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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, Sra. Presidenta, Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta, Assumpció Pons substitueix Catalina
Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Compareixença RGE núm. 3104/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre el Pla
d'educació plurilingüe.

Idò passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en la
Compareixença RGE núm. 3104/12, 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 el Pla
d’educació plurilingüe.

Assisteix a la sessió el Sr. Rafael Bosch i Sans, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat pel Sr. Onofre
Ferrer i Riera, director general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional, i pel Sr. Gabriel Timoner i Sampol,
director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les
Illes Balears.

Sr. Conseller, té vostè la paraula, sense límit de temps.

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

Bones tardes i moltes gràcies, Sra. Presidenta i assistents.
Respecte de la intervenció que ens ocupa seria l’explicació en
unes línies generals i crec que allò que és més important és
conèixer també tot allò que vostès vulguin demanar respecte
d’aquest primer pla pilot d’educació plurilingüe que va
començar formalment amb una resolució del conseller de 4 de
maig de 2012 amb un objectiu, un objectiu que algunes altres
comunitats han posat en marxa a l’hora de treballar el que es diu
projectes de tractament integrat de llengües, projectes que es
basen en la metodologia AICLE, és a dir, ensenyament de
contingut i de llengües estrangeres i també de llengües pròpies
de forma integrada, a partir ja des de l’educació infantil,
primària i secundària amb la intenció d’aprofitar la capacitat
que tenen els escolars d’estimular, ja des de molts petits, la
capacitat que tenen de conèixer, a part de la seva llengua
materna, que tenen dret de conèixer-la i també lògicament de
treballar-la dins l’aula, de conèixer l’altra llengua cooficial de
la nostra comunitat i una aposta decidida que tenim, jo crec que
compartida totes les comunitats autònomes i el mateix ministeri,
d’aprofundir en el coneixement d’una llengua estrangera,
preferentment l’anglès.

Aquest pla plurilingüe va partir de la base de ser un pla
voluntari en el qual es poguessin sumar tota una sèrie de centres
públics i concertats amb una sèrie de requisits inicials a l’hora
de posar-ho en marxa, una base d’un coneixement especialment
dins l’àmbit, perquè lògicament quant a habilitació lingüística
en català i en castellà a la comunitat autònoma la tenen tots els
professors, però una habilitació mínima quant a coneixements
en llengua anglesa i amb la idea d’anar cap a la línia del que
serà posteriorment el decret de tractament integrat de llengües
que impulsa aquesta conselleria que suposaria la implantació
d’estudis de matèries no estrictament lingüístiques en -diguem-
ne- la pròpia llengua, en aquest cas seria treballar matèries en
català, en castellà i en anglès distintes o diferents de la matèria
d’ensenyament de la pròpia llengua.

Aquests trenta-nou centres que formen part del pla pilot
estan distribuïts per tot el territori, a totes les Illes, són centres
públics i concertats, concretament vint centres públics en quinze
centres d’educació infantil i primària i cinc instituts d’educació
secundària, i dinou centres concertats, onze dels quals només
tenen primària i vuit dels quals tenen primària i secundària.
Estan repartits 27 a Mallorca, 6 a Menorca, 5 a Eivissa i 1 a
Formentera i hi ha un total de professorat implicat el primer any
de setanta professors.

Aquest pla pilot, els orígens d’aquest pla pilot, hem de
reconèixer que des de la Direcció General d’Ordenació vàrem
estudiar en profunditat una iniciativa que ha impulsat l’anterior,
bé, l’anterior perquè s’han produït eleccions basques fa poc
temps, l’anterior executiu basc que va impulsar un projecte
plurilingüe precisament a una comunitat autònoma que té un
model d’ensenyament de llengües molt propi, com és la
comunitat basca que saben vostès que fins i tot tenen centres
separats bàsicament pel tema de la llengua vehicular
predominant, i en aquesta comunitat vàrem trobar una
experiència interessant que pretenia, precisament, un tractament
més integrat plurilingüe en les tres llengües i que començava
simultàniament en aquest cas, aquest pla, a primer i a quart
d’educació primària i a primer d’ESO, si n’és el cas, per a un
termini de tres anys pujar lògicament primer, segon, tercer i els
infants, nins i nines, que començaven a quart, cinquè i sisè, i
així successivament també els d’ESO. 

És un pla que estava previst en principi, estava previst no,
està previst amb una durada de tres anys i té una sèrie de
requisits, el requisit principal lògicament és la introducció, dins
les possibilitats que té cada centre, d’una àrea, d’una distribució,
de retocar el projecte lingüístic del centre per tal d’introduir un
tractament equilibrat en tres matèries impartides en les tres
llengües i a partir d’aquesta distribució anar primerament a
aprovar-la, lògicament pel Consell Escolar amb l’aprovació i
amb la base del suport d’aquest pla, tenir un reforçament
importantíssim quant a formació dels professionals, del
professorat que hi ha de fer feina, tant amb una formació inicial
en metodologia AICLE, que es va fer en els CEP el juny de
2012 amb uns cursos d’actualització lingüística després que un
nombre important de professors varen cursar a l’estranger un
programa específic de 80 hores de durada, i una formació
contínua al llarg de tot el curs amb un mínim de dedicació de 30
hores anuals durant els propers tres anys així com un pla també
de formar formadors. És a dir, per introduir aquestes
metodologies dins el centre fer un pla de formador de formadors
en aquestes metodologies, concretament ara el mes de novembre
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de 2012, i propiciant, facilitant el plans d’habilitació lingüística
del professorat de la nostra comunitat tant en les xarxes que
tenim en el mateix CEP com, i és de destacar-ho, en totes les
activitats i en el pla específic que ha fet l’Escola Oficial
d’Idiomes amb cursos d’actualització lingüística especialment
adreçats a professionals de l’educació com en cursos de
preparació per a acreditació dels nivells A2, B1 i B2 dels
nivells, com saben, europeus d’acreditació lingüística.

A part d’aquesta base de formació quant a professorat i de
distribució de centres i de matèries bàsicament el que pretén és
introduir una experiència pilot a la nostra comunitat quant a
manejar d’una forma habitual tres matèries perquè tots sabem
que hi havia algunes experiències, algunes de facto, com és diu
habitualment, i algunes de iure, perquè experiències
d’introducció de llengües estrangeres hi ha diverses, ens consta
que hi ha distintes iniciatives que han fet els centres, algunes de
les quals també amb distintes modificacions normatives, vostès
recordaran el Pla de trilingüisme que hi va haver a l’anterior
executiu del conseller Fiol que es va començar, que després
l’executiu posterior va derogar, alguns l’havien encetat, alguns
no el varen continuar, alguns el varen intentar transformar en un
altre tipus d’ensenyament trilingüe, però de fet en els centres hi
ha experiències d’intentar implantar, a part del castellà i del
català, alguna àrea en anglès.

També hi ha experiències, com vostès saben, propiciades
des de, diria que per desgràcia perquè no l’hem poguda ampliar,
les iniciatives que varen partir dels convenis de colAlaboració
amb British Council a determinats centres i altres que varen fer
iniciatives paregudes a centres, com vostès saben, que es diuen
centres europeus que adoptaren uns determinats criteris per
introduir una llengua estrangera dins l’àmbit de l’educació.

La idea d’aquest projecte seria que des d’un determinat
nivell, en aquest cas ens podríem plantejar si infantil sí o no,
però com a primer curs d’ensenyament obligatori que hi ha a
Espanya és el primer de primària, ja seria bo que manejàssim
aquestes matèries en un cert intentar de facilitar la comunicació
especialment en els nivells més baixos de tipus oral i a poc a
poc facilitar que els centres manegin, independentment dels
criteris que tenguem de diferència amb altres partits d’aquesta
cambra, àrees no lingüístiques de forma vehicular, per tant, que
es basin en allò que nosaltres creim en què s’ha de basar un
projecte lingüístic, un model lingüístic, d’una comunitat
cooficial, dues llengües cooficials, dues llengües que es
manegin vehicularment dins el centre, i també que ens
acostumem a introduir una àrea lingüística en les quals realment
el nostre país necessita avançar de forma important i que cada
vegada són més els centres interessats a impartir una matèria no
lingüística en anglès.

Si li afegim aquest interès que va en la línia de manejar les
dues llengües cooficials d’aquesta comunitat més ampliar la
capacitat de poder impartir matèries en anglès nosaltres creim
que aquest pla pilot és una primera passa que han donat tota una
sèrie de centres i la informació que nosaltres disposam, i duim
molt poc temps de funcionament en els centres, és que és una
valoració jo crec que de bastant bona acollida, no hem de fer
qüestions aquí d’autocomplaença ni d’altres, però per
informacions directes que el Departament d’Orientació té amb
aquests centres creim que realment han començat molt bé. Dins
aquests centres hi ha unes valoracions quant a la formació, tests
en els quals als professors se’ls valoren què opinen sobre la
formació inicial del professorat i sobre l’acceptació que tenen
actualment quant a la implantació des del mes de setembre en
aquesta experiència, jo diria que positiva.

És un model que altres comunitats autònomes, i duc un
grapat d’experiències, també han encetat. És un model que
propiciarà també, supòs, la futura LONCE, que previsiblement
anirà a discussió de sectorial el proper dimarts horabaixa a
primera hora perquè realment s’ha treballat molt i s’ha treballat
molt sobre el model inicial d’introducció d’anglès a comunitats
que no tenien llengua pròpia i a comunitats que en tenien, i que
realment està en la línia d’allò que ens demana el sistema, el
sistema ens demana, com hem repetit moltes vegades, conèixer
les llengües cooficials en el nostre cas i donar un impuls decidit
en formació en anglès.

A més, ara estam acabant de tancar temes que, no ho neg,
són temes de reforç de la presència d’auxiliars de conversa en
aquests centres, que hem d’acabar de tancar, i de facilitar els
abonaments de les beques perquè lògicament en època de
dificultat pressupostària sabem que encara hi ha centres,
concretament aquí a la llista en tenc cinc, que encara no han
acabat de tancar les vacants quant a auxiliars de conversa i
realment en línies generals aquesta experiència ha de servir de
model d’implantació d’un sistema, en la nostra opinió, que
hauria de caminar cap a un model integrat de tres llengües, cap
a un model equilibrat d’impartició de llengües cooficials i
llengua anglesa amb un marge, amb unes definicions bàsiques
que proposen les administracions i amb un marge que tenen els
centres. 

Realment crec que disposam de més recursos humans i més
que en tendrem formats per poder impartir amb un cert nivell de
qualitat mínima exigible a nivell com a mínim de coneixement
a nivell B2 perquè ja saben que avui en dia els països europeus
exigeixen, per exemple, ahir mateix veia un informe de joves
que vulguin anar a treballar a països centre europeus,
coneixements entre B1 i B2 i seria desitjable que els nostres
alumnes, a part del coneixement i la certificació que qualque dia
haurem de tenir, qualque dia jo crec que el debat que els nostres
alumnes en acabar la secundària estiguin plenament certificats
quant als coneixements que tenen en les llengües oficials
pròpies haurien de ser capaços en qualque moment d’arribar a
tenir en acabar el sistema educatiu obligatori, si és possible, i si
no obligatori, en acabar el batxiller o l'FP, que també a la
reforma de la llei orgànica preveu un reforç en àrees
instrumentals a l'FP, d’una certa capacitació lingüística
estrangera. Ja l’haurien de tenir de base, l’haurien de tenir com
a nivell de formació, ara aquest requisit es posa com a novetat
dins els graus, per exemple, de la UIB, però seria bo que un
alumne de la nostra comunitat tengués aquesta formació bàsica,
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l’ideal seria almanco un nivell B1, en acabar l’ensenyament, si
no A2, en acabar l’ensenyament en llengua estrangera.

