al carrer per fer evident aquesta protesta de
les condicions.

De tota manera -com dic- són retallades damunt retallades
i malgrat que vostès insisteixin que una inversió menor -han dit
altres vegades-, no té el perquè haver de repercutir en la qualitat
educativa i ens posen exemples de països estrangers amb uns
paràmetres socioeconòmics i demogràfics que potser no són els
mateixos que els nostres, nosaltres pensam que sí poden afectar
i fins i tot poden afectar una escola més que una altra. Un
augment de ràtios, per exemple, pot no repercutir massa en un
centre que té un alumnat homogeni i en canvi sí que pot
repercutir en un centre que el tengui heterogeni.

Vostè va dir que no retallaria més al capítol 1, ho ha dit
distintes vegades al plenari perquè... quan parlàvem de la
retallada del 5% dels sous, però després s’ha hagut d’aplicar
també la (...) de la paga extra...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

...bé, vostè ho ha d’executar, per tant, no sé si sap... si?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, vagi acabant perquè ha acabat el seu temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

(...) vostè també va dir que no hi hauria més ajustaments a
educació, vull saber si efectivament, n’hi haurà o no.

Bé, no diré res més, esperaré la propera intervenció. Moltes
gràcies, Sr. Conseller.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més Menorca 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. Vull agrair al Sr. Conseller que, en
un parell de mesos, però que comparegui amb els seu equip i
que ens doni compareixença perquè sempre és agradable tenir-
lo per aquí, vengui més, vengui més, sempre és ben rebut i crec
que és positiu i, quina tristesa, quina tristesa que sempre que
hem de debatre hem de parlar de retallades i hem de parlar... o
d’atacs a la llengua pròpia o la llengua cooficial diferent del
castellà, jo li dic català perquè amb les perífrasis aquestes tan
llargues, la veritat és que de vegades em perd, al castellà també
li dic castellà, no li dic l’altra llengua cooficial que també ho és
perquè és de l’Estat, i no cerc maneres més ràpides... Aquests
són els dos temes desgraciadament, voldríem parlar de qualitat,
voldríem parlar d’aprofundiment, ens agradaria parlar de Joan
Pons i del concert d’avui vespre i d’altres coses del Llull, però
és que la veritat és que comprengui que dins l’agenda la prioritat
és haver de parlar d’aquestes tristeses i necessàriament ho hem
de fer.

Primera qüestió, ens diu una altra vegada uns pressuposts...
ens anuncia uns pressuposts trists de cara al 2012 si l’he entès
bé o trists des de la nostra ambició del que podem aspirar com
a país, quan nosaltres veim el nostre PIB, fins i tot en les
circumstàncies actuals, la relació de la riquesa que generam a
les Illes Balears respecte del que dedicam a educació, i li
demanaria que es rebelAlin, que es rebelAlin, que plantin un
poquet de cara i que arribem a les mitjanes, que plantem cara,
que no diguin “si baixam el sou és perquè ho diu el Sr. Rajoy”,
com veia que apuntava ara o si baixa una altra cosa és perquè no
queda més remei, fins i tot en els ítems comparatius que tenen
en altres indrets que els mantenen superiors als nostres, plantin-
se!, vostè des de la seva àrea, en la part que pugui, però sobretot
com a govern. Evidentment li ho deman com a govern, avui
dèiem que qualsevol persona que hagi fet el jurament hipocràtic
serà difícil que mantengui... que vulgui la Conselleria de Sanitat
de 2013 al país, però no serà el cas d’educació que no l’han fet,
però és que estam compromesos... vull pensar que vostè hi està,
vostè ha estat a les trinxeres de l’educació i per tant, si estima i
estimam aquestes feines, hem d’exigir mentre hi hagi dades
objectives que ho permetin estar en un altre nivell.

Passem, però, a intentar aclarir, també aprofitant aquesta
presència, les conseqüències, jo crec que les més actuals, les del
mes de març desgraciadament les hem anat veient, ha estat un
degotís de caigudes de programes i d’iniciatives, que les hem
anat constatant, de persones a les aules, de programes de suport,
que si me les pot anar concretant, millor en aquesta
compareixença, però la veritat és que les hem anat sabent
aquests mesos.

Ara, però, ens interessa el que ve, les conseqüències de
retallades del ministeri, quins programes tocarà?, ara vostès
tenen aprovats (...) per Consell de Govern una sèrie de convenis
per a enguany o teníem entès que eren per a enguany, vostè ens
ha contestat a preguntes parlamentàries que no estaven signats,
li deman: els signaran?, els de lectura, el de llengües
estrangeres, ara no record quants són, però n’hi ha un grapat que
estan aprovats ja pel Consell de Govern, no estan signats, se
signaran?, seran programes vigents?, s’actualitzaran?, i l’any
que ve, com afecta a aquest matalàs, que realment donaven
mínimament aquests convenis, sempre de... de ventafocs en el
nostre cas, però alguna cosa arribava, no anaves als mateixos
balls que les germanes, però alguna cosa a vegades t’arribava,
no? Això també desapareixerà?, com ens afectarà la retallada
d’educació a nivell estatal? Li agrairia un puntet de precisió. 

És veritat que ara vendran els debats de pressuposts i ho
veurem, però si ens pogués apuntar ja quina diferència hi haurà
del pressupost liquidat l’any 2010, del pressupost liquidat l’any
2011 respecte del que fa comptes gastar el 2013, li ho agrairem,
un apunt, una idea, ja sé que ho estan treballant, no serà fixat,
però si que ens pot orientar, ja que ha vengut avui, i som a finals
d’octubre, apunti’ns per on aniran els tirs, perquè al cap i a la fi,
ja vàrem dir que la retallada tendria conseqüències i n’ha tengut.

Ens deien vostès quan varen entrar que, just entrar, la
confiança que donaria el Partit Popular ho arreglaria, ha anat
ben bé així, ja ens varen dir que tot era problema de l’anterior
govern, però que els pressuposts de 2012 ja eren uns pressuposts
seriosos i ja oblidats els retrets, no ha anat així, continuam
insistint, jo no sé si el Sr. Mesquida també ha tornat dimitir per
culpa de l’anterior govern, però en qualsevol cas ara vénen els
pressuposts de 2013, alguna vegada hauran de dir “ara som jo
que som aquí”, en algun moment, no sé si esperen governar vint
anys per poder dir “som aquí”, no? Jo li demanaria ja per on
aniran els tirs dels pressuposts del Partit Popular.

Una de les conseqüències, ha parlat de les conseqüències -
diria- físiques, hi ha hagut un augment de nins a les aules, li
demanaria també per les conseqüències educatives que vostè
veu en això, quines conseqüències preveu d’aquestes retallades,
un poquet en el sentit de contingut de la compareixença.

