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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió
d’avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sra. Presidenta, Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta, Josep Torres substitueix Catalina Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. 

Passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 8227/12, 571/13 i 639/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8227/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement
de la funció i de la tasca dels centres de professors.

En primer lloc, per defensar la proposició no de llei RGE
núm. 8227/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
reconeixement de la funció i de la tasca dels centres de
professors, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí
i Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, una vegada
més presentam una altra iniciativa en aquesta comissió
d’Educació i en aquest cas el tema gira al voltant del
reconeixement de la funció i de la tasca que han duit a terme i
que duen a terme els centres de professors, els CEP, coneguts
així popularment. 

Crec que de tota manera amb l’exposició de motius que
vàrem presentar amb aquesta proposició no de llei ja em vaig
estendre abastament sobre quines són les funcions dels centres
de professors i també sobre quina és la necessitat del seu
funcionament per a la qualitat del  nostre sistema educatiu. 

Crec que tots convenim en aquesta comissió que una de les
tasques fonamentals per al futur d’aquesta societat, de la nostra
comunitat educativa, però també del país en general és que el
sistema educatiu funcioni i no ens hem de conformar a mantenir
el estàndards actuals, sinó que pens que toca sempre que
hauríem de ser ambiciosos i sempre treballar per aconseguir
millorar-los.

Per tant, dins aquest context els centres de professors juguen
un paper important, s’encarreguen fonamentalment de seguir les
directrius del Pla de formació permanent del professorat aprovat
el 2011, són els organismes encarregats per tant d’aconseguir
que els professors gaudeixin d’una bona actualització de
coneixements, tant pel que fa a les seves respectives àrees com
pel que respecte als avanços generals en mètodes pedagògics i
en evolucions didàctiques.

Tot això es desenvolupa dins un context més ampli,
l’Estratègia Europea 2020, sense anar més lluny i dins aquest el
Pla sectorial que fa referència concreta a Formació i educació
2020, en què la formació permanent del professorat hi juga un
paper bàsic i primordial. Per tant, en un món canviant com el
nostre, la formació permanent del professorat constitueix una de
les eines bàsiques per a l’assumpció de nivells adequats de
qualitat professional. Sense els CEP entendríem que
l’assoliment d’aquests objectius de qualitat professional serien
quasi bé impossibles i, com tot el sistema educatiu en general
durant aquests darrers cursos, es veuria afectat greument.

De tota manera, també s’ha de reconèixer que en aquests
darrers temps, en aquest darrer any i mig, quasi dos anys, els
CEP han patit una retallada forta i important i per tant, trobam
que és necessari que es reconegui la seva tasca, la feina que s’ha
fet i que esperam que continuïn fent.

D’aquí ve, per tant, el punt 1 d’aquesta proposició on diu
que “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer la tasca portada a terme pels equips
dels Centres de Professors de les Illes Balears.” Per tant, encara
que només tengui un valor que podríem dir simbòlic, perquè
entenem que aquest punt 1 és quasi bé -diríem- simbòlic, sí que
el vaig fer a un moment en què hi havia hagut tota una sèrie -
diríem- de rumors, per dir-ho d’aquesta manera-, en què es deia
que els CEP es veurien afectats o es reduirien molt més de com
s’han reduït i que fins i tot hi havia l’amenaça que poguessin
tancar-se, etc.

 Per tant, enteníem que tots aquells rumors, totes aquestes
notícies que en part després no han donat un bon fruit, però
entenem que varen fer i varen causar un fet, diríem, un prejudici
sobre els centres de professors, diríem que es va menystenir, es
va menysvalorar el mateix organisme dels centres de professors
i que, per tant, això té un afecte directe sobre la qualitat de
l’ensenyament i dins la comunitat educativa. Per tant, sí que
demanaríem que hi hagués aquest compromís del Govern,
també d’aquest parlament, d’aquest reconeixement a la tasca
important que duen a terme els centres de professors.

El punt 2 implicaria també el compromís amb el
manteniment de les actuals estructures. Recordem que les
estructures actuals són la meitat del que eren fa aquest any i
mig, per tant, s’han de mantenir atenent aquesta situació
excepcional, aquesta estructura actual com a mínim. Més
endavant òbviament tot d’una que fos possible sí que s’hauria
de tenir en compte la possibilitat de tornar-ho ampliar perquè
també es pogués òbviament ampliar els serveis que es donen en
formació del professorat.

El tercer punt que és “El Parlament insta el Govern a
mantenir la presència dels centres de professors a cadascuna de
les Illes Balears.” Aquest punt està fet directament pensant en
Formentera, crec que és pot dir ben directament i ben clar, i per
tant, tampoc no s’ha de negar.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 34 / 21 de febrer del 2013 499

 

Normalment quan no es tracta de crear places innecessàries
a vegades, com la del delegat del Govern de Formentera, quan
no és aquest cas, sempre que s’ha de reduir o s’ha d’eliminar
algun servei, Formentera sembla la candidata perfecta. Per tant,
per això ve aquest punt, per recordar que som quatre illes, que
hi ha unes obligacions en cadascuna de les illes i que per tant,
no val aquella idea que com que els CEP s’han de reduir, s’ha
de retallar per algun costat, Formentera és la candidata perfecta.
Per tant, no, Formentera també té el seu centre de professors i
per tant, s’ha de mantenir i donar els mateixos serveis de
formació com es donen a Mallorca, a Menorca o a Eivissa. 

Finalment al darrer punt, el punt 4, entenem que no hi ha
d’haver fons només per mantenir l’estructura, sinó que en fan
falta també per a la tasca que els centres de professors tenen
encomanada, que és òbviament la formació permanent del
professorat.