Aquesta és la base del programa que lògicament es coordina
i es fa el seguiment per una part des de la Direcció General
d’Ordenació, Innovació Educativa i Formació Professional i
lògicament amb la colAlaboració del Departament d’Inspecció
Educativa de la Direcció de Planificació i Inspecció. És una
passa que va en la línia que també han obert algunes altres
comunitats, com Galícia i València, encara que, els ho repetesc
i els ho reconec, que una primera idea, una primera base de la
nostra proposta va ser una experiència molt interessant que hi
havia en el País Basc, creim que s’implanta amb les dificultats,
no els ho negaré, que tenim a nivell pressupostari que si
disposéssim de bastant més o per què destinam el pressupost en
això sempre serà discutible si no destinam en això, si no
destinam en allò, però amb la capacitació lingüística bàsica
instrumental dels nostres alumnes crec que és, tots estarem
d’acord, és un objectiu amb el qual sí tots estarem d’acord que
val la pena fer-hi feina, encara que queden molts encara per
acabar de fer. 

I en línies generals aquesta seria la presentació, a nivell
inicial, del pla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc 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 una suspensió o si podem continuar. Doncs
podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Esperança Marí, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller d’Educació, bon vespre a tothom. En primer lloc, vull
comentar-li que aquesta solAlicitud de compareixença era del 24
d’abril de 2012, no ho dic com a retret de la tardança a vegades,
o del retard, d’aquestes compareixences si no en el sentit que
primer vàrem tenir el pla pilot i després amb el temps ha
aparegut aquest esborrany de tractament de llengües. Us ho dic
en el sentit que la intervenció, per tant, serà general perquè al
cap i a la fi entenem que els dos projectes tenen un mateix
fonament, tenen uns mateixos objectius. Per tant, tant les
preguntes com les observacions seran per al pla pilot, però
també per a l’esborrany de decret.

En primer lloc, per tant, la primera observació que us faria,
per tant la primera pregunta després seria començar dient que
qualsevol construcció si volem construir-la bé, i crec que aquest
d’aquí seria un dels fonaments en què tots estaríem d’acord,
també s’ha de començar pels seus fonaments i no, en aquest cas,
allò que es diu pel sostre o per les teulades. És evident que un
dels objectius fonamentals de qualsevol sistema educatiu, per
tant també del nostre sistema educatiu, ha de ser poder comptar
en el futur amb ciutadans que siguin plurilingües, amb una
àmplia competència lingüística, capaços de poder desenvolupar
les seves activitats com a mínim en tres llengües. Estam
completament d’acord amb l’estratègia 2020 de la Unió
Europea i el que marca el més elemental, diríem, dels sentits
comuns. 

També pens que resulta cada dia més evident que la
interllengua europea i mundial en tots els sentits és l’anglès, per
tant, és important que els ciutadans de les Illes Balears tenguin
una bona competència en anglès de manera tan generalitzada
com sigui possible. Per tant, ni que sigui per no usar llenguatges
estratosfèrics, i aquí vendria la primera observació, sí que
demanaria que quan es refereix a l’anglès, quan es refereix a
aquesta llengua que ha de ser la llengua comuna o que serà la
llengua comuna, llengua de la Unió Europea des del moment
que dins la Unió Europea ja no hi ha estrangers, que aquesta
terminologia d’estranger en la llengua europea, en les llengües
europees, es rectificàs. Per tant, li demanaria això, si pensen
rectificar aquesta terminologia més adaptada a la que s’usa a la
Unió Europea.

Dit això, com a preàmbul, m’agradaria deixar molt clara,
perquè pens que és molt important i per moltes vegades que ho
diguem sempre em fa por que no quedi prou clar, la nostra
posició totalment favorable a l’estratègia europea 2020,
repetesc, perquè pens que és molt important, és necessari que
tots els ciutadans de les Illes Balears siguin cada vegada més
plurilingües i en la necessitat que hi hagi una altra competència
tan generalitzada com sigui possible aquí a les Illes Balears.
Però la meva pregunta és, es pot ensenyar en anglès, objectiu
que reconeixem que tots volem, sense un pressupost necessari?
No s’han pagat els auxiliars de conversa, els professors es varen
pagar els seus passatges, què passarà amb el British Council.
Aquí tenim un primer bloc de preguntes, de qüestions de
problemes, però no es pot començar la casa per la teulada, com
deia al principi, els edificis es comencen pels seus fonaments.

A l’esborrany del decret que ens presentau, o que ens
hauríeu també d’haver presentat, fa l’efecte que a hores d’ara ja
tots els ciutadans de les Illes Balears són competents en les dues
llengües oficials. Aquí, per a mi, és el problema bàsic de
l’enfocament de totes aquestes normatives. Em fa l’efecte que
tothom ja sap català, que els nostres alumnes s’expressen tots
fluidament oralment i per escrit en les dues llengües oficials.
Això, Sr. Bosch, és una, per a mi, de les falAlàcies que s’ha
repetit i es repeteix i que no és certa. Per tant, destrueix
qualsevol fonament que es pugui tenir a partir d’aquests
moments.
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A hores d’ara hi ha una aproximació molt gran a un cent per
cent d’alumnes que poden funcionar en castellà a les Illes
Balears, però hi ha un percentatge d’estudiants, fins i tot dels
que ja es troben en nivells avançats que tenen dificultats per
funcionar normalment en llengua catalana, la llengua que, a
més, és la pròpia de la nostra comunitat. Per tant a l’hora de
planificar vostès s’haurien de basar en la realitat i no en la ficció
que hi ha dues llengües que tothom coneix.

Si aquest coneixement generalitzat de les dues llengües no
és dóna ni tan sols al Parlament de les Illes Balears, perquè hi ha
parlamentaris que no dominen les dues llengües...

(Remor de veus)

...ni tampoc en el Govern, les meves pregunta vendrien..., jo
intentaria no fer observacions ofensives, jo intent no fer-les, i
parlar en general. Per tant si...

(Més remor de veus)

...en el Parlament de les Illes Balears hi ha membres que no
saben les dues llengües, si en el Govern també hi ha membres
que no les saben, una pregunta seria per tant si s’ha plantejat el
Govern l’objectiu que tots els membres del Govern parlin bé les
dues llengües; seria un objectiu, però la pregunta que per a mi
és important és la quarta que li faig: vostè pot afirmar, com
diuen els membres del PP d’aquesta comissió i que ens ho han
dit més d’una vegada, que tots els estudiants de les Illes Balears
dominen en condicions d’igualtat les dues llengües?, el català
està al mateix nivell en aquests moments que el castellà?
Aquesta és la pregunta fonamental, és la base. Sense que
estiguem d’acord amb la resposta a aquesta pregunta no podem
treballar. Per tant jo li demanaria que ens basàssim en la realitat,
que no fessin cap ficció i que no amagàssim el cap sota l’ala,
com allò que diuen que fan els estruços, sinó que en parlàssim.

Hi ha una llengua que domina tothom, i una llengua, la
pròpia, en la qual fins i tot un percentatge molt elevat dels
nostres estudiants no és competent. Per tant qualsevol
planificació, qualsevol decret, qualsevol disposició que no
parteixi d’aquest fet comença la casa per la teulada. La Llei de
normalització lingüística, o el que encara en queda, a l’article 20
estableix clarament quin ha de ser l’objectiu: el Govern ha
d’adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir
que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la
llengua habitual en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar
normalment i correctament el castellà i el català al final del
període d’escolarització obligatòria. Per tant, cinquena
pregunta: considera vostè que amb aquest nou decret ens
acostarem més a aquest objectiu, o ens n’anirem una mica més
lluny?, perquè és obvi que a la major part del territori de les
Illes Balears, amb el que ara tenim, que és aquest 50% del
decret aquest que dèiem de mínims, un contingent important
d’alumnes és lluny d’aconseguir aquest objectiu.

L’article 21 de la Llei de normalització lingüística aclareix
els punts foscos que hi pogués haver sobre aquesta qüestió, és
a dir, ve a aclarir el punt 20. Diu: “Els plans d’estudi s’han
d’adequar als objectius proposats en el present títol”. Val a dir
que qualsevol projecte que no garanteixi el ple domini de les
dues llengües va contra la legislació vigent. Conseller, està
demostrat que aquest govern anirà contra la legislació que tenim
ara, la legislació vigent. Sempre que li convé sembla que tot allò
que és erosionar la llengua catalana és legal; no ho sembla
basant-nos en la Llei de normalització lingüística.

Només, conseller, una discriminació positiva a favor de
català pot garantir, i dic garantir, no dic assegurar, el
compliment de la legislació vigent, és a dir, que els estudiants
coneguin bé les dues llengües; i no ho dic jo, ho diu el comitè de
seguiment de la Carta Europea de les llengües regionals i
minoritàries en el seu informe del 2008 sobre Espanya, diu que
a les Balears ni tan sols amb aquell 50% que marcava el decret
de mínims no assolíem aquesta competència. Per tant ensenyant
menys hores de català s’aconseguirà més competència
lingüística en la nostra llengua? Sisena pregunta.

L’esborrany de decret també pensam que va en contra de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article 4.3;
estableix que les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús
normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures
necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues
llengües. I ara també hem conegut, i supòs que també després en
podem parlar, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Galícia davant una proposta que és com la seva que, per cert,
semblen ser decrets repartidora, que els dic jo; a Navarra,
Galícia, País Valencià i Illes Balears, a tots ens arriben igual,
però bé, a Galícia la sentència també ho diu molt clar, diu que
si les llengües en la societat no estan en peu d’igualtat, i ara no
hi estan, no es pot tenir una franja horària similar per a les dues
llengües, s’ha d’ensenyar més hores en gallec -ho traduïm en
català- per compensar aquest desavantatge. Per tant, pregunta
setena: havent-hi un domini social de la llengua castellana, com
s’aconseguirà aquest objectiu, marcat en el nostre Estatut, fent
un ensenyament en què el català i el castellà estiguin en peu
d’igualtat, quan a la societat ho hi està?

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Aquest esborrany de decret també va contra la Llei de
normalització lingüística per tot el concepte de progressió.
S’entén la progressió al costat de la normalització lingüística.
Per tant aquest present decret augmenta la presència del català
d’una manera progressiva o la disminueix? Vuitena pregunta.

Vaig acabant, però allò que li vull dir és que allò que seria
important seria una discriminació positiva: el català, l’única
manera d’assolir l’objectiu que els alumnes dominin les dues
llengües seria una discriminació positiva, i jo li deman si no
s’ha aturat a pensar en cap moment a recuperar el diàleg amb
tota la comunitat educativa per tal d’establir mesures de
discriminació positiva a favor de la llengua catalana; deixarà
aquesta estètica -dic estètica, vull pensar que és estètica-
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coercitiva d’enviar aquests correus electrònics a les directives
o als centres educatius i tornarem a buscar aquest diàleg?, un
diàleg per trobar de quina manera es pot discriminar
positivament el català perquè pugui estar en peu d’igualtat i per
tant puguem respectar les lleis.