Ha sortit aquests dies o el mes de setembre aquest primer
informe de la Universitat sobre les ràtios del Departament de
Pedagogia Aplicada a Psicologia de l’Educació de la
Universitat, un temps respectàvem el que deia la Universitat,
crec que aquesta comissió ho continua fent i per tant la tenim de
referència, on apunta que realment..., amb paraules dures, sobre
les conseqüències d’aquest augment de ràtios. Parla que tenen
afectes sobre l’aprenentatge de l’alumnat, sobre el clima de
l’aula, sobre la cohesió del grup, la gestió de la diversitat, la
metodologia docent, sobretot en determinats aspectes com per
exemple l’aprenentatge d’idiomes que esdevé una bandera o en
altres qüestions sobre tallers, sobre ús de laboratoris..., el
seguiment personalitzat dels alumnes, evident, evident, sobretot
si a més a més lleva personal de suport; si s’ajuntes totes dues,
augmentar ràtios i eliminar personal de suport, és evident que
s’empitjora el seguiment personalitzat dels alumnes i, per què
no?, diu, sobre la salut mental del professorat. No sé si dir salut
mental, però diria sobre l’estrès, sobre realment el pes que els
cau damunt, a aquests professors, que ja tenen i ja tenien una
qüestió important.
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Ens va fent tota una panoràmica de la situació als països del
nostre entorn, justament dos països que han sortit molt aquest
any com a punt de referència, Finlàndia i Suïssa, són dos
referents, no ja dos mites en general, dels nostres debats i als
quals vostè ha fet referència als seus debats, en algun fins i tot
hi han anat a posta per veure com anava per allà, doncs se’ns
parla que a Finlàndia o a Suïssa, grups inferiors a vint alumnes
a Primària, i bé, ja en Secundària que és més diferent, que és
complicat, però on hi ha el plus, on hi ha el plus a Finlàndia,
més de... n’hi ha amb no més de vint a Finlàndia, a Suïssa, a
Dinamarca, entre d’altres. Aquest és l’informe de la Universitat,
del Departament de Pedagogia de la Universitat de les Illes
Balears, setembre 2012.

S’apunta que, abans d’aquesta reforma d’ampliació de ràtios
en un 20%, Espanya i l’OCDE estaven més o menys allà
mateix, nosaltres sempre anam... bé, dins la mitjana, però per la
mitjana baixa d’Espanya, ara hi ha hagut aquest augment del
20%. Vostè, quines conseqüències hi veu, d’aquesta mesura que
vostè ha adoptat? Amb independència, ara ja, de la qüestió de
si era necessària o no era necessària, l’altra és bé, sigui el que
sigui, quines conseqüències té?, quines conseqüències sobre la
qualitat té la massificació de les aules? 

L’altra és, evidentment, també sobre els (...) que s’ha
implantat, quines conseqüències té eliminar els 600 professors
de les aules al curs 2012-2013 a més a més dels professors
tècnics de suport que, desgraciadament, fins i tot... jo vaig trobar
un punt de menyspreu al treball que havien fet els tècnics
docents dins la conselleria, però bé, si vostès consideren... que
ara el PP considera que fan una feina de molt poca vàlua,
sempre hi havia cregut molt PP, en aquesta gent, fins i tot en la
seva anterior gestió com a gestor d’un govern del Partit Popular
a anteriors legislatures creien en els ATD, ara sembla que són
una gent... no se n’ha temut, Sr. Bosch?, no se n’ha temut -
llavors em contestarà- que hi ha hagut un missatge contra la
funció denigrant donant per inútil, ineficaç, innecessària la
funció d’aquests tipus de tècnics docents?, jo ho he notat, si
vostè m’ho nega, quasi em tranquilAlitza, eh?, però jo ho he
notat i ho he vist publicat en premsa, eh?, però bé, en tot cas
també tots aquests espais han (...) i li vull agrair que vostè hagi
dit en la seva primera intervenció que han hagut de prescindir
-i això s’ha notat als programes, que això s’ha notat al suport a
les aules, que s’ha notat i ho ha notat perquè era un actiu, actiu,
tot sempre millorable, se’n pot millorar l’eficàcia, l’oportunitat,
la..., no ho sé, el profit que en treim, però, un actiu.

També volia parlar de les necessitats educatives especials,
com veu vostè a les aules en aquest curs al principi quan vostè
ha vist... o quan ha eliminat tot aquest personal de suport, com
hi afectarà?, el deute important que té amb els centres, quan els
posaran al dia?, culpa de, evidentment, tot el que vostè vulgui,
però quan es posarà al dia? Avui sortien les acadèmies, no sé si
era avui o ahir, els concerts amb la privada també han tornat
posar una veu d’alarma, també les aportacions al centres
públics, com ho té?

Les APIMA, li vàrem demanar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Aniré acabant, Sra. Presidenta, el ventall és molt gran, però
ho intentaré. Les APIMA li varen demanar què feia comptes fer,
els va dir “farem el que podrem”, és a dir, el que permeti el
pressupost. Li agraesc la sinceritat, però comprengui que quan
feim control al Govern ens agradaria, sobretot el mes d’octubre,
que ens pogués dir per on van els tirs, què fa comptes fer amb
els pares i mares.

Amb els ajuntaments, les escoletes, s’ha dit, què farem amb
les escoletes?, l’educació d’adults, com queda?, les escoles de
música, com queden?, les extraescolars -diu l’informe- és el
primer que cau del matalàs del sistema, vostè és conscient de
quina és la diferència entre extraescolars que hi havia el curs
passat i l’actual després de les retallades?

Les beques, ja ens ha apuntat que hi ha aquestes noves
convocatòries. La UIB, efectivament aquesta retallada de 45
professors, però a més a més la veu d’alerta que ens donava la
rectora a l’inici de curs: una retallada més i la UIB ho passarà
molt magre en un punt de no retorn, i vostè ens diu “l’any que
ve, una altra retallada”, crec que això ens ha de fer reflexionar.

Crec que si ens pot donar una panoràmica en la volta, no
podrem tocar tots els temes, perquè realment són molts, per tant,
si vostè va tornant tindrem ocasió d’anar-los tractant d’un a un
i amb més profunditat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vull que les meves
primeres paraules siguin per agrair-los, a vostè i al seu equip, la
seva presència que ha estat sempre una constant quan se li ha
demanat en aquesta comissió d’Educació, Cultura i Universitats.

Li vull fer una petició, Sr. Conseller, i és que no s’assegui,
firmi un acord de governabilitat i prometi pujar d’un 3 a un 6%
la inversió en educació del producte interior brut, com va fer el
pacte i després ens deixi amb el 3%, com ens va deixar el pacte,
almanco sigui honrat i no ens digui mentides. El Grup
Parlamentari Popular tampoc no li demanarà res respecte del
pròxim pressupost, esperarem la seva compareixença, que crec
que serà prest, quan hagin entrat els pressuposts al Parlament.
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Senyors diputats i senyores diputades, una de les majors
temptacions que sol acompanyar la vida política és aquella que
pot convertir a un individu a un presoner del populisme fàcil. És
evident que resulta més còmode i més rendible políticament
sostenir el discurs que és millor qui més gasta, qui més
prebendes ofereix que fer una anàlisi realista i assossegada de
l’eficàcia a l’ús dels recursos públics. 