Per tant, no basta només, com s’està fent ara, que s’han
regulat les despeses de funcionament, que benvinguda sigui
aquesta -diríem- regularització de les despeses de funcionament,
sinó que també entenem que hi ha d’haver fons per a les
activitats de formació. Es pot entendre que aquests fons no
siguin possiblement tant abundants com havien estat quan
també els CEP estaven en la seva màxima capacitat, però
òbviament sí que han de ser, com a mínim, els necessaris perquè
l’esforç que s’està duent a aquests moments de formació es
pugui dur endavant. Per tant, que no estigui tot plegat sempre
d’aquesta manera sota mínims afectant d’una manera greu la
qualitat de l’ensenyament. 

Per tant, per tots aquests motius hem presentat aquesta
iniciativa tot esperant que tengui el suport de la resta dels grups
d’aquesta cambra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tendrà el nostre, Sra. Marí, no puc
parlar per tots, però, amb el del nostre grup hi pot comptar
perquè coincidim en tots els arguments que vostè exposa a
l’exposició de motius, que com diu és bastant exhaustiva o que
planteja la qüestió en els seus termes bàsics i, per tant, donant
el ple suport a la necessitat de la formació permanent del
professorat i que aquesta s’ha d’articular a través d’òrgans
especialitzats de la mateixa administració, en comptes de
deixar-ho tot al concurs de la iniciativa privada, sense perjudici
que alguna jornada, alguna informació, alguna dada, alguna
conferència, alguns punts siguin tractats externament, creim que
tenim prou docents que, els mateixos, organitzats i fins i tot amb
una certa rotació o especialització, o una combinació
d’ambdues, pot donar lloc a aquesta formació permanent que cal
a la nostra comunitat autònoma. I és un dels serveis, un altre,
crec que són pràcticament tots, llevat del de la persecució de la
llengua catalana, que han estat també menystinguts o que van a
menys, capitis disminuïts dins aquesta nova legislatura.

És curiós tot el que se’ns prometia eren tots els sectors,
també en formació de professorat, ha quedat en no res, no? Com
que fèiem més poc del que havíem de fer, resulta que fèiem
massa, bé, és confús el conjunt, però la qüestió és que el resultat
és que ara s’ha de fer molt menys.

En l’únic que tenim una prevenció és en el punt segon, és
clar, jo el veig preventiu, de dir mantenir l’estructura actual de
l’estructura, però és clar, es podria llegir en un sentit positiu per
les mesures que va establir el Decret Llei 5/2012, cosa que no
compartiríem.

Entenc de l’exposició que s’ha fet, que no és la intenció,
sinó senzillament que no vagi a menys encara, i crec que si
aquesta precisió s’establís o, jo li faig una esmena in voce, en
aquest sentit, suposant que tengui ocasió d’aprovar-se, seria
important, que és que no hi hagi... que es mantengui l’actual
estructura i en tot cas cap remodelació que redueixi o que vagi
en detriment de la situació actual, no? En aquest sentit, que és
el que transmet la proposició no de llei inequívocament, però és
clar, sembla que el saluda i d’alguna manera el beneeix.
Nosaltres no en som tan entusiastes, no crec que la Sra. Marí ho
sigui, però en tot cas no ens donaria... transmetre aquesta
sensació.

Per tant, la tasca que fan els centres de professors s’ha
d’ampliar i s’ha de millorar en comptes de reduir-la com s’està
fent, però sobretot saludam aquesta iniciativa perquè surti a
camí d’un possible desmantellament o gairebé desmantellament
com el que s’ha anunciat, com a mínim, amb rumors aquests
darrers temps.

Sobretot, si es confirmen... jo diria que míssils com el de la
llei Montoro, d’haver d’assumir amb els mateixos recursos que
té en aquest moment el Sr. Bosch totes les competències
municipals, doncs començaran a caure serveis autonòmics, però
un rere l’altre, això està cantat, no importa tenir cap bola de
cristall per veure-ho. I sempre, en comptes d’anar directes a
saber exactament que s’intenta anar contra l’educació i sobretot
l’educació pública, ens ho trobarem a un altre debat, a un altre
trinxera, és a dir, la batalla de l’educació pública es vestirà o es
lliurarà a la guerra de les competències. 

Bé, al final, crec que al ciutadà el que li preocupa i el que li
interessa és si hi ha una educació de qualitat o no, per això es
necessiten professors ben formats, per això es necessita una
actualització contínua de tota la formació i la posada al dia, i
una qüestió fins i tot que ens dur el Sr. Monerris en aquesta
mateixa sessió, que és que les experiències d’èxit siguin
conegudes i traslladades als altres centres, això també, el centre
de professors és un instrument adequadíssim, per poder
transmetre i crear les jornades adequades per transmetre les
bones pràctiques, i és clar, si feim anàlisis i proclames
retòriques, però desmantellam l’estructura i les eines, tot
l’arsenal d’eines que pot permetre dur-les a la pràctica, doncs,
evidentment quedarà en no res, quedarà molt bé sobre el paper,
però a les escoles hi haurà una realitat molt més punyent i molt
més desagradable. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
jo cada vegada que sent els diputats de l’oposició m’adon que
fa falta una vertadera revolució dins el món educatiu, són unes
persones que estan estancades en fa 25 anys i són unes persones
que no comprenen que el món evoluciona i sobretot el món
educatiu. I jo ara intentaré explicar un poquet com és aquesta
evolució.

La formació permanent del professorat és un dels eixos de
la docència i tal com diu la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig,
d’educació, al seu article 102.1, constitueix un dret i una
obligació per a tot el professorat i una responsabilitat per a les
administracions educatives i per als mateixos centres. Però no
ens hem d’enganar i no hem d’oblidar en cap moment que la
formació permanent del professorat no ha estat només en mans
dels CEP, que sí han estat un dels diversos gestors d’aquesta
formació permanent, però n’hi ha hagut d’altres. 

Per exemple podem parlar de sindicats, de diferents tipus
d’associacions, el ColAlegi de Doctors i Llicenciats, l’ICE,
l’Institut de Ciències de l’Educació, que ara precisament perquè
es renova nom IRE, Institut de Recerca i Innovació Educativa,
la UIB, la FERE, Federació d’escoletes catòliques, la CECA,
Centres catòlics, han format centenars de professors a la nostra
comunitat autònoma. Tampoc no podem obviar les beques
formatives proporcionades per la nostra comunitat europea.