Acab. I finalment la LOE. La LOE és encara vigent; per tant
si és vigent s’hauria de complir, però si llevam els drets que
tenen els claustres, els consells escolars, etc., a l’hora d’establir
els seus criteris pedagògics tampoc no estam respectant la LOE,
ho sap? I la darrera frase -i acab- és: per tant, conseller, dic que
aquestes transgressions amb què es carrega -pens- l’Estatut
d’Autonomia o no es respecta la Llei de normalització
lingüística, que vulnera la LOE, i no li dic la Constitució però
sí que li vull dir que com a mínim sí que vulnera aquell esperit,
aquell pacte que la va fer possible, i que va fer possible una
transició democràtica. Per tant el prec que li faria és que en
parlem, busquem discriminació positiva per a la llengua
catalana i, sobretot això, mentrestant retirin aquest esborrany de
decret o no vagin més endavant sense haver-ne parlat. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí.

... idò té vostè la paraula.

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

(...) oral, apunt per pregunta, ja sap que intentaré aprovar
l’examen.

Primer. Em diu si respect la LOE, primera pregunta. Sap per
què posam llengua estrangera?, perquè és la denominació oficial
de la LOE. Un punt, jo m’apuntaré un punt, de moment. Si la
LOE diu llengua estrangera posarem llengua estrangera; si la
LOE o la LONCE diuen llengua anglesa..., primer que em
pareixeria que no respectaria exactament la possibilitat que té
qualque centre que s’especialitzi, i vostès saben que alguns
centres amb especialització en francès i en alemany, que
podríem considerar com a llengua que volen difondre més en
aquell centre, una llengua estrangera diferent de l’anglès, tot i
que és evident que gairebé tota la comunitat educativa i europea
accepta com a lingua franca la llengua anglesa. Per tant és
llengua estrangera perquè ho diu la LOE.

Segona, si hem començat per la casa pels fonaments o pel
sòtil o pel terrat o per allò que li vulgui dir, o per la teulada.
Primer punt que analitzàrem: els resultats IAQSE i els resultats
de proves català-castellà... Bé, quan li convé no ho podem
consultar, però quan convé, sí. Li diré que en línies generals els
darrers resultats IAQSE donen més coneixement de llengua
catalana que castellana en acabar la primària, i que en acabar la
secundària, al contrari, es van compensant de manera que,
dependent de cadascun dels projectes lingüístics dels centres, i
de tipologia de centres públics i concertats, gairebé arribam als
mateixos coneixements de llengua catalana i castellana
globalment i estadísticament, i ja sabem que l’estadística és una
manera, com deia aquell polític, de dir que hi ha mentides, grans

mentides i estadístiques, però en línies generals els resultats són
similars. 

No dic que hagi acabat el procés per aconseguir que a la
nostra comunitat autònoma els futurs ciutadans coneguin millor,
dominin la llengua catalana, però també dic que no dominen,
crec, el que haurien de dominar la castellana. Si no hi hauria un
resultat enormement diferent entre aquest suposat domini d’una
envers l’altra, i vostès ho sap tant com jo, que els resultats al
final de la secundària de centres públics i concertats són
aproximadament iguals en català i en castellà, i tampoc no són
òptims, perquè tampoc no podem bravejar molt respecte dels
nivells mitjans espanyols, que tractam d’atracar-nos-hi i, si
podem, superar-los.

És evident, és evident, sempre ho he dit; és evident que en
comunitats monolingües, que han de conèixer i manegen una
única llengua, sempre tendran a nivell curricular per una
mateixa disponibilitat de temps més facilitat per conèixer
aquesta llengua; això és evident; hauríem de duplicar
pràcticament tot el currículum per manejar hipotèticament.
Agafant una mateixa mostra d’alumnes i un mateix nivell de
professorat i gairebé un mateix nivell d’entorn en el qual es
mouen aquestes persones no podem reproduir les condicions
d’entorn, ni de classe, ni de currículum, a un centre educatiu de
Castella que a un centre educatiu d’aquí, evident. I en català
igual. 

Tampoc no ens trobam a cap país independent en què només
hi ha una llengua, ens trobam a una comunitat autònoma
bilingüe, que jo me’n sent orgullós, en la qual dins un
determinat nivell i hores de currículum s’han de manejar dues
llengües, i ho feim bastant bé. Dit això estic convençut que
podem caminar per aquest camí i que no és vera que l’única
manera sigui plantejar la solució, per exemple, com vostè diu de
prevalença, o supòs que darrere evidentment parla d’un model
d’immersió. Això és una proposta, respectable com d’altres,
però no l’única. El resultat és que centre que l’apliquen i centres
que no l’apliquen estan obtenint uns resultats similars. Haurien
d’estudiar molt i a fons els resultats que ens donen les distintes
avaluacions quant a llengua. Per tant jo no critic que mitjançant
la immersió en una es pugui arribar a un nivell, però crec que hi
ha sistemes millors, crec que hi ha sistemes millors. 

I sobretot, i ja no ho diguem, per a alumnes que passen una
part del seu temps aquí, no tot el període -i en aquesta comunitat
són molts-, que tenen més dificultats; tenen més dificultats,
acceptem-ho. Un alumne que ve i està tres anys aquí sempre
tendrà més dificultats, sobretot davant una llengua d’àmbit
estatal. Això no vol dir que haguem de defugir els nostres
esforços per ensenyar-li la pròpia, però la situació és la que és,
i el nombre d’hores lectives que podem dedicar a cadascuna és
la que és.
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En base a això, i sense cap dubte i compartint amb vostè els
objectius de què em parlava d’Estratègia 2020, ha esmentat un
tros de la sentència, però la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Galícia de l’altre dia realment està molt, molt
relacionada amb l’esperit d’aquest pla pilot i del projecte de
tractament integral de llengües quan parla diverses vegades i fa
referència a allò a què jo faig referència habitualment en les
seves preguntes i interpelAlacions, quan ve a dir -contesta en
castellà- que cuando ya se ha conseguido la introdución
d’aquests conceptes de normalització, ambas lenguas deberían
ser vehiculares en la misma proporción, es decir, se debe
admitir un margen de apreciación al poder público de modo
que en el caso presente -fa referència a aquesta sentència i a
aquest model gallec- se mueva en unos márgenes de
racionalidad y proporción lógicas a la hora de distribuir
horarios y materias, i per tant això no es pot considerar contrari
a...

Per tant, distribuir amb un marge semblant, potser que amb
una certa variació dependent del projecte lingüístic de cada
centre, de cada entorn, pareix bastant raonable d’entrar, això no
és criticable. Si a això afegim nombroses sentències, que diuen
sempre que és molt respectable preservar, impulsar, defensar
una llengua que no té tanta força com una altra, especialment
dins una comunitat autònoma, també és vera que el concepte de
prevalença, el concepte de prevalença que tant ha sortit a la
legislació, que han impulsat partits com els de l’oposició en
aquest moment, avui en dia no s’ajusta a allò que hem
d’acceptar els ciutadans d’Espanya que ens diuen el Tribunal
Suprem i el Constitucional, o, si s’ajusta, vostès s’hauran
d’avesar a admetre que nosaltres tenim dret a tenir un model
diferent del seu, i crec que l’explicàrem a la campanya electoral,
i aquesta diferència que nosaltres no tenim dret a impulsar un
model lingüístic tan vàlid com el que suposadament pareix que
és l’únic vàlid, em pareix que no..., per començar no és just i, en
tot cas, no és equitatiu, ni és proporcional, ni té suport electoral
pel qual discutir-ho. 

Jo estic convençut que la majoria de pares i mares, i així
m’ho conten perquè ho deman, informació directa dels centres,
estan absolutament encantats que hi hagi una distribució entre
aquestes tres matèries, i una no lleva a l’altra cap pes, però hem
de fer vertaders equilibris les comunitats que volem ser
bilingües o trilingües perquè a un infant no li hagin de posar 50
hores de classe, com és evident, en una setmana, perquè en
tenim 25 o 26 o 27, si és que n’hem de fer..., les bases són 25
fins arribar a 30 o 32. Ja ho feim a secundària; a secundària fent
32 des de primer d’ESO, que és discutible, també, i ho és per a
mi el primer, si un infant ja a primer d’ESO n’ha de tenir 32,
però en alguna part hem de poder obrir un espai per fer més
àrees en distintes llengües.

Quant al fet que nosaltres pensem... Evidentment aquesta
base en el projecte de tractament de llengües i quant al suport
que tendrà, avui mateix -per això m’acompanya també el
ponent- avui a la permanent ha passat amb una majoria ampla,
a la comissió permanent, i hem recollit tota una sèrie -perquè en
el consell escolar...- tota una sèrie de suggeriments que després
vendran en forma d’esmenes al plenari quant a allò que hauria
de ser la redacció final. Si a més hi ha qualque dubte de legalitat
tenim tot un consell consultiu que va fer un dictamen molt
interessant -també l’hi recoman- a l’esborrany de decret -parl de
Galícia com a model, també, de comunitat bilingüe, i si tant vol,

amb tots els respectes, amb una història semblant a la nostra
quant a política o quant a la seva evolució dins les institucions
i amb predomini del Partit Popular en els anys des que tenen
estatut d’autonomia, i als esforços que han fet-, i li repetesc que
la mateixa sentència ens va fer reflexionar molt algunes
qüestions que deia el consultiu d’aquella comunitat autònoma
respecte de la definició final que donàvem a determinats
articles.

És clar que hem estudiat altres experiències d’altres
comunitats bilingües, és clar. És a dir, avui en dia no seria lògic
que una comunitat que tracta d’avançar no comparteixi amb
d’altres, en aquest cas del mateix signe polític, com ho veuen,
comunitats autònomes que tenen un ampli suport popular
darrere aquest projecte que presentam com a projecte
d’ensenyament de llengües, i en base a això hem aclarit articles
que el decret del 97, que també va fer el nostre partit, també va
posar amb la mateixa base. A veure si som valents i ho
acceptam: el decret del 97 partia d’un equilibri 50-50, això era
l’esperit del decret del 97. Allò es va anar..., bé, se m’ocorren
moltes paraules, però ha anat canviant amb el temps de manera
que aquell esperit d’equilibri plenament legal ha anat canviant.
S’han anat incorporant, s’han fet experiències, li repetesc, amb
el màxim respecte a les experiències que s’han fet, però tampoc
no em negarà que hi ha gent, molta gent, que quan un partit
pensa que pot fer una proposta nova d’equilibri lingüístic
aquesta discussió no només és aquí, aquesta discussió sobre si
els pares i les mares, sobre si la comunitat educativa..., a mi
m’agradaria que contàs que la comunitat educativa, que també
vota, que també vota i dóna suport als partits polítics que duen
endavant propostes, vostès saben com han evolucionat en els
darrers anys, les sentències que hi ha al respecte i que a vegades
discutim si interpretar-les en un sentit o en un altre, però estic
absolutament convençut que fent una defensa respecte a
l’ensenyament de les dues llengües cooficials i de la pròpia, i de
la pròpia, de la nostra llengua catalana d’aquesta comunitat, no
tenim per què defugir un model que tengui un equilibri entre les
dues, que al cap i a la fi recorda el decret del 97, i que també
faci una especial incidència en qüestions referents a llengua
anglesa, o a llengua estrangera o a allò que li vulgui dir.

Jo pens que és prou interessant i prou assenyat el disseny ja
que connectam amb el PTIL, amb el projecte de tractament
integrat de llengües, i que des del 97 ençà tenim experiències,
tenim propostes, hi ha sentències, hi ha interpretacions respecte
d’això, hi ha noves maneres d’entendre el tractament de les
llengües i, sobretot, una voluntat política d’explicar que no
només hi ha un model d’ensenyament de llengües, que sembla
que anar contra aquest model és tirar-se al buit, no. 