Aquest plantejament és complicat de sostenir al llarg del
temps, sobretot quan després la realitat econòmica s’imposa a
qualsevol tipus de realitat. Les recents eleccions han demostrat
que a la llarga el populisme, al qual el pacte ens té molt
acostumats, no és acceptat per l’àmplia majoria sinó que les
polítiques d’ajust irresponsables són les que convencen i donen
seguretat als nostres ciutadans. 

Al Grup Parlamentari Popular li hagués agradat debatre
sobre la reforma del model educatiu. És una pena que la nefasta
gestió de l’anterior govern del pacte faci que ens haguem de
centrar en aquest debat de les retallades o de la reestructuració
en educació. Aquesta és la veritat, perquè per molt que
sostinguin alguns a manipular la realitat aquestes no són les
mesures del Partit Popular, aquestes no són les mesures que li
hagués agradat al Grup Parlamentari Popular ni que li hagués
agradat al conseller d’Educació i Cultura del Partit Popular ni
que li hagués agradat al president del Govern del Partit Popular.

Ara bé, ni avui ni demà ni mai no defugirem d’un debat
sobre l’eficiència en matèria educativa, no ho farem perquè al
llarg dels anys hem estat testimonis de com l’enorme esforç
econòmic que Espanya ha fet en educació no ha estat
acompanyat, desgraciadament, pel resultat. A Espanya s’ha
invertit en educació, però no s’ha invertit bé. El model educatiu
socialista ha impedit que els recursos econòmics donassin els
resultats desitjats. Aquest esforç econòmic s’ha traduït en dades
tan significatives com que la despesa per alumne en
ensenyament públic en el nostre país estigui per sobre dels
països veïnats com, per exemple, França, Alemanya, Regne
Unit o Finlàndia i, no obstant això, els nostres resultats són
infinitament pitjors.

Per això, estam convençuts que la millora del sistema
educatiu passa necessàriament per un canvi de model, per una
millor racionalització dels recursos i per una major eficàcia en
la seva l’aplicació. Per això, entenem les mesures que pren la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat atès el moment
actual en el qual ens trobam, però ho feim amb el ferm
convenciment que cap, absolutament cap, d’aquestes mesures
explicades pel conseller d’Educació posen en perill els actuals
índex de qualitat del sistema educatiu. 

No hem d’oblidar que més vint-i-cinc anys de legislació
educativa socialista, tant a educació obligatòria com a educació
postobligatòria, han llançat estadístiques absolutament
indefensables. Aquesta és la realitat, senyores i senyors, una
realitat que no ha pogut frenar ni la inversió ni l’esforç realitzat
per les comunitats autònomes. 

Consideram absolutament inacceptable aquelles afirmacions
que, manipulant la realitat, pretenen traslladar a l’opinió pública
que un increment d’alumnes per classe o el nombre d’hores
lectives del professorat poden posar en perill la qualitat del
sistema educatiu. Aquí no hi ha cap atac a l’escola pública,
perquè el pitjor atac que ha pogut patir l’escola pública en
aquest país és el model educatiu socialista, únicament i
exclusivament.

Tenim unes de les ràtios professor-alumne més baixa de la
Unió Europea i tal i com va establir la Llei Orgànica
d’educació, aprovada per un govern socialista, les ràtios actuals
estableixen un nombre de 25 alumnes en primària i 30 en
secundària. La LOE contempla un increment en el nombre
d’alumnes, de fet durant els dos darrers anys del pacte ja hi va
haver un augment de ràtios. Això no ho podem oblidar, senyors
socialistes. Sr. Conseller, vostè ho sap i, a més, ho ha vist, els
dos darrers anys el Sr. Llinàs ja va augmentar les ràtios a
l’escola pública.

Hem de recordar que Alemanya té 29 alumnes per classe,
Estats Units entre 30 i 35, Irlanda té 29. Evidentment tots els
que ens hem dedicat i ens dedicam al món educatiu ens
agradarien unes ràtios baixes, però el moment actual no ho
permet i no per això ha de baixar el nivell educatiu.

Esment especial mereix el professor, som plenament
conscients, des del Partit Popular, que als professors en aquesta
complicada situació econòmica els demanam no només la seva
ajuda sinó la seva complicitat i també un important sacrifici.
L’increment d’hores, situant-nos en la mitjana dels països
europeus, evidentment modifica les condiciones laborals dels
professors, ara bé, també sabem, perquè molts de professors així
ens ho han traslladat, que aquest no és el principal problema
dels docents, el problema real és que aquest increment, per cert
que se situa dins el marge que ja contemplava l’actual legislació
i que també -repetesc- ho va fer el pacte a segons quins centres
educatius, es produeix en el marc d’un model educatiu que ha
deixat al costat l’autoritat dels professors dins l’aula, que ha
frustrat tota la seva expectativa de promoció personal o
professional, que ha limitat la seva formació i que ha condemnat
a molts d’ells a la interinitat més absoluta. Aquest és el model
socialista, Sr. Conseller, això és el model que volen que
continuem. 

Aquests són els problemes del professorat, problemes que
qui va poder solucionar-los no ho va fer i que ara pretén fer-nos
creure que la qualitat del sistema està en perill perquè un
professor imparteixi dues hores més de classe a la setmana.
Doncs bé, he de dir-los que qui sosté aquesta afirmació ni confia
en el professorat ni en la seva capacitat. Si algú ha frenat el
desastre que el model educatiu socialista ha produït a l’aula han
estat els docents, és la qualitat de la seva formació la que,
segons els informes internacionals, determina un major
rendiment de la classe i no el seu nombre. 
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És això el que els hauria de preocupar a tots i en això
treballa el Partit Popular en el seu conjunt. A aquest grup no li
espanta enfrontar canvis, no vol falses promeses perquè sabem
que aquests canvis sense falses promeses beneficiaran el conjunt
de la societat, no ens amagam rere el debat tan recurrent entre
rics i pobres, entre públic i privat, simplement volem una
educació de qualitat que en aquests 25 anys no hem tengut.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltíssimes gràcies, senyors i senyores diputats. Primer de
tot els volia agrair el seu acolliment i l’interès que torni, que
tornarem, a aquest parlament amb més regularitat tot i que una
vegada aquest primer curs ha estat certament difícil per a aquest
conseller i el seu equip faré un aclariment respecte de la llengua
cooficial distinta del castellà que manejam en aquesta
comunitat, que aquest conseller anomena català i que en cercles
colAloquials li diu mallorquí, però que quan s’acull a una
subvenció finalista del Ministeri d’Educació i Cultura ha
d’agafar el nom de l’epígraf del programa del pressupost
general de l’Estat, l’ha de transcriure perquè sinó la Intervenció
no li admet com a nom de programa, no com a nom de llengua,
com a nom de programa. Si hagués posat “programes de
subvenció en llengua catalana”, a l’hora d’anar a Madrid, que és
la capital del regne, ens haguessin dit, segurament l’interventor,
¿de qué programa se trata? Aleshores, en tot cas, amb una
traducció jurada que per a una convocatòria d’un ministeri, d’un
país o d’un estat que té regions diverses en distintes llengües,
sol treure convocatòries per a nacionalitats o regions amb
llengua cooficial diferent del castellà. Mai no em pensava que
fer una transcripció d’allò que diu el programa, que al cap i a la
fi era per dur quatre durets -dit en termes colAloquials- dugués
tant de rebombori. Faig una menció específica al nom de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. I -repetesc-
transcric el nom del programa del Ministeri d’Educació i
Cultura del Govern d’Espanya.