Sra. Marí, vostè, com jo, és mestra i no només es deu haver
format en els CEP; vull dir, jo, per exemple, som mare de tres
fills i no puc assistir als CEP, he hagut de fer formació on line,
he hagut d’anar a cercar una universitat a Catalunya que em fes
la formació, per tant, no ens tanquem només en CEP, obrim-nos
a més coses, obrim-nos a més... bé, això, vull dir, a universitats,
a la UIB, a la FERE, al ColAlegi de Doctors i Llicenciats, a
sindicats. La Conselleria d’Educació i Cultura i Universitat
històricament ha canalitzat aquests drets, obligacions i
responsabilitats a través de la xarxa de centres de professorat a
la nostra comunitat, coordinat tot des del Servei de Formació
Permanent del Professorat. 

Aquest servei també ha homologat i continua homologant
molta formació oferta per diverses entitats que ja he mencionat
anteriorment, així com oferint activitats formatives pròpies. Per
exemple, ens trobam en ple procés de digitalització de
l’ensenyament, tothom pot pensar que només es tracta de passar
del guix a la pissarra digital, però va més enllà i afecta
profundament tots els estaments educatius, alumnes, famílies,
centres, docents, administració, etc., i les seves formes
d’interrelació.

Bona part dels docents a la nostra comunitat autònoma
provenen d’una etapa anterior a la irrupció de les tecnologies de
la informació i de la comunicació, que tant canvien el nostre
món i la manera d’entendre’l. En aquest sentit, el Servei de
Formació Permanent de Professorat ha capitalitzat i continua
oferint molta formació on line, és a dir, no fa falta tenir tants de
centres de professors oberts, -tal vegada, no ho sé, dic jo, pens-
els quals han augmentat exponencialment des de fa molts anys.
Hem de comprendre que un professor que surt a les tres de
l’horabaixa o del migdia, se’n va a ca seva i l’horabaixa tal
vegada anar-se’n a un centre, a un CEP, li costa molt, mentre
que fer la formació on line és molt més fàcil i molt més
pràctica, sobretot si comptam això, que són mares amb fills,
crec que bé, és una part important.

Vull repetir que hi ha un gran nombre d’entitats i
associacions involucrades en la formació contínua del
professorat. 

En aquest context de canvi dels centres de professors es fa
feina per oferir una resposta al professorat, però una resposta
innovadora, una resposta moderna. La situació socioeconòmica
no és favorable, ja ho sabem, per això s’ha de fer més feina que
mai perquè en cap moment els professors se sentin desatesos en
aquesta obligació que tenen de fer la formació permanent, però
que aquesta formació sigui el més assequible possible i que
l’administració la pugui pagar.

En tot cas, la formació permanent del professorat, repetesc,
és un dret, però també, torn a repetir, és una obligació.
L’Administració fa feina per trobar el punt d’equilibri entre el
dret, l’obligació i les possibilitats econòmiques actuals. Se cerca
aquest equilibri, així hem d’entendre el Decret Llei 5/2012, d’1
de juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques i la renovació dels centres de
formació del professorat.

Senyors i senyores diputats, som davant d’un nou escenari
en tots els aspectes, un nou escenari econòmic, un nou escenari
tecnològic, etc. El mateix ICE, com he dit, l’Institut de Ciències
de l’Educació, s’està reconvertint i es reconverteix en l’Institut
de Recerca i Innovació Educativa, i es basa en un model de grup
d’investigadors que faran transferències a altres docents
mitjançant propostes formatives.

Voldríem proposar una amplitud de mires als senyors i
senyores diputat d’aquesta comissió d’Educació en aquest sentit
i comentar, per exemple, que al Regne Unit, que és on es varen
instaurar els CEP, els centres d’ensenyament de professors, tal
com els coneixem ara aquí, quasi molts d’aquests han
desaparegut i han donat pas a noves propostes de gestió de
formació, com així ha de ser. 
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Molts de països europeus també van qüestionar-se aquests
centres basats en la transmissió teòrica i en la poca pràctica real;
països com Noruega o Gran Bretanya han deixat en mans de les
escoles la decisió sobre la formació que han de fer al seu
professorat, atenent les seves necessitats i interessos. És a dir,
el centre és el que rep les subvencions per becar la formació del
professorat, per exemple, els dic exemples, no els dic què és el
que es farà en aquesta comunitat autònoma, els dic que, per
favor, obrin la seva imaginació, estudiïn els països veïnats què
fan, és l’únic que els deman.

Com veuen, a Europa la realitat formativa ha canviat i són
els centres els que han rebut les dotacions econòmiques per
formar al seu professorat atenent la realitat de l’escola i a les
seves necessitats. A molts països els centres de formació de
professorat que encara queden oberts, perquè n’han deixat
qualcun d’obert, són autònoms, i competeixen amb altres
entitats per oferir una formació de qualitat. Estan al servei del
docent i segueixen actius sempre que el professorat estigui
interessat en la formació que ofereixen.

En relació amb el finançament dels centres de formació del
professat, és necessari tenir en compte que una de les
obligacions de l’administracions i dels gestors públics és el
compliment dels principis de prudència financera, de
transparència i d’eficiència en la gestió i en l’assignació de
recursos. Aquesta obligació de prioritzar implica prendre
decisions difícils; tot i que la formació permanent del
professorat és un dret i una obligació, també ho són, per
exemple, la lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament
prematur, o la millorar de la qualitat educativa, i si donat el cas
s’ha de triar, la tria es durà a terme des d’una anàlisi de la
situació i les necessitats. Tot i així per ara els fons es mantenen,
els fons destinats als centres de professorat es mantenen, per tal
que els centres de formació del professorat puguin continuar
amb la seva feina, encara que sabem que altres comunitats han
pres la decisió de reduir-los o fer-los desaparèixer, la qual cosa
no vol dir que desaparegui la formació permanent del professor.