Sempre els he explicat que hi ha països que optaren per
aquest model i països plurilingües que no, i aquesta comunitat
autònoma té tot el dret del món de plantejar un projecte en el
qual crec, fermament, que pot entrar perfectament dins el
projecte..., que està entrant dins el projecte, que ja hi ha molts
de colAlegis que consulten com va l’aplicació als que estan
assajant aquest model experimental i estic segur que tendrem un
suport ampli, amb les diferències que hi pugui haver de criteri,
sobretot en el que són els pares i les mares a l’hora de realment
veure que els seus fills cada vegada més dominen evidentment
les llengües i també van avançant un poc més.
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Pel que m’ha referit a projectes de british i altres projectes,
idò lògicament que necessiten tota la nostra atenció i
necessitaran, amb dificultats econòmiques, mantenir-los i
continuar impulsant-los, però generalitzem aquesta experiència,
generalitzem aquest model, estic segur que a mi... em du a
pensar que serà molt interessant i molt efectiu per als nostres
escolars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Marí, en torn de contrarèplica,
té cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. En el primer punt, de les enquestes,
quan m’he referit al comitè de seguiment de la carta de les
llengües europees, a les llengües minoritàries a Europa, ja he
anat a buscar aquest referent per no entrar en la guerra de les
estadístiques ni de les enquestes. Vostè ho sap, Sr. Bosch, i el
dia que vulgui ens passejam pels centres de les illes tots juntets
i anam al mirar quin és en directe la competència lingüística
dels alumnes, ho sabem. Em sap greu que m’ho digui vostè que
com jo mateixa hem estat 25 anys dins un centre, segons què no
es pot dir.

No li he parlat en cap moment d’un model determinat
d’ensenyament de llengües, en cap moment no n’he esmentat
res. Només li he demanat tornar a recuperar el consens de la
comunitat educativa per un tema tan important com aquest.
Vostè ho va dir, em va dir “li posam un 65% del cens electoral
dels pares perquè és un tema molt important”, jo és que això al
principi em pensava que era un acudit o una equivocació i ara
faig un parèntesi, perquè ni en la independència de Kosovo
demanaven un 65% i si per als kosovars la independència no era
important, ja no sé comparar nosaltres posar encara un
percentatge més elevat d’un 55%..., vaig pensar en aquell
moment que quasi quasi era un acudit aquest percentatge, però
bé, senzillament des del meu punt de vista posar aquests
percentatges és increïble perquè vol dir que es dificulta
qualsevol procés que es vulgui tirar endavant, és posar traves.

Ara li llegiria una part de la sentència, però abans d’entrar
en la sentència de Galícia, només dos breus... només li he
demanat asseure’s amb la comunitat per recuperar, en la mesura
en què es pugui, quines són aquelles mesures que poden
implicar una discriminació positiva per a la llengua catalana,
perquè li torn a dir, i li ho repetesc completament, i pens que si
no vostè està obviant la qüestió fonamental, és que no tots els
alumnes d’aquestes illes tenen el mateix nivell en les dues
llengües. Si no partim d’aquesta realitat, d’aquest principi i per
això li dic que anem a mirar els centres, si no es parteix d’això
no farem res i vostè ho sap, la història ha marcat un
coneixement diferent, l’ha marcat una demografia, l’ha marcat
una immigració, ho sabem tot això, no hem de repetir-ho. Això
ha fet una història dels darrers anys que ha estat duríssima, per
tant, no tenim un mateix lloc de partida, no estam en un mateix
nivell de partida. Per tant, si no hi estam, no podem aplicar el
mateix, hem de buscar quines mesures poden discriminar
positivament en unes determinades etapes, en uns determinats
anys, quan sigui, però la llengua catalana ha d’estar
discriminada positivament per arribar a assolir aquest nivell
d’igualtat amb l’altra llengua que també és oficial, al marge

d’aquest... ja li he dit abans, dues vegades, que s’ha d’introduir
l’anglès, hi estic absolutament d’acord.

La sentència quant a que els pares no poden votar la llengua
de l’educació, diu la Sala a l’apartat 1 de l’article 5 d’aquest
decret de Galícia diu això, diu: “(...) determinar la consulta als
familiars per determinar la llengua materna predominant vulnera
la configuració del dret fonamental a l’educació que es recull a
l’article 27.5 de la Constitució a causa que els poders públics
tenen encomanada -i ho sap vostè perfectament- la programació
general de l’ensenyament per la qual cosa l’Administració no
pot deixar la qüestió al vot dels pares”, ho sabem, veritat? Per
tant, l’Administració ha de marcar unes pautes, l’Administració
també ha de fer que aquestes dues llengües tenguin un mateix
sistema d’igualtat i si tens una història, una demografia que ha
marcat una història en aquest país i, per tant, ha fet que
socialment les dues llengües tenguin un pes diferent, em vendrà
que per tenir aquesta igualtat hem de buscar mesures per
discriminar positivament la llengua catalana. 

Si no és així, parteix d’aquesta falAlàcia, aquesta falAlàcia que
és de cínics mantenir-la, voler pensar que la llengua catalana
està en la mateixa situació que la llengua castellana aquí, a les
Illes Balears. Això és ja d’un cinisme increïble.

 28.0000, només que siguin 28.000 alumnes immigrants han
arribat, segons l’informe que tenim aquí de l’anuari de
l’educació d’aquesta colònia, 28.000 alumnes, als centres
públics 26.000 i 5.700 als privats concertats, i deroguen els
PALIC, com s’atendrà tota aquesta problemàtica, això és
atenció a la diversitat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Acab. Finalment, només li vull repetir que retirin aquest
decret, que la qüestió de fons d’aquest decret és i suposa una
passa enrere de la presència del català al sistema educatiu i que
de cara a fer complir les lleis que estableixen que els alumnes
han de dominar les dues llengües amb igualtat i que no
garanteix en absolut una bona competència en anglès perquè
comença la casa per la teulada, com li he dit al principi. 

Per tant, li repetesc: retirin aquest decret, recuperin,
recuperin la comunicació amb la comunitat educativa i mirem
de trobar alguns elements de connexió abans que aquest decret
segueixi el seu camí.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Li contesta el Sr. Conseller.

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

En primer lloc, perquè no quedi cap dubte, especialment als
mitjans de comunicació que ens escolten, convé explicar un
poquet la referència que fa el Tribunal Superior de Justícia
respecte de la votació, ja que parlam d’una altra comunitat
autònoma. 

El que precisament diu el Tribunal Superior de Justícia és
que l’Administració educativa no podrà defugir de la
responsabilitat de decidir i el que allà feien era que els pares
triaven primera llengua, però una vegada els alumnes dins l’aula
feien una votació i predominava com a llengua vehicular la de
la majoria, amb la qual cosa per a mi hi havia dos drets que
queden conculcats: un, que és el dret d’elecció de primera
llengua, al cap i a la fi erra triar una casella, però de facto dins
l’aula, després, no, per tant... Segona, que efectivament
l’Administració no ha de fer deixadesa de les seves funcions a
l’hora de fer que aquesta votació sigui vinculant. 

Per tant, es referia u, a primera llengua -u, a primera
llengua-, que aquí evidentment salvam, perquè sí que creim que
s’ha de poder -i per això és més complicat- elegir i fer efectiva
aquesta elecció, no elegir i després haver de passar per una
votació, i per tant, que ha de ser l’Administració.

Segona qüestió, jo, això de cinisme, em sap greu que parli
en aquests termes, com abans que ha parlat de si unes persones
han de conèixer o no les llengües, etc., entram en un debat de si
hauríem de demanar si determinats polítics a l’hora de
presentar-se a unes llistes acreditassin el coneixement lingüístic,
perquè..., és que m’ho posa... m’ho posa a huevo que diuen. És
a dir, hi ha persones del seu grup parlamentari que s’expressen
habitualment en castellà, són docents i supòs que tenen
l’habilitació lingüística, però no en fan ús, per tant, nosaltres no
tenim cap problema de sentir-los en castellà, per tant,
m’estranya que vostès tenguin problemes de sentir algunes
persones del Govern o al Parlament del meu grup que l’emprin,
crec que ja entraríem en un debat que formaria part un poquet
ja de la part còmica.

Dit això, el decret no el retirarem, com no retiràrem el del
97, que partia del mateix principi: equilibri de les dues llengües.
I vostè sap tan bé com jo que al 98 vàrem començar a fer
comptes tots els equips docents de com havien d’aplicar això,
perquè era absolutament nou, també partia d’un decret similar
que hi havia a Galícia sobre el 50% i d’un altre que hi havia a
València. És a dir, varen partir d’aquí moltes comunitats
autònomes, varen començar a fer camí perquè no hi havia cap
camí ni cap experiència a tot Espanya de com s’havien
d’impartir dins el currículum aquestes matèries. Podríem fer una
lectura acurada fins i tot de tota la normalització lingüística
respecte d’algun article que me mereix una especial atenció la
redacció que té, però li he de dir que crec que l’esperit que hi ha
darrere tota la normativa i les sentències en volen defugir, n’hi
ha estadístiques, u, vull entendre que no qüestiona l’efectivitat
de les estadístiques que feim, tant l’anterior administració com
la que hi ha ara, i que els resultats són plenament vàlids. És a

dir, els resultats ens diuen any rere any que aproximadament el
coneixement de les dues llengües és similar i vostè fa una
especial referència respecte del coneixement del català que en
determinats casos deu ser així, sap que també n’hi ha respecte
al coneixement del castellà a determinades zones del territori?,
ho sap?

Sap que jo m’he trobat el cas de parlar amb infants de
primària, de sisè de primària, de setè de primària, que no
entenen el castellà, que van al metge i no l’entenen. És veritat
que segueixen un procés i que al final el sabran i d’altres,
castellanoparlants, que tenen moltes dificultats per un entorn
familiar i social castellà d’anar coneixent el català, però
circumstàncies n’hi ha dels dos casos, li ho puc ben assegurar i
com vostè diu podem anar a passejar pels gairebé 400 centres
sostinguts amb fons públics que hi ha en aquesta comunitat, al
final ens trobarem aproximadament els mateixos resultats. Ja li
dic, a finals de primària més coneixement en línies globals -les
estadístiques s’han interpretar com s’han d’interpretar, amb
molta prudència- de coneixement del català. 

Per tant, sempre llancen aquesta idea que sembla qui hi ha
un desconeixement absolut i hi ha problemes en les dues
llengües, de domini oral i escrit, i és en les dues que hem de fer
feina, i a més a més en una tercera, llengua anglesa. 

Per tant, li ho repetesc, creim que aquest decret tendrà un
suport majoritari dins el Consell Escolar; creim que aquest
decret tendrà un suport -i si no, lògicament ens atendrem a allò
que s’hagi de corregir- en el dictamen del Consell Consultiu, i
creim que l’esperit del decret és un... vàlid, absolutament
aplicable, i que permet i garanteix el coneixement, un camí nou
cap a la introducció de les tres llengües, d’un tractament com li
dic integrat cap a les tres llengües.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Sr. Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré demanant-li que agafi
el guant d’aquesta trobada, crec que serà molt interessant, Sra.
Presidenta, vist que tant el Govern com els grups parlamentaris,
nosaltres ho hem demanat en distintes ocasions, poder fer una
visita, una comitiva d’aquesta comissió a veure quina és la
situació lingüística dels nostres centres i, sobretot, en veure que
el Sr. Conseller creu que hi ha alAlots de sisè que no entenen
Bob Esponja, i jo aquest fenomen el vull tocar amb les mans
perquè jo tots els que conec l’entenen perfectament des de molt
petits. Però si aquest supòsit hi és, crec que ell ens vol
demostrar que no coneixem la nostra realitat sociolingüística,
per ventura l’única manera de fer-ho és fer aquesta experiència
i com a..., crec que és bo, les institucions s’han d’apropar a la
societat i hem d’apropar el Parlament al carrer, per tant, jo
recolliria aquesta proposta i anem, discutim entre tots quins
centres anam a veure, jo en tenc de pensats, no passi pena,
també evidentment a l’illa d’Eivissa i on calgui, i trobarem,
trobarem, aquesta situació i la constatarem.
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Llavors, constatarem també..., un prèvia d’entrada, tots
volem que el coneixement de les dues llengües oficials sigui
absolut i efectiu i volem el coneixement en anglès, més enllà
d’un tractament -jo diria- diferenciat d’altres llengües
estrangeres, però en tot cas en aquesta polèmica no hi entraré.
Com que tenim aquest objectiu i tenim aquesta realitat, passem
a veure com hi intervenim de la manera més intelAligent
possible. El que és estrany és que tenint el mateix objectiu,
tenguem tanta dificultat i tanta tensió a l’hora d’aplicar-la
perquè hi ha elements claus d’identitat darrere aquest debat.