Dit això, que queda entre nosaltres i un que aquí també
passa gust de fer algunes mencions i algunes boletillas, que es
diu a l’àmbit de la interpretació, farem una referència també, un
poquet ja de passat i si volen quatre pinzellades perquè el mes
que ve, crec que és ja dia 14 que crec que tenc data de
presentació dels pressuposts de l’any que ve. 

Respecte d’allò que hem fet i a les ràtios, primer comentari,
la ràtio oficial a Espanya, que estam en una ràtio mitjana,
perquè el Sr. Alorda i jo, i li record cada vegada, coincidírem,
juntament amb el conseller aleshores Llinàs a la conferència de
Timo Riiho quan li feren la pregunta, però quina ràtio tenen a
Finlàndia?, no arribam als 40, tenim una ràtio d’uns 30-35 a
infantil i a primària. Hi va haver gent que -permetin-me la
broma- es va com acubar i va necessitar assistència, però,
quants de professors dins l’aula que n’hi ha al voltant de 30?, i
va dir, com quants?, quants de professors?, i va dir, un, hi ha
almenys un professor. 

Bé, si em permeten això, que quasi no hauria de constar en
acta tot i que està gravat, a Finlàndia la ràtio habitual són 30 a
primària, i tenen un gran sistema, però ara ja no entrarem una
altra vegada en aquest tema. I a Suïssa depèn molt del cantó,
però bàsicament 25. Però en aquesta petita comunitat autònoma
mediterrània enguany la ràtio mitjana confirmada, la ràtio
global, no té un increment superior al 10, no al 20, al 10%
LOGSE. Avui mateix jo era a un colAlegi, al qual tenc molta
estimació, molta creença personal per totes les vicissituds i
perquè era veïnat d’on jo vaig començar a viure els anys de la
meva vida, que és el Santa Isabel i faig propaganda perquè és un
centre que ha lluitat molt i avui és el primer centre d’Espanya en
el qual hem impulsat un programa amb tablet, entre els cinc
centres de Balears que són els primers d’Espanya en els quals
feim proves de centres amb tablet, en lloc dels notebook que ens
varen regalar i repartir de mala manera els nostres antecessors,
que és veritat que havíem de digitalitzar, però si tots els doblers
dels notebook els haguéssim gastat en pissarres digitals tota
l’escola balear tendria pissarres digitals, que tots els mestres
estan d’acord que és un gran avanç. Però els notebook avui ja
són obsolets i ho podíem haver gastat en tablet, molt més
intuïtius i -si em permeten la broma- doblement digitals pel
tacte, per la interfície, per la manera, he parlat amb infants que
duen quinze dies manejant una tablet i la manegen ja de forma
intuïtiva, sense cap problema, i per tres editorials que parlam
que per 35 euros tendrem els continguts editorials a una tablet
que pesa menys d’un quilo. Això és innovació educativa i això
és pel que apostam. Però ens varen caure, ens varen regar de
notebook amb un giga i amb una capacitat que avui en dia, Déu
n’hi do dels ordinadors que hem repartit. Pissarres digitals, sí,
pissarres digitals, bon avanç.

Dit això, li dic primer, ràtio, hem fet un gran esforç per no
apujar la ràtio. Ho dic perquè avui a Santa Isabel he comptat,
una aula qualsevol, a un lloc qualsevol, com diu Tom Clancy,
indeterminat del Mediterrani, i hi havia 24 infants allà dins, 24
infants amb una tablet. Sense cap problema. I si haguessin estat
26 tampoc. No 31 com a Finlàndia, però 24 o 25 alAlots estaven
perfectament atesos. I hi havia dos professors a l’aula, per cert,
el de suport tecnològic i no era un espectacle preparat pel dia
d’avui perquè és l’habitual quan manegen les tablet. 

Què hi ha qualque lloc on hi ha 40 alAlots a batxiller? És ver,
és ben ver. Què seria millor 35, ràtio màxima 37 amb el 10% i
no ràtio límit 42?, és ben ver. Però 40 persones de segon
batxiller, on tal vegada estaran en un grup amb 60 quan l’any
que ve estiguin a primer de carrera, tampoc no és el mateix que
24 a un grup de primària. Per tant, tenim una ràtio raonablement
bona. I encara tenim una ràtio professor respecte del nombre
d’alumnes que té de les més baixes, bé, a la franja mitja baixa,
malgrat ha augmentat, al nivell europeu. 

Aquesta comunitat del que pot bravejar és que té una ràtio
de professors de secundària, a aquests professors de secundària
els hem demanat un desbarat -entre cometes- tan gros, com que
facin l’esforç per mantenir el sou, no per mantenir el sou, ells es
guanyen el sou que guanyen, però que entre tots puguem
mantenir els pressuposts que permeten que tenguin el sou que
tenen després que diferents grups, des del 98 fins avui que hem
tengut responsabilitat, hem arribat a dotar-los d’un complement
retributiu que no ha minvat, i que podria haver minvat, per no
haver de tenir 600 professors menys, però amb els que són, amb
600 menys, i treballant dues hores més a la setmana de
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secundària, podem mantenir aquests sous dignes i és la mitjana
del sou d’entrada, mitjana-alta de països OCDE, és veritat, amb
manca de carrera professional, però mitjana, mitjana-alta, doncs,
a aquests professors de secundària se’ls demana dues hores
lectives més a la setmana. Els seus companys de concertada en
fan 24, els seus companys de pública en fan 25, els companys
de secundària pensam, totes les comunitats autònomes, incloses
les del Partit Socialista i les nacionalistes, que en poden fer 20;
que hi ha molta gent a Espanya que per treure endavant el seu
negoci en fa 40, 45 i 50, però és que en fan moltes, després
corregeixen i preparen classes. Ningú no té cap interès d’haver-
ho canviat, però és veritat que no podem estar a la franja baixa
de 18, estam a 20. I a moltes persones que els he demanat què
opinen, 20 hores lectives les fan la majoria de docents de
secundària europeus, dels que tenen millors o no tan bons
resultats, 20 hores lectives les fan la gran majoria de professors
de secundària de tota Europa, molts de països estan a 25, com
els de primària. 