Els agrairia que no tinguessin una visió tan reduccionista,
sinó més holística, pensant a adaptar-nos a la realitat i buscant
noves formes, més adaptades a aquesta realitat innovadora, a
aquests nous docents que volem per a la societat del futur.

Per tot això donarem suport al primer punt, perquè sempre
és..., perquè sempre és positiu reconèixer la tasca d’una
institució i estam d’acord en aquest reconeixement. En relació
amb el segon i tercer punts entenem que amb l’aplicació del
Decret Llei 5/20 2012 no perillen ara per ara ni l’estructura ni
la presència dels centres de professors arreu d’aquesta
comunitat autònoma. Per tant no els donam suport, si bé
estimam que l’estructura actual pot ser susceptible de millora,
o bé de canvi, o bé d’adequació a la realitat actual. No ens hem
de tancar a l’aparició d’un nou escenari formatiu en un futur.

Pel que fa al quart punt, vista l’actual situació
socieconòmica, donam el nostre suport al finançament dels
centres de professorat en tants altres necessitats bàsiques es
puguin cobrir o no es destinin a la consecució d’una nova
estratègia formativa més adaptada a Europa i a la nostra realitat
tant social com econòmica. Per tant demanaríem votació
separada. 

I ja per acabar m’agradaria parafrasejar el nostre president
del Govern, el Sr. Rajoy: “En educación los vamos a escuchar,
evidentemente, y a dialogar, pero no haremos lo que ustedes
quieran”, i jo afegiria: duim 25 anys fent el que vostès volen en
matèria d’educació, i els resultats són pèssims. Necessitam
innovar i observar els països punters en aquesta matèria. Per
això, senyores i senyors diputats tant del Grup Parlamentari
Socialista com del Grup Parlamentari MÉS, els convid una
vegada més a unir-se a la ponència sobre el pacte educatiu,
ponència, els ho record, instada pel PSIB i aprovada per
unanimitat pel Ple del Parlament, perquè junts puguem escolar
experts de l’educació i puguem obrir la nostra mira, i puguem
ser un poquet més innovadors i més moderns.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Un parell d’observacions. En primer
lloc vull dir que estam d’acord que el professorat té uns drets i
té unes obligacions, així com l’administració quant a la seva
formació permanent. Entenem que allò que és la formació com
a ciutadà cadascú diríem que se la busca allà on vol i allà on pot,
òbviament, però sí que l’administració, com reconeix la
legislació que vostè ha esmentat, té unes obligacions respecte
d’allò que són els centres educatius públics. D’això se’n diu
formació en centres, assessora en centres, participar, ajudar,
colAlaborar, treballar amb aquests centres, i és això el que s’ha
vist minvat, i a més en uns moments i unes circumstàncies que
possiblement es quan més haurien necessitat aquesta assessoria
i aquesta formació en moments de crisi, en moments de
reducció dels seus pressupostos, etc. Per tant sí que demanaria
al Grup Popular que no faci servir sempre aquest discurs
d’intentar, diríem, menysprear els partits de l’oposició com si no
tenguessin formació. 

Jo sí que li vull dir, que avui és una notícia que m’ha alegrat
el dia, que des del Consell d’Europa es vigilaran els
pressupostos dels diferents estats d’Europa, i s’ha posat la
condició que en educació no es retalli. AlAleluia!, alAleluia! Serà
Europa que permetrà que no es retalli. Per tant això sí que és
una bona notícia, perquè si no el panorama sí que era depriment,
i és una notícia que li recoman, si no l’ha vista, que la llegeixi.

També som conscients de quines són les polítiques
educatives que s’estan fent a Europa. Com que ho sabem i en
som conscients, lamentam profundament que es puguin
comparar amb aquesta política que s’ha dut a terme aquí de
retallada contínua, de menyspreu de l’educació pública. Per tant
o bé ho comparam en tots els sentit, o bé no comparam, perquè
si no l’únic que estam fent és caure en les mateixes trampes i fer
les mateixes demagògies, i jo agrairia que com a mínim -ja ho
he dit altres vegades- a la Comissió d’Educació intentàssim
mirar, en aquesta situació tan difícil i que pateix tant la
comunitat educativa, de no caure tant en aquesta demagògia
fàcil. 
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I també li vull dir, i parafrasejant també el seu president, el
fet que voti en contra d’algun d’aquests punts quan precisament
ahir, si no m’equivoc, també Mariano Rajoy va dir -jo el
traduiré- que s’ha d’ampliar la formació del professorat,
òbviament tot allò que fa falta, promovent el treball en grup i
aquest concepte, que per ara és tan important però que s’haurà
de formar, que és l’emprenedoria. Per tant sembla ser que les
ramificacions del PP tan particulars, que cadascú va pel seu
cantó sense que això suposi òbviament cap problema per a la
seva formació política, per tant s’haurien de posar d’acord o
com a mínim haurien d’aclarir-se una mica, si s’ha de fer
formació o no s’ha de fer formació. Per tant sàpiguen una mica
què s’ha de fer.

També li record que precisament la tasca que tenen
encomanada ara els centres de professors és la de difondre,
explicar i ajudar els centres en tot aquest invent dels llibres
digitals, que ja veurem també on anam. És la tasca que se’ls ha
encomanat ara des de la Conselleria d’Educació. 

Per tant no ho sé. Vull dir..., Sra. Aguiló, lamentam una
vegada més el to que ha utilitzat en aquesta comissió. I això sí,
volem agrair, òbviament, el suport del representant de MÉS
perquè entenem que votar a favor era implicar-se en un
compromís amb els centres de professors que ho necessiten, i
òbviament implicar-se en la formació permanent del
professorat, que és sinònim de qualitat. Per tant res més.

Sí que agrairíem a la representant del PP que ens pogués
tornar a dir quins són els punts en què ha dit que votarien a
favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En un principi, idò, acceptaria la
votació separada? D’acord.