Hem començat amb un debat sobre una experiència pilot i
evidentment hem aterrat em el decret perquè té molta més
magnitud i més densitat. D’entrada, pensàvem que un pilot era
per prendre nota, era per dir “feim una experiència pilot primer,
n’avaluam els resultats i després l’exportarem... o no, la
corregirem...”, no que abans de veure el pilot ja estem fent la
resta, no? A mi no m’ha donat la idea que era això un projecte
pilot i tenint en compte, ja dic que l’objectiu el podríem
compartir, doncs podríem veure com anava, teníem un element
que era voluntari per tant l’element de si hi havia prou anglès o
no en tot cas era una qüestió que tenien els centres, però ells
mateixos podien avaluar si el tenien o no, tenien que hi havia
suport amb doblers, més discret o menys, però hi era, i havia...
dir que si jugau aquí hi ha uns recursos públics que, en la
situació que vivim, la gent s’aferra a 1.000 euros, s’aferra a allò
que hi hagi, perquè realment la situació dels centres és molt
dificultosa i tenim tot el matalàs dels projectes lingüístics
actuals. 

Per tant, aquest 20% s’haurà convertit, en tots els que jo
conec, vostè em dirà si en coneix d’altres o quina experiència hi
ha, en un 20, 20, 60; els que jo conec són 20, 20, 60, els que jo
conec, del pilot; 20 català, 20 castellà..., perdó, 20 anglès, 20
castellà, 60 català. Per tant, bé, era una manera d’anar
introduint..., té flaqueses com s’ha apuntat, però no té la
magnitud ni la potència de després el que li ha vengut darrere
atropellant-lo, que és el decret, perquè, una cosa, Sr. Conseller,
sí que hauríem de distingir. 

El coneixement d’una llengua acadèmicament parlat no és
exactament el que ens jugam en la llengua catalana com a
llengua pròpia i jo diria en general en les llengües oficials, però
sobretot en el català, no? No parlam del mateix. Vostè trobarà
solvència d’una llengua en l’àmbit acadèmic que després no
donen cobertura o no et donen la confiança d’ús social i aquesta
és..., quan són llengües de convivència, la manera de nuar-ho és
diferent, és clar, vostè diu “és que no puc reproduir l’entorn”,
no, és que si totes les televisions del país fessin tots els dibuixos
en català, jo li diria “avanci amb el castellà a les aules”. Sr.
Conseller, li ho diu un diputat nacionalista, “avanci, posi un poc
més de castellà”, perquè no ja els meus nins, els nins
catalanoparlants, em referesc, en general, sinó els nins
castellanoparlants tenen un entorn que poc a poc es van imbuint
al nostre país, tots plegats.

En canvi amb el que em trob són projectes d’immersió
lingüística al centre, on en el patí, per dir-ho amb normalitat o
a fora de l’escola, per no entrar en polèmiques, fora de l’escola,
els nins catalanoparlants parlen als castellanoparlants en
castellà, això és habitualíssim al país i en aquest comitè rogatori
que farem jo li demostraré amagat darrere una mata, no posaré
micròfons com vostès feien a IB3, no... que es vagi fent, no,
amb tota la normalitat ho trobarà, ho trobarà amb normalitat, i
aquí és on ens jugam coses d’identitat, coses de construcció de
cohesió i això a vegades no ho reflecteixen les enquestes perquè
el coneixement d’anglès que volem per als nostres alAlots, que
ha de millorar moltíssim, el volem sobretot operatiu, molt millor
si tenen també alguns nivells acadèmics i d’altres, però el volem
en un altre nivell segurament respecte del que estam parlant,
però tant de bo que la fórmula sigui aquesta.

Crec que com diu hi ha experiències, hi ha hagut avanços, hi
ha hagut centres, però necessitam una passa més. El que sorprèn
també en aquesta línia seva són les retallades que vivim. Avui
mateix, aquestes experiències tenen problemes amb les (...),
vostè ho sap, amb els cobraments, tenen problemes amb la
massificació a les aules, tenen problemes en els projectes de
suport amb els temes lingüístics com s’ha parlat en els PALIC
i en tot el que significa els acolliments de la gent nova que
arriba que abans tenien cursos i ara no els tenen, tenen
problemes perquè se n’han de cuidar dels NESE mentre els han
llevat personal de suport que no té res a veure, però té a veure
perquè al final l’aula és única i a més el temps que nues no fas
corda, i té a veure amb la seva obsessió, obcecada, en el tema de
la segregació lingüística que quan té un recurs, un recurs de
suport com un logopeda, el dedica íntegrament a un fals
problema i el retira del problema que teníem o del problema de
repte que tenia l’aula, i complica la resta de reptes per travar el
titular de premsa o per salvar-se davant unes guillotines
mediàtiques bastant absurdes, Sr. Conseller, bastant absurdes i
crea situacions ridícules i grolleres dins les aules amb professors
que tradueixen l’alumne mentre el mestre natural està instalAlat
en una altra llengua i el mateix alumne se sent ridícul i forçat,
per cert, és veritat, la lectura de Galícia l’haurem de fer amb
molt de deteniment.

Galícia està dient “segregació” perquè no està dient..., en
bona mesura està dient que no hi pot haver decisions personals,
i si un ho lliga, jo crec que quan agafi aquest jutge, li expliquem
el que vostè fa a les aules, ho trobarà tan absurd, tan absurd, que
el que li dirà són ikastolas. I aquí és on haurem de mirar si
aquest sistema no valdria més plantejar-lo en sistemes globals,
perquè aquesta manera que el reconeixement de la primera
llengua sigui a través que tot el recurs vagi cap a aquest alAlot
que l’ha triada, anirà a separació d’aules. Un principi que vostè
i jo hem coincidit que no era el que volíem. No només és que
està prohibit, és que no el volem. Però va cap aquí, o va cap
aquí o va cap a situacions on efectivament, si hi posa tants
doblers, que li és igual tenir dos o tres mestres dins l’aula,
maldament els hagi retirat als que el tenien en preferència,
doncs aquí és on no ens trobarem.

Una qüestió que vostè deia, que tenen un sistema diferent
que el nostre i que hi ha distints models en democràcia, això és
veritat, la pluralitat, jo sempre que s’apelAla la pluralitat, tenc
tendència a dir que sí, però està segur que en l’educació i en els
elements vertebradors de país, no valdria més arribar a
consensos una miqueta duradors? I no que vostè digui, jo ara
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faré això i que jo li digui, tot d’una que jo arribi, ho llevaré. No
creu que hem d’intentar resoldre-ho d’una altra manera?

El Decret del 97, vostè ho sap, va ser durament contestat.
Però ens hi havíem instalAlat, amb distintes lectures, amb
diverses fórmules, però havíem recobrat un consens. Vostè va
i el trenca per la banda, sempre contra la llengua catalana,
perquè tots aquests missatges a més van acompanyats d’un
missatge contra la llengua, contra la necessitat de saber català
a les Illes Balears, animant a no importa l’aprenguis. Tot això
la gent ho capta perfectament per subliminal que sigui. La gent
no llegeix la literatura dels seus decrets, capta els missatges que
vostè envia. I això vostè ho està fent i està desestructurant
socialment. Bé, ja té uns voceros... Per cert, hi ha gent que no sé
per què se’n diuen mallorquín, si el que valoren és el castellà?
Que posin Círculo Castellano o fórmules que tothom entengui
exactament quin és l’objectiu que pretenen. Però bé, la societat
civil fa el que troba, com és natural. 

El tema de la segregació lingüística a les aules, evidentment
aquí no en parla aquest efecte pilot. Nosaltres, com vostè sap,
serà l’element que més criticarem del seu decret i ens trobarem
a una interpelAlació, dimarts que ve no podrà ser, haurà de ser en
un altre moment i aquest sí que ja serà per decret el proper dia
i n’haurem de parlar, perquè el trobam un tema realment central
de país, de país, això que vostè està fent.

El tema dels projectes lingüístics, també ja hi ha una línia
d’anar en contra d’aquell empoderament que fèiem als centres
perquè arribassin a l’objectiu que els marcàvem. Nosaltres els
dèiem, l’objectiu és aquest i és compartit, arribau-hi. I jo hi
afegesc, si no hi arribau, a l’objectiu, revisarem el projecte
lingüístic. Pactem-ho...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Jo el rept a això, posam els objectius,
el projecte lingüístic hi ha d’arribar, si no hi arriba, s’ha de
revisar el projecte lingüístic. Però no els digui com anar-hi,
cadascú ho sabrà, són professionals, és gent molt preparada, Sr.
Bosch, és gent molt preparada, no s’obcequi que estan tancats
molts d’ells, perquè estan en contra i volen defensar l’educació
pública, no els deixi de veure com a gent preparada, ho són. I
per tant, està en una comunitat educativa, escolti’ls i
acompanyi’ls.

Ara canvia el 20% també. Clar, dins aquest matalàs del 20%,
60%, era una fórmula. Pactem-la. No, ara vostè pot deixar el
català en el 20%, si deixa el català al 20% hi haurà una enorme
part de la població mallorquina, menorquina, eivissenca, que no
té com a llengua vehicular la llengua catalana que no assumirà
els nivells mínims de català per poder-los usar. I vostè ho sap,
i vostè ho sap. I em posarà davant l’anglès, jo dic que sí a
l’anglès i darrera em ve que amb el 20% no arribarà. Sí que hi
arribaran els catalanoparlants, de la mateixa manera que tots els
que som aquí catalanoparlants, hem viscut un abús contra la
llengua catalana, alguns no han arribat a aprendre a escriure-la,
qualcú sí, a mitges, però no hem deixat de saber la llengua que
teníem. Però els que no passin per l’escola segons quin tipus de

població que tenim en el país, no aprendran català, no
n’aprendrà, aprovarà uns exàmens en un moment o en un altre,
però no aprendrà català. 

Per cert, la gent que ve a passar uns anys aquí, com la gent
que va a passar-los a Castellà, si tenen una solució específica
per a gent que ha d’estar dos anys aquí, a nosaltres ens pareix
bé. Valorin-ho. Les mateixes que posen a França per al francès,
a Castella per al castellà, nosaltres la podem posar per al català
aquí, no en faltaria d’altra!, situacions d’aquest estil. Vostè ha
dit, he trobat molt divertit quan ha dit “és que no som un país
independent”. Bé, devem ser tan independents com els
castellans nosaltres, o no? Igual, igual d’independents que els
castellans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

O no?, o és que Espanya perquè és un país independent, què,
què? Les Illes Balears no són un país independent, però Castella
tampoc, tampoc. No, no, per l’exemple que vostè posava,
repassi l’exemple perquè el posava, m’ha fet la impressió que
les conseqüències que en treia de la independència de Castella
eren diferents de la no-independència nostra.