Dit això, respecte del que és relació, que una vegada en el
Parlament a plenari em vàreu comentar si jo creia que no hi
havia una relació entre despesa, inversió educativa i resultat, no,
no ho he dit mai. Clar que hi ha relació entre despesa i resultats.
És veritat que a un determinat nivell de despesa hi ha factors
igual o més importants per pujar els resultats, que és preparació
del professorat, atenció dins l’aula, control, disciplina -que és
una paraula que no ha de ser pejorativa- auctoritas -autoritat
moral, que és una altra paraula que no és pejorativa, és
necessària una organització, mitjans. N’hi ha molts d’aquí que
són docents que no haguessin somniat mai poder manejar una
pissarra digital, que som els de la cultura del guix, però bé, entre
el guix i la pissarra digital i la tableta hi ha un factor de qualitat
que no depèn perquè cobrim tota Balears de tabletes, que és el
meu somni i el nostre objectiu, però hem d’arribar a saber on és
la balança entre l’escola que podem pagar i els resultats que té
aquesta escola, sempre dins el sistema que tenim de
finançament perquè clar, el Sr. Alorda lògicament pot acudir
que ens hem d’enfrontar al Govern de l’Estat i fer un tro o no
fer un tro, Déu sap què. 

Així i tot hi ha hagut vuit anys de govern de pacte que han
fet el que han pogut, supòs, i molts anys de govern de Partit
Popular que fan i esper que facin molt més pel que han pogut
fer, o així almanco la majoria del poble de les Illes ho creu i és
prou intelAligent per triar els uns i els altres, però dit això, com
ho afrontam? Signarem els programes que ha aprovat tard el
Govern com, per exemple, la Sra. Rita deia, perquè era el mes
d’agost quan aprovava les distribucions del fons territorial,
convenis que vaig fer repassar tres vegades, perquè qualque
pregunta a vegades tenim que se’ns escapa, qualque dada
errònia, i jo les sol repassar totes excepte una dada de memòria
que no té perquè saber-la perquè jo l’havia acabat de signar.
Quan deim signat és quan ja ve signat i aprovat pel ministre i
nosaltres, hi havia els de la ruta i tal, i ara hi ha signat per qui
els parla i pendent de signar pel ministre i, per tant, aprovat el
d’acreditació de competències, el que vendrà també per a ajudes
de llibres de text i ens han aprovat i ens han d’enviar el conveni
dels PROA, que hi ha un milió i mig, etc. Aquests depenen dels
convenis territorials aprovats tard, distribució aprovada el 18 de
juliol, i pel Consell de Ministres, crec que del mes d’agost. Per
tant, posats en marxa a partir de setembre, com aquell que diu,
i que han arribat tard perquè els pressuposts generals de l’Estat
enguany s’han tramitat tard.

Que per a l’any que ve és possible que no hi hagi fons
territorial? És veritat, ja li avanç. Per a l’any que ve ja no hi ha
escola 2.0 i per a l’any que ve segurament no hi haurà fons
territorials. I a això haurem de fer-hi front nosaltres. 

Nosaltres treballam, treballam i treballam cap de setmanes,
per tenir un pressupost que -com els dic- si no record malament,
presentarem dia 14 de novembre en aquesta sala, amb un
pressupost el més similar al qual ja tenim per poder fer front a
tots els reptes que tenim, amb una ràtio, com els dic, de l’ordre
d’un 10% superior a l’estricte LOGSE, per tant, dins allò que és
habitual, amb un conjunt de serveis que inclouran no tanta, però
subvenció que també estam en marxa subvencions d’escoletes
0-3, tard, però ho hem aconseguit, escoletes 0-3 tenen
subvenció; subvencions per a tema de transport escolar, de
transport escolar no obligatori, s’entén; subvencions per a
menjadors escolars. Tot això està al 2012 i s’ha tramitat, però és
veritat que quan vaig anunciar segons quines notícies a principis
de gener les coses estaven complicades i venien encara els
ajusts del pressupost general de l’Estat. 

Amb tota la feina que hem fet, amb tot el maneig del
pressupost, estalviant de per aquí i de per allà, hem recopilat
partides i modificacions de crèdit que ens han pogut mantenir
aquestes subvencions i aquests programes i aquestes
convocatòries que crec que són imprescindibles. Li ho repetesc,
a part dels serveis bàsics. 

És veritat que qui els parla hi ha determinades actuacions
que prioritzaria perquè hi hagués més, el problema és que sabem
què tenim i que almanco no generem més dèficit. Els parla
també qui intenta, i crec que ho aconseguirem, surar una
orquestra que no hi ha manera que es pugui posar al dia amb un
deute en seguretat social i hisenda de 2 milions d’euros que
m’he trobat perquè, Déu sap com s’havia gestionat aquesta
orquestra, o que s’aprovaven partides que no havien passat per
Consell de Govern, les duim a l’esquena, si no duguéssim 2
milions d’euros de l’orquestra a l’esquena, avui estaria sanejada.
I com aquestes moltes.  I clar, quan vénc aquí a contar alguna
cosa pareix que vénc aquí a contar històries per no dormir, però
és que dur 6.000 milions a l’esquena fa molt mal caminar, 6.000
milions a l’esquena fan molt mal caminar! I reformar aquest
sistema, com va dir l’expresident Adolfo Suárez a una de les
més brillants intervencions que record, fent que remodelar tota
una casa, però aconseguint que els ciutadans mai no passin fred
i tenguin sempre un lloc on viure, és complicat.
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Per tant, manejar un pressupost amb una motxilla de 6.000
milions, fruit 1.750 de governs anteriors, del darrer que hi va
haver i l’actual, em du a una conclusió, apelAlant el deute es pot
mantenir el mateix pressupost que tenia fa dos anys, però no ho
puc fer. El més fàcil és fer això, 50 o 60 milions més d’euros a
costa de dèficit, ja està. I ho mantenim tot, tot! Mantenim les 18
hores, mantenim alguna ajuda més en temes de llibres de text i
mantenim alguna..., per cert, 54 places d’AT que ara tenen feina
digna i fixa, totes les places d’ajudant tècnic per a discapacitats,
els que acompanyen aquell infant a l’excusat -si em permeten
l’expressió-, o el que l’ajuda a vestir-se en un moment donat, o
que l’ajuda a donar-li de menjar, totes eren places absolutament
interines que havien de ser renovades i que qualcun arriba
apelAlant la condició que després de tants d’anys de contractar-
lo, es podia acollir de fix discontinu, les hem consolidat, perquè
si en alguna cosa hem prioritzat el pressupost dins la nostra
capacitat, ha estat en atenció a les persones amb necessitats
educatives especials, i enguany aquestes places són de
funcionaris interins, dependents de funció pública.

Per tant, acudint primer a aquestes, com els he dit, en base
a com manejar això, per al projecte de pressupost de l’any que
ve, lògicament les xifres s’emmarquen... i dir-los que a la reunió
d’ahir vespre, on hi era present, aconseguírem tancar un
pressupost crec que suficient amb tots els ajusts que hem fet, no
hi ha cap previsió d’haver de fer cap ajust tan, ni de molt, fort
com ha suposat pressupostàriament el canvi de les 20 hores
lectives, tota una sèrie de línies de subvenció que no ha pogut
ser, estam tancant aquest pressupost i en base a això, dir-los
que..., ja els avançat les línies que crec que tendrà el pressupost
del Govern de l’Estat.