Idò crec que he entès que es votaria afirmativament el punt
número 1?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Votaríem afirmativament el punt número 1, i al 4, si m’ho
permet, posar “segons disponibilitat pressupostària”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè acceptaria aquesta transacció al punt número 4, Sra.
Marí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, un moment, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò feim un petit recés, feim un recés de mig minut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, recomençam. Sra. Marí...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, faríem votació separada dels punts 1 i 4 i 2 i 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

El punt 4 amb la...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No, no queda esmenat, queda talment com està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda talment el punt 4.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò podríem dir que, els punts 1 i 4, podríem aprovar-los per
assentiment? 

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant passaríem a la votació dels punts 2 i 3.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència aquests punts quedarien rebutjats, però
quedaria aprovada la Proposició no de llei 8227/12 en els punts
1 i 4.

2) Proposició no de llei RGE núm. 571/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport al turisme
cultural.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
571/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport al turisme
cultural. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pens que sobrarà perquè no crec
que hagi de convèncer ningú de la sala de la importància de
posar el patrimoni cultural a l’abast dels ciutadans, i que més
enllà...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni un segon. Un poquet de silenci, pregaria, a la sala.
Gràcies. Pot continuar, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. ...per haver-los de convèncer que
també és un actiu que pot contribuir a un altre missatge, a una
altra imatge de les Illes Balears, de cada una de les Illes, per
atreure un turisme inquiet, un turisme sensible al fet cultural, un
turisme consumidor de paisatge, de monuments, consumidor de
carrer, de ruar, i que realment tenim un patrimoni que el pot
atreure i que pot contribuir, fer una contribució més modesta,
més intensa, cap a la desestacionalització.

Essent un repte tan important per al país qualsevol cosa que
hi juguem serà positiva. Més que tots els esforços que hi facem
redunden, a més, en favor de tots els ciutadans, perquè al final
fer un esforç perquè el patrimoni sigui accessible a tots els
ciutadans és una qüestió que és una obligació, per les lleis de
patrimoni, però també una qüestió que honora les societats que
són capaces de fer-ho.

Crec que en tot aquest sentit ja dic que són sobrers els
arguments perquè hi deu haver una documentació que ens tapa
a tots respecte de conferències a nivell de turisme, a nivell
patrimonial, a nivell cultural, a nivell científic, a tots els fòrums,
a tots els projectes i plans que es fan respecte d’aquesta qüestió,
sempre s’insisteix en aquest punt fort, i tanmateix jo crec que
també tots haurem de coincidir que no s’està fent, no s’ha fet en
tots aquests anys, no s’ha fet mai, però tampoc no és avui un
punt centra, posar a disposició tot aquest patrimoni.

Són moltes, per exemple, i per posar alguns dels exemples
que aquí cit però tots vostès tendrien altres elements a posar, i
cadascú coneix al seu redol fets amb què s’ha trobat, de voler
visitar algun lloc o altre i trobar les portes tancades, tant a nivell
fins i tot del patrimoni eclesial, que per ventura per visitar has
d’esperar que hi hagi un ofici litúrgic, que no és el més adequat
precisament per a segons quin tipus de visita, però altres
vegades fins i tot ni així no es pot fer la visita, i per paga fins i
tot els elements que són més visitables, com ara parlam de les
esglésies que tant a nivell arquitectònic com a nivell dels tresors
que mantenen són d’interès, doncs no estan prou ben
senyalitzats en el seu interior, no estan ben documentats els
elements de més interès, no estan ben ilAluminats. 

Fins i tot hi hauria possibilitats d’accés a llocs més
recòndits, apuntava jo, més ocults, pujar a la teulada de la Seu,
altres vegades fins i tot s’ha fet a Santa Eulària... Campanars,
segur que hi hauria moltíssima gent interessada a pujar a
campanars, això és evident, hi ha aquest atractiu, que arreu del
món tothom l’activa i en canvi a les Illes Balears, no ho sé, tenc
la sensació que una part ha quedat no posada a disposició.
També els BIC d’interès cultural privat. Hi hauria d’haver

enteses i acords o règim de visites que fa tants d’anys que
esperam per poder-hi accedir, tant els jaciments arqueològics,
com els patis, els béns civils, els béns eclesiàstics de tot ordre,
cercant un punt de trobada. 

Avui el que està molt en boga, apuntava jo, de les mils idees
que aquí poden sortir, són les rutes temàtiques: la del call jueu,
les rutes gastronòmiques, les rutes de Palma gòtica..., tot el que
pugui donar un itinerari lligat a partir d’un motiu doncs és
habitual, i com saben vostès, a més, d’èxit.

És curiós -i demanava el mateix el dimarts, que obrissin la
Llotja i el Consolat- que fins i tot edificis públics de titularitat
pública de primeríssim ordre tenen una dificultat molt important
d’accés; trobar tancada a una potència turística mundial com és
Mallorca, en aquest cas dins les Illes Balears, la Llotja de Palma
és realment absurd, és que és un absurd, i tenir-hi només accés
quan hi ha una exposició d’un altre creador, que se suposa que
el motiu per anar a veure la Llotja és per veure les creacions no
de Guillem Sagrera sinó d’un altre creador, crec que realment
és sorprenent; més enllà que pugui ser també escenari d’altres
obres, ella per si mateixa té prou potència, té prou carisma, té
prou interès com perquè estigui oberta al públic.