Per tant -i acab, Sra. Presidenta-, hi ha més elements que
haurem de tractar dins la interpelAlació, si hi ha ocasió a la
rèplica, però jo crec que darrera tot això podem parlar d’un
projecte lingüístic, hi hauria elements de (...), un hi estaria més
d’acord o no, però ens hi podríem entendre, el que no podem
acceptar és el míssil i els missatges contra la llengua catalana
que contínuament fa aquest govern i que vostè els acompanya.
I aquí n’hi ha un, aquí n’hi ha un d’important. I això és el que
no podrà emmascarar, per molt que ho intenti, per molt de
paquet i llaços que hi vulgui posar o hi vulgui llevar, perquè
l’altra obsessió és llevar els llaços. Tenint la situació que tenim
a les aules, la preocupació, la inquietud davant les retallades,
que vostè obri altres fronts és una autèntica irresponsabilitat.  I
el que fa irresponsabilitats, Sr. Conseller, és un irresponsable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Li contesta el Sr. Conseller.



472 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 32 / 29 de novembre del 2012 

 

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

El darrer m’ha quedat clar, m’acaba de dir irresponsable. Jo
mai no li ho diria a vostè. Estic segur que vostè és una persona
molt responsable, jo m’hi tenc, per responsable. I lògicament el
primer que li diré és que un decret no és un míssil. Aquest
decret no és cap míssil. Aquest decret és tan o més vàlid que
qualsevol altre, ja que parlam en termes ..., que m’agraden, com
vostè sap, més polítics gairebé que tècnics, vostès volen fer
veure. Tota la campanya que vostès volen fer veure és, primer,
ens volem carregar la llengua pròpia del país; segon, ara
utilitzarem també un decret d’aquest tipus. Li és ben igual allò
que digui aquest decret, a mi no. 

Aquest decret és una proposta d’ensenyament de llengües
dins l’escola moderna, vàlida i proposada a distints països
europeus que empren aquest sistema i assajada a qualque
comunitat autònoma, com el País Basc, que precisament tenia
models no integrats i que va fer una experiència molt interessant
amb models integrats, ja que és l’única comunitat, juntament
amb Navarra..., bé Navarra té una distribució territorial molt
especial quant a territoris i escoles, que volia provar el Partit
Socialista, curiosament amb el suport del Partit Popular.

Després ha fet alguna menció..., els alumnes aproven els
exàmens, però no vol dir que sàpiguen català. Bé, a mi
m’agradaria que revalidàssim que els alumnes que aproven
castellà saben castellà i ho podem certificar i els que aproven
català saben català i ho podem certificar. Perquè fins ara, aquí,
que ja li he dit que no és independent respecte d’Espanya, com
tampoc ho és Castella, com no és de moment cap comunitat
autònoma, de moment, vostè i jo divergirem en l’interès que
tenim que no sigui així, que n’hi hagi cap, evidentment, ... Jo
només feia la referència que aquí és una comunitat i aquest
partit, en aquest moment amb una ampla majoria i crec que el
Partit Socialista fins..., bé, el Socialista no ho sé, perquè ja hem
vist com li va per Catalunya, té un peu dins i un fora, però el
Partit Popular, que ho té ben clar, sí que està orgullós de la
Constitució que té, que tampoc no li discutesc que s’hagi de
reformar qualque dia, i no és cap escut, tampoc, però és la que
tenim. I el Tribunal Constitucional és el que tenim i el Suprem
també, i el Suprem també. I no tenim d’altra manera
d’interpretar, quan no ens posam d’acord, els particulars, les
institucions o els partits, les coses. Per tant, i tant que en podem
parlar de sentències! I tant que en podem parlar!

Per tant, per a mi aquest model és absolutament vàlid.
Segon, no és cap míssil. Tercer, és un sistema bastant avançat
d’ensenyament equilibrat en tres llengües. Quarta cosa, pretén
precisament que d’una vegada surtin certificats, perquè, clar,
aquesta és una comunitat autònoma que hem hagut de fer, tornar
fer i pensar que els alumnes que aprovaven en els nostres
centres educatius, els acceptaven que aprovaven en català, però
no els acceptàvem que sabien català, misèria, misèria absoluta
del sistema educatiu. Però resulta que els acceptaven que
aprovaven castellà i estan habilitats en castellà. Això no és just
del tot. No els sembla que ja comença a ser hora, després de 14
anys de començar tota aquesta feina i poder dir, jo com vostè
estic absolutament, perquè en form part, que els professionals
que..

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Agrairia un poc de silenci, per favor.

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

... els professionals que estam capacitats, crec, per tenir un
sistema educatiu amb una preparació del professorat que jo
evidentment no he discutit, ni m’atreviria, companys seus i
meus, estan més capacitats per impartir català, castellà, ciències,
física i química i totes les matèries. Per tant, un altre debat
interessant, quan estarem capacitats per dir que un senyor que
aprova quart d’ESO està capacitat en llengua espanyola, però no
en catalana? I el Partit Popular va proposar a l’anterior
legislatura i va produir un terratrèmol per dir aquestes coses tan
senzilles. O és que l’aprovat que donen els professors no és
igual de vàlid per a català que per a castellà? O és que ens
enganam a nosaltres mateixos? Què vol dir! Espanya no exigeix
als espanyols una determinada habilitació perquè és obligació
dels espanyols saber llegir i escriure en acabar l’ensenyament
obligatori. Però no proporciona cap certificat. Quina certificació
té un espanyol de què sap espanyol? Cap, si no va a l’estranger.
O en tot cas la primera certificació que té és el mateix títol
d’ESO. El mateix títol d’ESO l’habilita.

Però aquí, el propi títol d’ESO aprovat en català no ens
habilita. Estam d’acord, la situació no és la mateixa, però
qualque dia ens hauria d’habilitar. O és que els aprovats de
català no valen igual que els aprovats de castellà? Clar que sí
que valen igual i li deu costar igual, a un més i a un altre manco,
en funció també de la llengua en què pensa. Però deu costar
igual a qualcú castellanoparlant acaba de conèixer el català i a
un catalanoparlant conèixer el castellà, fosca! I li és tan difícil
un 6 de castellà a un com un 6 de català a un altre. Però un no
habilita el mateix que l’altre. Jo crec que ja és hora que ho faci.
Però sempre partim d’aquesta idea que no, que no estan
suficientment capacitats en català o en castellà.

Quant als PALIC, no es tracta lògicament de deixar sense
recursos, sinó que amb la filosofia d’aquest decret, habilitar els
nous PALIC o el nom que tenguin, lògicament.

Un altre punt que també em pareix interessant. Podem fer
totes les peregrinacions que vostès vulguin, a una escola i a una
altra, però què vol dir, que tots els estudis, ja sigui per part del
servei de ministeri, PISE i (...) no són suficientment bons a
priori? No creuen en els resultats? I clar que hi creim. Aleshores
si hi creim, no és vera que els alumnes no coneguin el català,
aproximadament igual que el castellà. Per tant, tenim un
coneixement semblant, podem manejar idò les dues matèries en
les dues llengües. Coneixeran Bob Esponja i en Shin Chan i
coneixeran tots els personatges de TV3, en català i en castellà.

(Remor de veus)

Sí, Bola de Drac va ser un clàssic.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 32 / 29 de novembre del 2012 473

 

Pel que fa referència -i acab- als consensos bàsics dels
decrets del 97, també n’hauríem de parlar una bona estona. El
decret del 97 diu allò que diu i, per cert, té un article que ha
estat interpretat com ha volgut ser interpretat. I no ha estat
impugnat perquè no deu haver interessat a ningú fer-ho, que
parla de com variar la distribució del 50%, “els equips directius
i els consells escolars procuraran aconseguir els consensos
necessaris per tal de...” I això com s’interpreta en votacions,
com vostès saben, amb un 20% de participació i per exemple un
70% a un 20%, amb un 15% d’un cens s’han pogut canviar.
Vostè sap també com jo què sol passar a les votacions moltes
vegades i la participació que hi sol haver dins les escoles.
Haurem d’articular qualque dia la participació, que també està
des de la Constitució a la LOE a totes les disposicions. Com
concretar aquesta participació? Allò que no ha de ser és
vinculant, en el sentit d’aplicació directa. Això és el que diuen
tots els tribunals. Nosaltres no podem defugir de la nostra
responsabilitat de prendre una mesura dins un centre que és
competència nostra. Però sí podem fer que sigui vinculant a
l’hora que el consell escolar presenti el projecte, no que vagin
a votar tres i el “cabo”. 

Hem de fer un projecte majoritari o no l’hem de fer si volem
canviar un projecte..., perquè també hi ha escoles, hi ha escoles
que les primeres que em varen fer pensar que hi havia gairebé
una recollida de firmes de devers un 90% de pares, respecte
d’augmentar un poc la proporció de castellà i ni gota i es
mantenia un model d’immersió. Això jo ho he vist i vostè ho
sap. Hi ha escoles amb distintes casuístiques. Però un model
equilibrat amb el marge que té i amb un consens ample, sí que
val la pena. Però amb un consens no ample..., bé, bé i per què
determinades lleis requereixen determinats percentatges? Per
què? Perquè hem decidit que era bo que tenguessin un ample
consens.

Per tant, nosaltres tenim tot el dret del món, i no és broma,
a determinar el consens que hi ha d’haver per incrementar en
una llengua o en una altra. Segons quan hem d’escoltar la
comunitat educativa i segons quan no hem d’escoltar la
comunitat educativa, que té uns grans professionals. Li repetesc,
la comunitat educativa què vota? L’educativa i la no educativa,
tots? Hi ha moltes maneres d’afrontar les coses, jo crec que
aquesta és una tan vàlida, tan interessant i tan bona com
qualsevol altra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alorda en torn de contrarèplica té
un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el torn animar a agafar aquest
guant, insistim tots que serà molt positiu. I evidentment, això no
lleva que tots coneixem estudis d’aquestes estadístiques i de
sociolingüística. I tenim una radiografia bastant clara de com
està el país, amb dades objectives, més enllà de l’experiència
que cadascú tengui, perquè ens fiam dels sociolingüistes, ens
fiam del treball científic que fan i de la radiografia que fan de
com està la llengua en el país, cadascuna, i quins són els
instruments per millorar-la, o per apuntar-la. Bé, nosaltres els
recollim bastant aquests treballs dels sociolingüistes, crec que
vostè se’n decanta, francament. Però veiem-ho en els dos

sentits, facem un treball de sociolingüística i toquem-ho
nosaltres amb les mans. Ens trobarem el que han dit els
sociolingüistes, no trobarem una altra cosa.

I el tract d’irresponsable, Sr. Bosch, i em sap greu, em saben
greu les seves polèmiques personals i em saben greu aquestes
polèmiques polítiques que tenim amb vostè, em sap greu. Però
si vostè crea tírria dins la societat i cerca elements de crispació
dins la identitat, per intentar transmetre la innecessarietat de la
llengua pròpia, que no li podem dir pròpia, que no pot tenir un
plus, que no pot ser vehicular, que aquesta llengua no pot ser
massa més que dels indígenes, bé ens troba davant, però perquè
vostè està creant una polèmica social d’una ordre de
convivència diferent, d’una idea de jo som més de dretes, jo
som més d’esquerres, jo som més d’aquí o som més d’allà. Cosa
que, per cert, ja que parla de Galícia, també hi ha hagut distints
moments del Partit Popular, aquí i allà. La Llei de normalització
lingüística de Galícia va ser aprovada per PP i Bloc, qui hi
estava en contra en tot cas era el PSOE. I hi ha hagut sentències
en aquesta situació, que ja en parlarem. 