Crec que en línies generals, si no xifra per xifra, perquè ben
prest tendrem les xifres del curs que ve, els he anunciat
globalment els programes que queden per signar de fons
territorial, les ajudes que els preocupaven més directament i els
efectes que tenien. I els efectes globalment i amb això acab, és
que crec que amb aquesta dedicació i aquesta feina que feim,
perquè jo estic convençut que tota la societat d’aquestes illes és
ben conscient de què per treure el carro endavant, hem de fer
més feina, que amb el sou que tenim, si no ens l'han baixat o no
hem perdut la feina, els que tenim feina, hem de fer més feina,
amb la feina dels docents i dels auxiliars i de totes les persones
del sistema, estam duent endavant els programes amb qualitat,
amb seriositat i amb problemes, faltaria més!, i amb dificultats,
però amb capacitat prou reconeguda de poder dur els cursos
endavant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Rita, té la paraula, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies Sr.
Conseller, per les seves explicacions. Nosaltres efectivament, el
que volíem era que ens expliqués l’abast i els efectes dels
retalls. L’abast ja l’estam patint i ho hem parlat moltes vegades
en plenari i aquí també entre nosaltres, en proposicions no de
llei i totes aquestes qüestions, però jo crec que les efectes no es

veuran en la seva magnitud fins d’aquí uns anys, almenys quatre
anys.

Nosaltres n’hem parlat moltes vegades, però sembla que ara,
a dia d’avui, tot aquest tema té una derivada més profunda, que
voldria treure aquí, ja que el tenim aquí i és el portaveu del
Govern. A nosaltres hi ha coses que ens preocupen molt, molt
més i que voldríem veure clar, és el rumb que tindrà el Govern
en el seu conjunt. Ahir i avui el que se’ns ha demostrat és que
hi ha una crisi de govern, una crisi que es visualitza ara amb la
dimissió del conseller de Salut, però no podem creure que açò
hagi succeït en un setmana. Per tant, hi ha una crisi que ha
portat a un colAlapse a la sanitat pública de les Illes Balears, crec
que açò és palpable i ho sap tothom i el que no voldríem
nosaltres és veure que es fa extensiva també a l’educació de les
Illes Balears, perquè, què ens quedaria després, Sr. Conseller?

Vostè sap que aquestes dues conselleries, Salut i Educació,
són les que gestionen el pressupost més gran i també les que
tenen més recursos humans. La nostra por, per tant, és que no
veim que se’n sàpiguen sortir, i açò és massa important per al
futur de la nostra terra. L’exconseller Mesquida ha dimitit per
qüestions pressupostàries Sr. Conseller?, ho dic perquè s’havien
de fer més retallades tal vegada a la sanitat pública que ell no
estava disposat a assumir, per tant, nosaltres amb aquest
paralAlelisme, voldríem saber si a vostè li pot passar el mateix en
un futur proper.

S’ha sabut no fa massa que les retallades en la despesa
sanitària ja ha provocat que per primera vegada en molts d’anys
hagi baixat l’esperança de vida a Balears. Què passarà, per tant,
amb la minva de la despesa educativa? Aquesta comunitat
autònoma necessita, pensam, un canvi de rumb, un canvi de
rumb que han de liderar vostès, perquè la ciutadania els va
donar la seva confiança. Però necessita el canvi en les seves
iniciatives, en les seves estratègies, en les seves polítiques. Açò
és palpable en la societat, perquè ara estam immersos en unes
polítiques que pensam que no donen el resultat per activar
l’economia. I en canvi, el que fan és arrasar l’estat del benestar.

Trobem que han de deixar de perdre el temps en dir que tota
la culpa era nostra, del Govern socialista. Açò ja ho va pensar
la gent, quan ens va retirar la confiança a les eleccions passades,
per tant, no perdin més temps en açò. Sembla que quan els
treuen d’aquest discurs, es queden paralitzats. I no troba vostè
que s’haurien de centrar a combatre el fracàs escolar i
l’abandonament prematur, que açò és el més greu que té aquesta
comunitat i aquest és el principal problema? Aquesta darrera
legislatura, l’anterior, tant a nivell estatal, com a nivell
autonòmic, s’havia engegat els programes dels quals n’hem
parlat i que ara sembla que l’any ve poden estar en perill, que
havien aconseguit minvar les dues xacres que signifiquen per al
nostre sistema educatiu, i ens fa por conseller, que amb aquesta
política únicament de retallar, tornem una altra vegada enrere i,
sobretot, el que ens fa més por és que aquestes retallades on
faran més mal és a les capes més desfavorides de la població,
les que tenen menys possibilitats de defensa i d’aturar el cop.



424 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 29 / 25 d'octubre del 2012 

 

Vostès van dir en el seu moment que sabien el que havien de
fer i que ho farien. Que farien una política como Dios manda,
vam sentir. I clar, açò no és massa concret. I ni tan sols ens
assegura que sàpiguen realment què estan fent, què fan. Vostès
saben què han de fer?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Potser sí, expliquin-nos-ho i facin-ho. Jo li demanaria que no
enredi més la ciutadania en temes, com han sortit aquí, de
llengua, de trilingüisme, multilingüisme, etc. Jo els demanaria
que miressin si cada retall que fan no signifiquen més
problemes per a les persones i, en canvi, cap avantatge per als
mercats, que continuen sense fiar-se’n d’aquest estat i tampoc
d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, que els han vengut
maldades, jo crec que ningú no ho qüestiona, el moment
econòmic és difícil. Continuar insistint que el problema és de
l’anterior legislatura crec que se’ls aguantarà molt poc, ja sé que
avui vespre haguessin pogut anar a veure el Sr. Pons a l’òpera
damunt la mar que vostè volia fer amb l’IBISEC o el seu equip
i per ventura el Palau de Congressos ja hauria brillat, hi hauria
una passarelAla d’or que aniria d’una banda a l’altra, etc. Però
nosaltres realment férem escoles, tots els retrets que ens han
pogut fer crec que eren clauers i no sé quina altra cosa. Si vol
que li faci els retrets dels seus, faré coses un poquet més
espectaculars i de moment en viacrucis judicials, però el que no
li negaré és que hi ha hagut una baixada d’ingressos molt
important i hi hagi qui hagi, ha de torejar un mal bou. Això no
li ho negaré, perquè negar això em sembla absurd, com també
cercar excuses d’enemics exteriors bastant ridícules. 

Ara, que el nivell de finançament de les Illes Balears és
demencial, m’agradaria que un dia ho vessin. Ara jo accept que
el 90% dels ciutadans del nostre país l’accepta, perquè tant PP
i PSOE l’han de donat per bo i això ho accept i que han de ser
modests, el que té el 10% dels vots, no per això afluixarà, però
és evident, ha de saber el que és, el PP en el País Basc, que
havia d’actuar amb molta modèstia respecte del que representa,
però no per això deixava de dir el que pensava. El 10% en el
País Basc és el Partit Popular i el nostre grup ho és aquí. Però
això no ens lleva defensar les coses i jo crec que tampoc
denigrar els resultats d’uns i dels altres. No, jo no faig això,
respect i comprenc les dinàmiques socials de cada grup, ho
respect i actuo en conseqüència. Ara, el dia que el 90% dels
nostres ciutadans vegin que això és absurd i vulguin apostar pel
model basc, ja li dic jo que l’educació, vostè si és el seu gestor,

ho agrairà. Aquesta és una opinió personal del nostre grup i ja
ho veurem.