Per tant els exemples es multiplicarien. Nosaltres vàrem fer,
quan vàrem presentar aquesta proposició, férem la roda de
premsa a la cripta de Sant Llorenç de la parròquia de la Santa
Creu. Jo reconec que havia tengut moltes dificultats per accedir-
hi qualque pic, hi has d’anar a missa del matí, tanquen tot d’una
que ha acabat la missa. Vaig parlar per visitar-la telefonant a la
parròquia i em varen dir que podia telefonar a un altre telèfon;
qui es va posar al telèfon era la Conselleria de Turisme perquè
hi havia un acord amb la Conselleria de Turisme per donar cites,
però que s’ha rescindit, per qüestions econòmiques ja la
Conselleria de Turisme no dóna cites per visitar la Santa Creu.
Pensin la tomba del capità Barceló, obra gòtica de primer ordre;
la cripta és segurament l’edifici gòtic més antic de les Illes
Balears, maldament hagi quedat d’alguna manera rompuda quan
es va ampliar la parròquia, però tota ella té un interès
extraordinari i que pot tenir una visita específica. Dons bé,
queda fora de les rutes habituals i per a quatre experts. Clar,
l’interès d’arribar a Es Baluard, que hi hagi la parròquia de
Santa Creu, la cripta de Sant Llorenç, ruar per aquells carrers,
una ruta dels corsaris, per allà hi ha també el palauet del Sr.
Matas, hi ha tot uns camins per aquella zona que... Estic posant
comes, estic posant comes, senyors diputats, però estic dient que
hi ha tota una sèrie d’elements que, ja dic, establir com a punts
calents d’interès segur que permetrien... molt de turisme. 

Pensin que només un percentatge molt petit del nostre
turisme hi estigués interessat estam parlant de centenars de
milers de persones, és a dir, estam parlant de l’accés que tenen
ciutats com Tolosa, com molts altres indrets amb monuments
semblants, que només hi van per a això, diguem-ho així;
maldament sigui un percentatge petit de la gent que ens visita,
perquè és d’una magnitud realment important.
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Ja dic, els exemples es multipliquen, cadascú coneix el del
seu redol i ens podrem estendre a parlar-ne, però crec que el que
hauríem de fer és veure si trobam la fórmula. Com que trob que
és una qüestió de país, més enllà de tornar a quedar en una
fórmula retòrica que tornés a apuntar que s’ha de fer cosa, hem
volgut..., tampoc no precisar-la sinó fer-la conjuntament, i crear
una ponència d’estudi conjunta entre turisme i cultura per veure
si entre tots poguéssim proposar mesures de dinamització que
fossin reals, que després hi hagués un compromís que, governàs
un o l’altre, figuressin realment als pressupostos i que es
duguessin a terme, no alegrement, no aprovar coses que després
tanmateix no es fan, sinó des de la consciència de la dificultat
del moment que vivim, de les limitacions que tenim, però
oberts. Hi ha coses que costen pocs doblers, coses que costen
molt, però totes elles són una inversió, una inversió
importantíssima fins i tot per acabar d’entrar en un altre nínxol
i un nínxol que pot tenir més futur i més envergadura, o dóna
almenys consistència i densitat a tota la nostra oferta turística.

Aquest és l’interès d’aquesta proposta i ens agradaria,
evidentment, que fos aprovada per unanimitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cristina
Rita i Larrucea, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu perquè
coincidim amb els plantejaments que ha fet el diputat Sr.
Alorda, i votarem favorablement aquests dos punts. 

I en primer lloc també li volia agrair que haguessin duit
aquesta proposició no de llei precisament a una comissió
d’Educació i Cultura i no a una de Turisme, que és on solen
acabar, perquè curiosament aquest tema, que està a cavall entre
aquestes dues matèries, diguem, o disciplines, entre turisme i
cultura, en realitat al nostres país i sobretot a les nostres illes el
que té més interès perquè puguin sortir endavant iniciatives
d’aquestes és precisament el món de la cultura, més que el món
del turisme, com és evident, perquè si no la situació no seria la
que ha estat descrivint el diputat.

Per altra banda el turisme cultura és molt antic, funciona
molt bé a molts de països. Jo diria que quan estic parlant de
molt antic no els diré més que m’estic referint fins i tot als grans
tours que comencen el segle XVI encara que són més populars
el segle XVIII. Vull dir que és una cosa que hauria de ser
habitual i no sé per quina raó ara no té l’acceptació que hauria
de tenir a països -depèn de quins països- a països com el nostre
i a les nostres illes, també perquè hi ha un altre producte turístic
tan potent com el de sol i platja que els altres queden
desdibuixats.

He estat revisant aquests dies un document que havia fet la
Cambra de Comerç de Mallorca i on canalitza tots els productes
que diu emergents, i entre els productes turístics emergents -és
de 2011, crec que és, és de no fa gaires anys- entre els productes
emergents cita l’ecoturisme i el turisme de museus i històric.
Clar, dir emergent quan té una tradició àmplia significa que el
sector turístic en realitat no ha apostat encara per açò. 

I, clar, aquesta qüestió és delicada, perquè en realitat és cert
que interessa més el sector cultural perquè té a veure o significa
la valoració dels monuments, que és per açò que ho duit el Sr.
Alorda en aquesta taula. El que passa és que sense el sector
turístic no es pot fer res, en realitat; el sector turístic és el que ho
ha de convertir en producte, i el que ha de colAlaborar també, en
certa manera, tant econòmicament com tècnicament perquè així
sigui. I si no li posaré un exemple, un exemple que conec i he
tractat, i em sap greu citar experiències pròpies però és així.
Quan a Menorca hem volgut fer alguna cosa de turisme cultural,
ho hem fet des de les institucions i des de les conselleries de
Cultura, fins al punt que he estat jo mateixa que he hagut d’anar
a veure empresaris i no al revés. Allò normal seria que els
empresaris anassin a Cultura a demanar, a informar-se, a voler
colAlaborar conjuntament perquè uns posin a disposició dels
monuments i els altres posin a disposició la xarxa turística. 

Però no ha estat així. Fins i tot a les múltiples fires, perquè,
clar, turisme cultural és una cosa molt extensa, que es fan
multitud de congressos, es fa multitud de consells d’Europa que
han estat també fent conclusions, i ha fires; a la fira de Màlaga
és Cultura la que se’n du els seus pannells a penjar, etc., i no va
acompanyada del sector turístic. Vull dir que és importantíssim
fer que convergeixin els interessos turístics i culturals.