El PP ha canviat, ha canviat molt i vostè hi navega darrere
i ens diu que és l’única manera de fer-ho. I fa míssils contra la
llengua catalana, què vol dir que un decret no pot ser un míssil?
I una llei que pot ser un míssil a la convivència evidentment, no
és que ens foradi quan arriba. Clar que sí, hi pot haver objectius
polítics darrere les normes que ataquen elements primaris de
convivència. I aquí hi ha deixar el català al 20%. No és que
l’anglès hagi de ser o no vehicular, si estam preparats o no, que
en podem parlar, si tots els centres ho tenen, si realment
aprendre plàstica... De tot això en podem parlar, però a un nivell
de polèmica diferent, Sr. Bosch. És quan vostè, parlant-nos de
la llengua estrangera, ens colAloca el 20% de català. Un temps
ho feien sense posar-hi els focus..., jo a vostè encara el veia de
la vella escola, de veure si passa sense que es vegi molt. Ja se’n
cuiden d’altres tanmateix que aquesta estratègia no funcioni,
perquè l’objectiu bàsic, ja ens ho diuen ells, ja en bravegen
prou, l’objectiu bàsic és llevar el català, és arraconar el català
perquè la dictadura catalanista... Bé,  tota aquesta rèmora vostè
la coneix, tot aquest discurs, el coneix bé, perquè és molt difícil
perquè és més bo de trobar Intereconomía que Bola de Drac,
vull dir que és una cosa que és difícil. És bo de fer trobar-ho.

En tot cas, crec que el consens l’ha de cercar una mica i té
un avantatge el consens, Sr. Bosch, és ver, no es mira el text, jo
ho he reparat moltes vegades, quan s’actua amb un cert consens
a una certa actuació, la gent oblida els D8 i els decrets i la
clàusula 34, perquè quan hi ha un consens d’actuació es fa el
que tothom es pensa que és el que hi ha aprovat, i normalment
s’està fent l’aprovat, però és que es crea un clima de seguretat,
d’actuació normal i només hi ha que resulta que l’article 138.2
deia una cosa del conveni, del projecte, que ningú no havia vist,
quan qualcú cerca, perquè sap que hi ha, però qualcú està
cercant; quan hi ha una pau, quan tothom veu clares les regles
del joc, ningú no va a cercar, i això té molts elements positius
de convivència, ara, si qualcú ho posa damunt la taula ho hem
de resoldre; el normal seria dir: i ha anat bé fins ara, i el 138.2
què és una nosa? Idò el llevam el 138.2.
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Vostè no, vostè vol recuperar el que pugui crear aquest
problema i posar-lo ben enmig i crec que són dos elements
molts diferents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Nosaltres estam completament
d’acord que tard o d’hora haurien de poder acreditar amb els
títols acadèmics, crec que és la normalitat d’un país i jo la
voldria per al meu, però evidentment amb garanties que això és
així. I vostè torna enrera, ens hi havíem acostat molt, per
ventura no als nivells que demanava el Partit Popular en aquella
convocatòria, que parlava, si no ho record malament era el B en
EGB i el C en ..., no record com anava, era ESO ja, si era 90,
era C en batxiller i el..., no ho record, la qüestió era que el
problema que teníem en aquell moment era que encara no ho
teníem acreditat. Jo crec que ningú no està en contra que els
títols acadèmics acreditin, a l’inrevés, és el que trobam que ha
de tenir el sistema lingüístic europeu, el problema que nosaltres
tenim és que no el tenim, i que tothom que suspèn dues
assignatures, en què una sigui el castellà, a Castella, té aquesta
habilitació en castellà; aquí, si una de les suspeses, a segons on
no en parlem, un 20%, si amb un 20% d’assignatures, una de les
suspeses és el català, pretendre que amb el títol, i passes i tens
el títol, i pretendre que així tens el nivell, serà complicat. Ara,
amb un nivell objectiu, que tot va acompanyant tot el
coneixement, que no ve gent el darrer any, no ve una gentada,
sinó que sabem que la gent normalment, el percentatge enorme
de gent ha tret tot el curs, li hem de donar el títol, li hem de
donar, en això ens hi trobarà; però no llevi elements de
naturalitat en aquest procés. Vostè els perjudica, no els facilita
-home, els pot facilitar, perquè demà matí pot treure el decret
que diu: i et don el títol; però no crea les condicions objectives
perquè això sigui més fàcil. A l’inrevés.

I efectivament, i ja acabat amb això, és evident que si (...)
Espanya s’entesti a ser una presó de pobles i vulgui
castellanitzar perquè sigui l’única manera de ser un espanyol
correcte, és evident que nosaltres comprendrem tots els
processos d’independència d’aquesta Castella, perquè si
Castella vol ser Castella doncs que es quedi amb Castella, és
evident; ara, vostè em diu que això és el que vol tothom; no ho
sé, amb uns nivells que respecti les llengües del país i no et
posin en tribunals constitucionals, nomenats a dit pels dos
partits grans, evidentment, això no són tribunals, com vostè sap
com es nomenen, que et neguen aquesta diversitat, doncs sí, li
he de reconèixer que crea una gran incomoditat i una gran
dificultat per poder-se expressar i per poder-se realitzar amb
tota l’expressió política que un voldria en aquest estat de coses.
Ara, aquest estat de coses no el du un o l’altre, el crea una
manera d’entendre Espanya, que és la que vostè implanta aquí
i que és la que té com a una obsessió i el Partit Popular i en
bona mesura, evidentment també, el Partit Socialista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per cert, Sr. Alorda, agaf bona nota de
les seves peticions.

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies. Hi havia diverses idees que volia deixar damunt la
taula en aquesta darrera intervenció, amb vostè, que fa
referència, primer, en titulacions, òbviament, que en el cas
d’habilitar per titulacions lògicament no seria (...) matèria
suspesa, cosa que, a més, seria un requisit que ens posaríem
nosaltres, com vostè diu a Castella. Li repetesc, no és que
t’habiliti específicament, perquè cap espanyol, en principi,
davant l’Estat espanyol ha d’habilitar que coneix l’espanyol
davant una oposició, però se suposa que l’habilita el títol que,
efectivament, el pot aconseguir amb la llengua castellana
suspesa. No seria el cas de la nostra proposta, que seria tota
persona amb la secundària i la llengua, en qüestió aprovada,
estaria habilitada en català.

Segona qüestió, el PP ha canviat molt? Doncs miri, deu
haver evolucionat com vostès i com nosaltres i com el Partit
Socialista, que el Partit Socialista, precisament, és el que ha
evolucionat més i és el que ens té més despistats, però...

(Remor de veus)

... jo li diria, nosaltres què hem fet? Nosaltres, crec que, li
repetesc, que a l’hora d’elaborar un programa electoral sí que
escoltàrem, escoltàrem la..., i vostè aquest debat de vegades el
vol defugir. Ningú no dubte dels seus plantejaments, des del 83
que es va constituir aquest primer Parlament fins avui, ningú
lluita i té massa respecte per totes les forces polítiques que han
fet possible on hem arribat, al grau d’autogovern que tenim,
etc.; però, jo, sincerament, pareix que hem de venir a demanar
disculpes per dur un decret que creim que és bo per a aquesta
comunitat i pareix que venim a demanar disculpes perquè no hi
ha altra manera que, com vostè diu, per exemple, per exemple
allò que diverses vegades li ha dit el Tribunal, i per exemple la
Generalitat, i no en vol fer cas, manejar les dues llengües com
a vehiculars, idò no; ho faran? No. És que ho diu el
Constitucional i és d’obligat compliment! Idò, no. Idò resulti
que qui li parla, sí; però això és una diferència de plantejament.

Segona qüestió, una altra cosa hem obviat, el dret a l’elecció
de la primera llengua. Sí, està escrit, ens va bé, però havíem
arribat a una espècie de consens que ja ho veurem, i que no s’hi
afegeixi aquest dret; s’aplicava la immersió i un infant ni tenia
dret ni sabia, i qui li parla, és que ja no sé com ho hauré de fer,
fer una nota de premsa amb la carta que vàrem enviar als pares
i mares recordant que tenien el dret. Per cert, que ens varen dir,
no sé si intentar impugnar, bé, crec que la tenen impugnada, ja
ens ho diran els tribunals, ordre d’escolarització, que un article
recordava aquest dret; bé, amb un ampli suport del Consell
Consultiu, ho recorden, que havien de passar tots els mals
haguts i per haver perquè a l’ordre d’escolarització vàrem
afegir, que recordàvem, que la llei deixava als pares triar la
primera llengua? Quin rebombori armàrem, per posar a una
ordre el que diu una llei?
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(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Evident, evident, evident, que si ens haguessin de dir
responsables hi hauria molt que parlar-ne si a una ordre no es
pot posar la reproducció textual d’un article d’una llei, i a més
amb el suport del Consultiu. I a més, és que voldria veure què
ens diu qualsevol tribunal; és que ja si posàssim el contrari, però
per posar el mateix. I com que era la primera vegada que una
ordre ho posava, enviàrem als pares i mares un recordatori
d’això que, precisament, feia anys que, com vostè sap, ens
havíem oblidat o ho havien deixat a una situació, en els llimbs,
només els recordàrem això, ni els vàrem animar en un sentit ni
en un altre, i triaren ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

... ho faig públic i ho faig constar en acta, que si és necessari
durem la carta a aquesta comissió per llegir-la, per veure si es
dedueix que de la lectura de la informació d’aquesta carta..., és
que d’aquesta insinuació una persona ja en comença a estar
farta, perquè pareix ser que hi havia insinuacions en aquesta
carta purament recordatòria. Després ja veurem qui és
irresponsable i qui no, però bé, serà en tot cas una diferència
d’apreciació.

Que som de la vella escola? Sí, amb 31 anys ficat en aquest
món, (...) de la vella escola no..., però amb els principis
fonamentals que aquesta paraula tan formosa té de vella escola,
i no precisament per passar desapercebut, perquè hi estam per
enmig del temporal, vull dir que no és així; sinó per posar
damunt la taula: 1, la legitimitat de fer això; 2, el convenciment
de fer això; 3, la seguretat que moltíssima gent és darrera aquest
model; 4, que la història d’aquesta comunitat ens demostra una
i una altra vegada el suport que té sobre aquests plantejaments
la nostra força política, que, si més no, depèn d’un o dos
diputats per tenir la majoria sempre. I que fins i tot en aquest
cas, bé, amb determinats partits que ens donaren suport que ara
ja no són a aquesta cambra, opinaven sobre per exemple coses
referents al B i al C.

Què a un li agradaria dur això amb el màxim consens? Sí.
Què m’agradaria molt que se’n discuteixi en el Consell Escolar
i que opini el Consell Consultiu? Sí. Què crec que aquest decret
serà molt ben rebut per la comunitat educativa? N’estic segur.
Què tendrà uns marges si realment hi ha un consens amplíssim...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor.