Per cert, sobre les dades ens agradaria un poc de rigor,
perquè si ens surt un informe de la Universitat, que acaba de
publicar..., clar, la Universitat de les Illes Balears, pedagogia
aplicada i ens diu que a Finlàndia n’hi ha no més de 20, les
ràtios de secundària i de primària..., clar, això ho firmen una
dotzena de professors i ens posen dues pàgines de bibliografia,...
Jo era al Diario de Mallorca, com vostè sap, jo hi era, i va
trobar una persona ben triada perquè sabia castellà i català, una
persona molt arrelada dins l’equip perquè feia anys que hi era,
un poc allunyada del sistema educatiu i sobre qualsevol
pregunta que li feien, contestava: “jo fa molts d’anys que tot
això no ho visc”. Va ser un poc sorprenent, ho ha de reconèixer,
però en tot cas jo em qued amb els estudis científics que hi ha
darrere. És ver que va dir això, jo no li ho negaré. Però també és
ver que va sorprendre als mateixos experts que hi eren i deien
que el que diu aquest senyor sobre les ràtios de Finlàndia, no
són així. Jo no hi he anat, jo no ho he estudiat. Li dic l’estudi
que du la Universitat. Dir que Finlàndia gasta menys en
educació que Espanya, com s’ha dit avui aquí, em sembla..., no
ho ha dit vostè, però s’ha dit, i com que s'ha dit, es recull, no?,
estant en el 6% amb un PIB espectacular, com tots els països
escandinaus, es podran posar molts d’exemples de moltes
bandes, però parlar del PIB i la relació de Finlàndia amb la
despesa educativa, un respecte. A part que demogràficament a
les aules no tenen la mateixa composició demogràfica que tenim
aquí, cosa que també va dir aquest senyor. Va dir, Catalunya
també crec que és diferent..., no hi entrarem perquè em va fer la
impressió que donava opinions molt de caràcter personal,
improvisant-les, jo apelAlaria una visió un poc més científica.

No em compari les lectives..., no digui 18 hores comparat
amb les 40 o 50 que fa qualcú. Això ho esperava de la Sra.
Aguirre, ho ha corregit, ho ha corregit, però no ho tornin a fer,
per favor, Sr. Bosch, no em torni a comparar les lectives amb les
40 o 50, ni com a parany, no hi jugui, Sr. Bosch! Jo també hi
vaig pels cafès..., vostè diu: “he de corregir”. Jo sé el que vostè
transmet i vostè també ho sap. No ho faci, no ho faci perquè
vostè sap que és injust, no ho faci! Matisi el que vulgui, però no
ho faci, per cert, han insistit molt en les 18 hores i no he notat
que jo ho sapigués. 

Em qued amb una idea que allò que és honrat per al Partit
Popular és fer exactament allò que un havia promès, jo tenc
molt clar allò que havia promès el Partit Popular aquí a
l’anterior legislatura i com que això és el que és honrat, l’esper
dia 14.

Estic d’acord amb moltes coses que ha dit sobre els tablets.
Nosaltres ja hem criticat que és la comunitat educativa pròpia la
que ha de decidir les coses, no que ens venguin regals que no
sap fer. Jo crec que el Sr. Matas fa ver una frase a un debat de
política general, dient que cada alumne tendria un ordinador i ni
s’havia encomanat a Déu ni al dimoni per tenir un titular i ho va
fer...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

I després el Sr. Zapatero en va tenir una altra d’ocurrència,
no serà per nosaltres, no s’ho perdi, que en aquest tema ens hi
(...).

Però jo veig que hi ha una consciència social -i acab, Sra.
Presidenta- que el moment és maldat, però han d’acompanyar
aquest procés. La comunitat educativa, estic d’acord, que ho
sap, però deixi-la pair, opinar, valorar, prioritzar i donar-li (...),
perquè jo vaig unes grans depressions més altes de les que
vostès apunten, a les aules i a la societat respecte de la sortida
d’aquest túnel. I vostès no l’acompanyen i, a més a més, després
hi inclou coses absolutament gratuïtes com tot el debat sobre el
català. Li agraesc la precisió, si qualcú no sap que català és el
nom d’aquesta perífrasi, que s’ho faci mirar! Però li ho agraesc,
perquè la veritat és que el que m’han comentat d’Intereconomía,
jo no ho he vist, m’estic més veure Bing Bang. Però quan vostè
deia “català” i li deien “mallorquín, mallorquín” i vostè bé,
"mallorquín", això no és pedagogia, jo també a ca meva li dic
mallorquí, jo també. Això no és fer pedagogia, és el que m’han
dit, jo no ho he vist, per tant, vostè m’ho corregirà. 

Però li agraesc que hagi precisat aquest tema i que li digui
català. Jo li demanava la dimissió en un article si no ho feia,
qued mig satisfet i confio que una altra vegada ho precisi amb
una nota a peu de pàgina, però la veritat és quan sent segons
què, començ a pensar que vostè si se’n va encara l’enyorarem,
perquè la veritat, els noms que surten dels substituts, valga'm
Déu, Sr. Bosch, valga'm Déu! Ara, així i tot li demanaria que
vagi amb el cap ben alt defensant la nostra llengua i avui a
l’Institut Ramon Llull.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Aguiló, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, nosaltres ens tornam
ratificar que el problema dels docents no són ni les ràtios ni les
dues hores més. El problema dels docents és el model educatiu
actual que ha deixat al costat l’autoritat dels professors dins
l’aula, que ha frustrat tota la seva expectativa de promoció
personal o professional, que ha limitat la seva formació i que ha
condemnat a molts d’ells a la interinitat més absoluta. 

Per tant, Sr. Conseller, el Grup Parlamentari Popular sempre
li donarà suport amb totes aquestes iniciatives que té i recordi
que molts dels que ara s’erigeixin com a defensors del sistema
públic, han estat els responsables directes de colAlocar en
l’abisme l’estat del benestar. I els ciutadans se n’han adonat,
basta mirar els darrers resultats electorals.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Molt breument. Gràcies als meus companys de partit pel seu
suport i si em permeten la seva estimació o afecte personal i a
tots els diputats, si em permeten també, al Sr. Alorda ja li ho he
dit, el seu suport personal i polític pel que pugui ser.