En un moment donat va estar a punt de passar açò a la nostra
comunitat autònoma, que va ser amb l’ecotaxa. L’ecotaxa tenia
una part important, bé, anava destinada una part important al
turisme cultural, al turisme natural, etc., a aquests turismes
susceptibles de desestacionalitzar, i per desgràcia, per qüestions
polítiques no es va poder fer. Nosaltres vam poder aconseguir
restaurar i posar a disposició de la gent uns quants monuments
gràcies a açò, però va ser truncat massa prest.

No som gaire optimistes, perquè les visites en realitat als
monuments no són espectaculars. Pensam que Pollentia, per
exemple, que és un dels que té més visitants, podem parlar de
30.000 visitants; la naveta dels Tudons també 30 o 40; els dos
més importants monuments arquitectònics d’arquitectura
militar, també; però als museus anam a 15.000, 20.000; quan ja
passam a qüestions privades, que citava el Sr. Alorda, com el
Coll Bardolet, per exemple, o Robert Graves, estam parlant de
3.000, 5.000 visitants, escoles incloses... Vull que parlam també
d’un públic minoritari. Per açò jo dic que per ser majoritari
necessari de la implicació de l’altre sector.

Però evidentment parlar de turisme cultural no és parlar
d’ilAluminar monuments; tampoc no és parlar -només, només; sí,
però no només- no és parlar tampoc de camins, perquè camins
o rutes n’hi ha molts, fins i tot poden ser divergents; sinó que
quan parlam de turisme cultura vol dir una feina prèvia de
valorar, de conservar, d’excavar per treure a la llum també més
restes perquè puguin ser visitades i, sobretot, explicades, perquè
és impossible implicar la gent si no sap el que està veient.
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Per tant nosaltres votarem favorablement els dos punts: el
primer de la creació d’una ponència d’estudi conjunta, perquè
em sembla inevitable açò, com ja he dit en la meva
argumentació, una comissió on estiguin representats els
assumptes econòmics, com és el turisme, i l’educació i la
cultura. I el segon, que diu que insta el Govern a oferir la seva
colAlaboració econòmica i tècnica als consells insulars. És cert
que la part de cultura i de patrimoni històric està transferida ja
als consells insulars, però no la part turística, de promoció
turística; per tant en part sí que seria real aquesta solAlicitud de
colAlaboració del Govern cap als consells insulars per fer
aquestes iniciatives.

I el que demanaria també al Sr. Alorda és si podria posar una
essa als acords amb el Bisbat i els particulars, perquè aquí tenim
tres bisbats, en aquesta comunitats autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Margalida Serra i Cabanellas, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Alorda, coincidim totalment amb vostè en l’ampli patrimoni
cultural de què disposen les nostres illes, i estam totalment
d’acord que tot aquest patrimoni no està potenciat o explotat al
màxim. Si hem de dir la veritat jo crec que som molts els
ciutadans de les Illes que no coneixem, per desgràcia, ni la
meitat dels racons ni dels edificis que tenim i dels quals
podríem gaudir. 

Per altra part hem de ser ben conscients que les nostres illes
ja no només poden vendre el turisme de sol i platja, ens hem
d’obrir a altres mercats, tant el cicloturisme com el turisme
rural, el turisme nàutic, el cultural, la gastronomia. Tenim molts
d’altres encants dels quals podem gaudir. A la Conselleria de
Turisme en són ben conscients, d’aquesta problemàtica, i ja des
del principi de legislatura s’ha elaborat un pla integral de
turisme, que a través de l’Agència Balear de Turisme, l’ATB,
s’anirà executant. Aquest pla integral de turisme serà el full de
ruta que permeti convertir les Illes Balears en un destí
motivador, competitiu i modern, i que té com a objectiu genèric
la promoció interior i exterior de l’oferta turística.

El Consell de Direcció de l’Agència de Turisme Balear està
format pels membres de la Conselleria de Turisme, pel batle de
Palma, un representant de tots els consells insulars, un
representant de la Conselleria de Vicepresidència Econòmica,
i altres cinc representants del Consell Assessor, que està format
tant per associacions empresarial com membres de la Federació
Hotelera, representants sindicals, representants de la FELIB,
representants de l’oferta complementària, de la Cambra de
Comerç i altres representants del sector turístic tan públic com
privat.

L’Agència de Turisme Balear es divideix en sis àrees. A una
d’elles, la que fa referència al producte, li correspon dur
endavant una estructuració de l’oferta turística a fi de fomentar
nous segments turístics de mercat que atreguin nous públics,
sempre colAlaborant amb el sector turístic privat; convertir
Balears en un destí atractiu i de qualitat que tengui un ampli
ventall de serveis i productes turístics lligats a la identitat pròpia
de cada illa afavorint el turisme de tot l’any i mirant de cara a la
satisfacció dels turistes. Per aconseguir tot això creim que és
necessari involucrar-se tant les associacions, federacions i altres
entitats que participen de la gestió turística a l’hora d’arribar a
acords, actuacions i projectes que vagin encaminats a millorar
tot el sector.

Pel que fa referència al turisme cultural, durant aquests
darrers sis mesos de l’any 2012, ja s’han reunit en dues ocasions
la Mesa d’estratègia cultural, per tal d’afavorir i donar un
impuls a aquest sector, i també es tenen previstes més trobades
durant aquest any 2013. Aquest dimarts, en el plenari passat, va
quedar constància de les intencions del Govern a través de la
resposta del conseller, Sr. Simó Gornés, quan feia referència a
la importància històrica i cultural de la qual disposam i les
intencions que té aquest Govern per ampliar horaris d’obertura
de cara al públic, d’edificis públics, tals com La Llonja o el
Consolat.