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

... serà molt més ben rebut del que vostè es creu, n’estic segur,
i molt més ben rebut pels pares i mares, principals responsables
de l’educació dels seus fills, n’estic. I així està succeint a
Galícia en aquest cas, després de dos anys, manifestacions al
conseller, a la Plaça de l’Obradoiro, pareixia que havia de
passar cel i terra per ull, i avui en dia a Galícia hi ha una
tranquilAlitat quant a aplicació d’un model basat en
plantejaments d’aquests, per posar aquest cas d’un precedent i
d’un referent i d’una inspiració en aquest model amb tota
normalitat, amb tota normalitat. Perquè clar, sociològicament,
sociològicament, sociològicament, i vostès ho saben, la majoria
de gent pensa com nosaltres; molts de votants seus pensen com
nosaltres, i miri, ho dic clarament, miri que ho havia dit mai i he
parlat així de clar, i avui com en la intimitat un es troba bé aquí,
i realment la majoria de gent pensa que aquest model és el
normal a un país bilingüe, trilingüe.

Per tant, n’estic convençut, estic segur que funcionarà i, en
tot cas, s’hauran de fer retocs, s’hauran de fer variacions al llarg
dels anys, com se n’han fet del 97, però esper que no es canviï
l’esperit, com l’esperit que tenia en el 97 d’equilibri entre les
llengües.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri si la majoria de gent
pensa el mateix que a Galícia hem tornat guanyar per majoria
absoluta, vull dir que això és una cosa important.

Miri, els responsables per al Grup Parlamentari Popular són
aquells que posen els llaços, no aquells que els lleven; són
aquells que munten xous polítics en els centres educatius,
aquests són els irresponsables que ens alteren els alAlots. A les
escoles es va a fer classe i a estudiar i a aprendre i amb un
40,8% de fracàs escolar no són hores de fer xous polítics en els
centres. Per a nosaltres, per al Grup Parlamentari Popular
aquests són els irresponsables. Irresponsables són aquells que
amb els dibuixos es creuen que s’aprèn una llengua, els que no
es coneixen el currículum de les llengües, una llengua no
s’aprèn només veient dibuixos, una llengua té moltes més coses
i no s’aprèn d’aquesta manera, per a nosaltres això són els
irresponsables, aquests són els irresponsables.
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Tenim un sistema educatiu que ha resultat, el sistema
educatiu que tenim, repetesc, té un 40,8% de fracàs escolar; és
que els alumnes nostres no han assolit la llengua catalana, però
és que tampoc no han assolit ni la castellana, però és que
tampoc no han assolit cap de les instrumentals; és que quan
entren a la universitat, abans d’entrar a la universitat els han de
fer classe. Vull dir, i vostès creuen que estam per a aquests xous
polítics dins els centres? Per a mi això és una irresponsabilitat,
i molt grossa.

Molts hem lluitat en aquest país per la llibertat i hem tengut
durant massa temps imposicions, hem tengut quaranta anys de
dictadura i ara podem dir que també tenim deu anys de
dictadura catalanista, i ho tornaré repetir, ho tornaré repetir, sí,
una dictadura catalanista, una dictadura que, sense consens, ens
va imposar la immersió lingüística; una dictadura que, sense
consens, va fer, va elaborar un decret, la Sra. Bàrbara Galmés,
on no es permetia el dret dels pares a elegir la llengua
d’aprenentatge dels seus fills, això és una dictadura.

Repetesc, molts hem lluitat en aquest país per la llibertat i
hem tengut durant massa temps imposicions, de totes les
ideologies, perquè ara que podem optar a la llibertat d’elecció
de llengua, no li donam la dimensió que mereix. Ja no es tracta
d’una de les promeses claus en matèria educativa del nostre
programa electoral, amb l’objectiu d’oferir als nostres alumnes
la possibilitat d’acabar en el seu aprenentatge obligatori amb les
dues llengües oficials de la nostra comunitat amb total
perfecció; es tracta que les bases sobre la matèria educativa i la
llengua que ens hem donat, tant a la nostra Constitució com al
nostre Estatut i a la Llei de normalització lingüística, no volem
que els Tribunals de Justícia, com els ha passat a vostès el temps
del pacte, hagin de rectificar les nostres polítiques, les polítiques
d’un govern del Partit Popular, no ho volem.

La nova ordenació està en clara línia amb les darreres
sentències del Tribunal i amb això volem fer feina i amb això
volem treballar. Amb aquest nou decret que, d’entrada, té un
títol esperançador, tractament integral de les llengües, s’inicia
un camí que buida els dubtes i recondueix interpretacions
normatives. És ver que des del 97 hi ha hagut moltes
interpretacions normatives, aquestes interpretacions normatives
ens han duit a la immersió lingüística, nosaltres no volem un
sistema d’immersió lingüística, és que no ho volem, ni el volem
nosaltres ni el volen els nostres votants, vull dir és que això
queda ben clar, sobre les quals es basava la immersió
lingüística, oferint un temps clar, directe i basat sobretot en la
llibertat d’elecció de llengua dels pares.

Sra. Presidenta ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol continuar, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Si no hi ha silenci no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Els pares podran triar la llengua de primer ensenyament dels
seus fills, cosa que ens va negar el pacte; es distribuiran les
llengües oficials i l’idioma estranger en el següent cursos, sota
un estricte còmput d’horaris mínims per a cada una de les
llengües oficials de la nostra comunitat autònoma i per a la
llengua estrangera, mantenint la llibertat dels pares en l’elecció
de llengua en tot el procés educatiu, sota els principis
d’intervenció individualitzada i modificació de la distribució
establerta pel decret. Per a nosaltres l’important són les
persones, les persones, la llibertat de les persones, la llibertat
d’aquells pares que tenen uns fills i d’aquells pares que volen
fer o volen triar la llengua d’aprenentatge dels seus fills.

Sr. Alorda, jo l’he escoltat amb molta atenció, o sigui que no
em remeti allà, jo mir cap allà on vulgui, només faltaria!

Quan un 65% dels pares dels centres així ho decideixin
podran canviar el model lingüístic del centre.

Des que el decret de mínims es va interpretar com de
màxims, és a dir, es va trencar el consens lingüístic d’aquesta
comunitat autònoma, i no va ser el PP qui el va trencar, sinó que
ja sabem qui va ser qui va trencar el decret de mínims, es va
generar un rebuig social. Tu no pots imposar una cosa que
estimes, una cosa que l’estimes no la pots imposar, com vostès
varen fer; vostès ens han imposat el català, com se’ns va
imposar el castellà a un determinat moment de la història. Les
posicions sobre el sistema i sobre la pròpia llengua es van
polaritzant i es van polititzant; la imposició de la immersió va
provocar un sentiment de rebot cap a aquest sistema i cap a la
nostra llengua i les postures extremistes, tan sols van aconseguir
despertar definitivament la societat balear.

L’esborrany del decret sobre el qual podrem tots opinar, a
més està en fase de passar pel Consell Escolar, Consell
Consultiu, no només estableix la llibertat d’elecció de llengua,
sinó que guarint-se ja en salut, estableix una sèrie de filtres
perquè l’exercici efectiu del dret sigui una realitat.

Sense anar més lluny, el projecte lingüístic del centre, que
ara es dirà projecte de tractament de llengües, serà aprovat
inicialment pel Consell Escolar, abans de ser aprovat
definitivament per l’administració educativa. Si la Conselleria
no dóna el vist-i-plau i fins que el centre no proposi un nou pla,
l’administració imposarà transitòriament el seu, convertint-se
així des d’aquest moment l’administració en la valedora de la
voluntat normativa, que ens dimana dels òrgans que
democràticament ens hem donat, en compliment de la nostra
Constitució, de l’Estatut d’Autonomia i de l’aplicació de la Llei
de normalització lingüística. No podem tenir centres que no
acompleixin ni la Constitució ni l’Estatut d’Autonomia ni la
Llei de normalització lingüística.
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Si exceptuam alguns períodes normatius, la inèrcia de la
immersió lingüística provoca que la transició cap a la llibertat
d’elecció de llengua no estigui exempta de dificultats. La
colAlaboració de la comunitat educativa i una decisiva convicció
que l’article 20 de la Llei de normalització lingüística encomana
a l’administració educativa l’adopció de les disposicions
necessàries encaminades a garantir que els escolars de les
nostres illes, qualsevol que sigui la seva llengua en iniciar
l’ensenyament, acabin l’educació obligatòria, utilitzant
perfectament les dues llengües oficials de la nostra comunitat
autònoma.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular, li donam
suport a aquest decret. Evidentment, trobam que és un marc
legal ideal, on s’acompleix, repetesc, la Constitució Espanyola,
la Llei de normalització lingüística, el nostre Estatut
d’Autonomia i les sentències que han sortit al respecte.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Conseller.

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

Moltíssimes gràcies, Sra. Diputada, i al Grup Popular per
donar suport a aquest, veníem ja d’un pla plurilingüe, però ...,
i pel temps i per la circumstància, a més, és evident que després
d’estar en exposició pública.

Compartesc amb vostè que partim d’un model que, després
del decret del 97, que ha evolucionat amb la història, que han
sorgit interpretacions i que ha evolucionat amb la manera de
retornar a aquella idea d’equilibri i amb una incorporació
efectiva de la llengua estrangera i amb la intenció de fer
possible això que hem estat explicat en repetides ocasions.

Creim que sortirà amb un ampli suport, creim que serà
d’implantació relativa fàcil a l’hora que es podrà seguir tot un
procediment que no ha de suposar més que una revisió del
projecte lingüístic, una implementació; i en llengua anglesa sí
que haurem de fer un esforç per acabar de capacitar tots els
professionals que ens puguin permetre fer efectiu el que diu el
pla i el que dirà en el seu moment el decret d’impartir matèries
no lingüístiques en anglès, i certament, com vostè diu, crec que
està suficientment explicat a la majoria de persones de cara a
prendre una decisió, i era un pilar important i insistit i comentat
realment durant campanya electoral, i un compromís de la
nostra formació de proposar un model, que a més no és que
se’ns hagi ocorregut, és que a altres comunitats autònomes
espanyoles està assajat, es basa en els mateixos principis i està
donant uns magnífics resultats, com estic segur que en donarà
aquest.

Per tant vull agrair a tot el grup el suport, i gràcies a vostès
per escoltar-nos. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, torn de rèplica.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Simplement per acabar recordam que la nostra comunitat
autònoma és bilingüe. Constitueix, a més, aquesta característica
constitueix un eix integrador sobre el qual gira la nostra societat.
Ara més que mai hem d’apelAlar a la responsabilitat que
correspon a cadascun en la nostra funció per a la construcció
d’una societat plurilingüe, que és una font de riquesa cultural.
A més és un aspecte pedagògicament acceptat que el
plurilingüisme condueix a un millor desenvolupament cognitiu
de l’alumne, i socialment a una actitud més oberta i solidària,
facilitant la incorporació de sentiments de respecte i tolerància
respecte a altres cultures. 

Hem d’espanyolitzar, evidentment, els nostres alumnes, però
també els hem de “mallorquinitzar”, “menorquinitzar”,
d’Eivissa i de Formentera, no és ver?

(Rialles)

Vull dir que els nostres alumnes -no, i això ho dic ben
seriosament, ho dic ben seriosament perquè sé la problemàtica-
els nostres alumnes no només han de conèixer la Serra de
Tramuntana, els nostres alumnes han de conèixer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Diputada. Perdonin, pregaria un poquet de
silenci a la sala, que no se sent bé a la portaveu. Gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies. Els nostres alumnes no només han de conèixer la
Serra de Tramuntana i no només han de conèixer la nostra
llengua, han de conèixer la llengua espanyola i han de conèixer
altres indrets d’Espanya. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Conseller, vol fer ús...

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

Simplement vull donar-los les gràcies a vostès i a tots els
membres i als assistents, i fins a una propera ocasió. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò 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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