Feta aquesta broma, Intereconomía, que és un programa que
té una franja..., pareix ser que amb la visita d’aquest conseller
i competir en prime time amb el partit Espanya-França, el va
veure moltíssima gent i diuen que hi va haver dialèctica i vaig
dir el que pensava i vaig expressar les coses molt clares, però no
és objecte d’aquesta comissió. En el moment en què hi havia
gent que no tenia clar si jo era de Mallorca, era mallorquí, era
el mateix. Jo vaig dir que el català que parlam aquí. Em varen
dir: “¿no se puede estudiar sólo en español?”, els vaig dir que
no i vaig explicar com no es pot triar entre fer matemàtiques i
no i també que el Tribunal Constitucional ens ha dit a totes les
comunitats bilingües en els currículums han de tenir i manejar
dues llengües i que això és així i que a la meva comunitat, com
a altres, també ho és.

Vaig dir que el decret que, si no vaig errat, dissabte tendran
en forma d’esborrany penjat a la ueib, perquè ha despertat una
certa expectació, de tractament integrat de les llengües en el
sistema educatiu, modificarà el decret del 97, en major o en
menor encert. Jo mai he dit que ens quedem sense normativa
lingüística a les escoles, per l’amor de Déu! Que compliríem la
llei. Només he dit això.

Respecte d'un seguit de puntualitzacions. Clar, la Sra. Rita
deia que ens vàrem votar a nosaltres, a ells els varen castigar, no
pensi en el passat. Jo no vull apelAlar mai més al passat, ni el
Govern que hem passat. Però quan els explic que tenc el
pressupost que tenc, tampoc puc defugir de dir tot allò que hem
de pagar i que si no ho haguéssim de pagar, resultaria que
tendríem 150 milions més de menys pagaments o equivalent a
més ingressos i que ho hem de fer, ho hem de fer. Si no
deguéssim, no ho hauríem de fer i quan estic amb l’aigua fins al
coll, per posar el cas de l’orquestra, perquè és prou conegut, o
qualsevol de les fundacions que vénen amb problemes, o els
Amics de l’Òpera, o tots aquests programes culturals que
m’agradaria dur endavant, o el servei d’investigació, o la UIB,
si en tenguéssim més estarien tots injectats dins el sistema.
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Per tant quina és la primera feina que feim, no el conseller
d’Economia, tot el Govern, és intentar estabilitzar un vaixell
que s’anava enfonsant cap a la fallida. Punt 1. Si estabilitzam
aquest vaixell, que crec i estic segur que en el proper pressupost
2013 queda estabilitzat amb mesures que vostès veuran ben
prest, en podrem començar a sortir.

No farem grans esdeveniments en el Parc de la Mar, perquè
la preparació del que esper que sigui un modest però maco
esdeveniment a l’església de Sant Francesc és perquè m’omple
d’orgull poder celebrar aquest aniversari devora la tomba de
Ramon Llull, i no hi havia millor lloc, i ningú no la té, que la
mateixa basílica, que té una sonoritat magnífica, amb el cor de
nins cantors dels franciscans, amb un orgue magnífic interpretat
per Arnau Reynés, amb un baríton com és Joan Pons i amb
compositors com Roig-Francolí o Parera Fons o David León, és
a dir, és un acte que li puc assegurar que he participat bastant -
esper que els agradi- en el disseny, però que trobava que havia
de ser a la basílica i al claustre de Sant Francesc per molts de
motius. I amb molt poc cost, perquè a tots els hem d’agrair que
han vengut i han colAlaborat sense pràcticament més que cobrar
l’allotjament i el desplaçament. En altres temes es podien fer
altres caixets però no és el cas. I algun encara farà alguna
master class potser al conservatori aprofitant que és aquí,
perquè...

Segona. Tampoc no compar 18 i 20 a 40, no. De 18 a 20
lectives i 37,5 com a funcionari, això fa un professor, però
d’aquí a dir que això suposarà l’hecatombe més gran del
sistema, tampoc. Jo vull dir que aquella persona que està a la
seva botiga o que fa de comercial i és autònom no mira les
hores; jo no dic que les hagi de mirar, perquè tothom té el
conveni laboral que té, però que passar de 18 a 20..., no
n’hauríem de parlar més, tampoc. Jo no parlaré més de segons
què, però aquí s’han institucionalitzat fins que puguem fer-ho o
tenir més doblers 20 hores lectives, i és molt normal, ho fan a
quasi tot Europa, ho fan els seus company de concertada i ho
fan a primària, i si eren menys, millor, però no és cap desbarat.

I darrera qüestió: intentaré ben aviat donar-los els informes
de ràtio Finlàndia. Jo he estat dues vegades estudiant, perquè
vostès saben que a molts de països d’Europa, a Alemanya va ser
gros, i a Dinamarca, baixar dos escalons en els índexs del PISA,
els va posar molt nerviosos, a Suècia va fer carregar-se dos
ministres, canviaren el sistema d’accés a la funció docent,
canviaren el currículum de la universitat, que havien baixat...
Suècia i Finlàndia a les zones urbanes comencen..., comencen
no, Suècia fa molt d’anys que és país d’acollida política, tenen
molta diversitat, i em vaig interessar amb el director de l’escola
que vaig visitar, que també estava relacionat amb l’escola de
pedagogia, que és la facultat de pedagogia de Hèlsinki, del
tractament que feien a les persones nouvingudes, i en tenen, de
diversitat. Sí que em compromet a passar-li un estudi acurat de
ràtio, jo l’hi donaré, perquè no crec que sigui 20 i 35, jo crec
que es mouen amb ràtios com nosaltres, 27 i 28, tot i que és un
país que de forma habitual s’incorporen als sis anys i en algunes
zones urbanes als cinc, però que no saben què és als tres estar
dins una escola. 

Avui he vist un estudi que diu que es pot demostrar millor
resultat fins a 1.6 estudiants de secundària si han fet infantil i,
bé, qui més qui menys ens correspon fer feina perquè a països
nòrdics en què no és habitual l’educació infantil, sinó el famós
jardí d’infància, tenen resultat perquè crec, i vaig tenir ocasió i
ho puc dir, amb això, per dir dilluns al Sr. Ministre que si
fóssim valents i tots els partits fóssim capaços seriosament
d’arribar a un acord, de primer a quart de primària reduiria el
nombre d’assignatures i reforçaria les instrumentals com fan
aquests alumnes dels països nòrdics, que no conceben aprendre
sense llegir correctament dos o tres idiomes i manejar el càlcul
bàsic, més l’educació física i el que suposa d’expressió corporal
i millora de capacitat cerebral. Els primers anys hauríem de
treballar enormement les instrumentals abans d’introduir més
coneixement. No sé si ho aconseguirem mai, però això són
reformes que val la pena fer, però hi ha d’haver un gran consens
polític, no sé si nosaltres ja el veurem. En tot cas ho dic aquí i
aprofit per dir-ho, amb els mateixos doblers podríem fer això i
crec que pujarien alguns punts els nostres índex internacionals
de rendiment.

En tot cas em compromet, evidentment, com sempre i amb
molt de gust, a compartir totes les vegades que vostès em
convidin en aquesta casa i en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del
dia d’avui agraïm la presència del Sr. Conseller i dels seus
acompanyants.

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