Malgrat tot això, i pel que fa referència als dos punts
d’aquesta proposició no de llei, el primer punt, per crear una
ponència d’estudi, creim que no és necessari, basta veure la
voluntat que hi ha hagut per segons quins partits polítics en la
ponència del pacte educatiu. Creim que totes les propostes que
puguin sorgir quant al tema cultural, es poden debatre aquí en
aquesta Comissió d’Educació i Cultura, que és allà on toca. I no
creim que tant la Conselleria de Turisme com la Consellera de
Cultura posin traves a qualsevol proposta positiva que pugui
sorgir.

Vull que quedi clar que el Partit Popular no diu que no al
turisme cultural, crec que amb el que he dit, queda clar que el
PP creu, el nostre partit creu que és necessari tota classe de
turisme, però crec que es pot debatre aquí i no per crear
comissions i ponències així com demanam cada vegada.

I quant al segon punt, els consells insulars tenen el seu
pressupost. Jo crec que demanar una colAlaboració econòmica
del Govern als consells és com fer un brindis al sol. Tots sabem
en quina situació ens trobam i hem de ser realistes i tocar amb
els peus a terra, els consells, a través de l’àrea de cultura, amb
els recursos que tenen, fan el que poden i ho gestionen de la
millor manera o així com creuen que és més convenient. Així i
tot, els consells ja tenen un conveni firmat amb el Bisbat,
sobretot pel que fa referència a la conservació de béns. I aquesta
legislatura també s’ha creat una comissió mixta entre el Bisbat
i el consell, on es tracten diferents aspectes, sobretot el tema del
patrimoni que és el més important. I des dels consells també
s’intenta arribar a acords amb la propietat privada, que de
vegades no és tan fàcil. 



506 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 34 / 21 de febrer del 2013 

 

En allò referent a la colAlaboració tècnica entre els consells
i el Govern, crec que ja n’he fet menció, basta veure les distintes
reunions que s’han fet i aquesta colAlaboració sempre hi serà.

Però per tot això no podem suport a aquesta proposició no
de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Serra. En torn de contradiccions, ara
m’havia perdut, Sr. Alorda té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer per agrair al Grup Socialista
el suport a aquesta proposició no de llei. Coincidir amb els
arguments que s’han donat, realment l’impuls, la sensibilitat es
du molt des de Cultura, però com a mínim un temps els doblers
eren molt a l’IBATUR, si volies fer qüestions amb la Simfònica,
qüestions d’activitats, qüestions com s’han fet com els festivals
de teatre, perquè han existit festivals de teatre internacionals a
Palma, han existit Festivals de la Mediterrània a Palma, moltes
d’aquestes qüestions també han sortit de recursos de l’IBATUR.
Era un altre moment, i és veritat que no hi ha hagut sensibilitat
de què el patrimoni cultural, per exemple posar la SibilAla quan
és declarada Patrimoni de la Humanitat, posar-ho en escena dins
els espais internacionals, doncs s’ha fet a mitges. Hi ha hagut
aquest interès de vegades, però no amb la suficient complicitat.

De totes maneres el tema de les visites és delicat, és relatiu.
Evidentment, La Seu és a prop d’arribar al milió de visites, són
paraules majors. Clar, parlam de La Seu, parlam d’una
destinació turística mundial, però hi ha molts pocs monuments
amb 1 milió de visites, que va augmentar un 25% amb
l’operació Barceló. És que posar de moda una qüestió, la gent
només hi va per en Miquel Barceló? No, hi va per la novetat, hi
va per veure què passa de nou, estic parlant de visites pagades.
Perquè, quan Santa Eulàlia està obert el matí, i no has de pagar,
però pots veure un gòtic de molt d’interès a dins, ningú ha
contat la gentada que ha guaitat, és molt mal de saber, en
aquests tipus d’indrets allà on això no es pot valorar.

I en el Partit Popular jo hi veig una incongruència, veure que
realment tenim aquesta predisposició i es faci, d’alguna manera
estiguin tan encantats del que han fet, jo crec que no ha encabit
el que passa. Si ha anat malament fins ara, anam a menys -em
sap greu, però és així, Sra. Bauzá. Pensi, quan jo li dic que la
capella de la Santa Creu jo la volia visitar, em deien que hi
havia un conveni, telefonaves a la Conselleria de Turisme i la
Conselleria de Turisme organitzava la visita. Això ho han llevat.
Estic parlant d’un Pere Morey, estic parlant de Daurer, estic
parlant de Rafel Moja, estic parlant de Francesc Comes, estic
parlant de quatre peces que les voldria qualsevol museu gòtic
del món, El Prado les tendria exposades. Per tant, nosaltres no
els podem dir són allà tancades, o la cripta per Pere Morey, o
veure la tomba del capità Barceló, i tot el que es podria crear a
partir dels ex vots creats a partir dels corsaris mallorquins, tot
el que se pot crear. Li pos un exemple, un exemple. Això està
tancat, s’hi podia anar, ara no. Ara la Conselleria de Turisme, i
no hi he fet sang, ho repari, ha rescindit el contracte per
qüestions econòmiques. 

Si els consells han de posar en valor el patrimoni amb els
recursos que els han quedat a cultura, apaga i anem! No em
torni dir que juguem seriosament a què sigui un atractiu turístic
de primer ordre, estratègic, econòmicament cabdal, i ho hagin
de fer amb les retallades de les retallades de les retallades del
que ha quedat dins Patrimoni i Cultura en els consells. Jo li dic,
com que jo sé com estam, vostè sap com estam, dic: miri,
salvem del naufragi una part perquè és sensible, perquè és
estratègica i donem-li la solemnitat. Jo dic aquesta casa, per
què? Per reflexionar, sí, però també per cridar, per dir als guies
que aquelles iniciatives que moltes vegades agafen guies
culturals, perquè els guies professionals de turisme cultural en
fan poc, perquè l’agència no ho demana, perquè hi ha pocs
vincles perquè a Palma es visita el Castell de Bellver i La Seu.
Això ho hem d’arreglar, i la solemnitat del Parlament de
vegades ajuda, de vegades ajuda a transmetre a la societat,
m’han cridat i m’han demanat què feim, a l’Associació
Hotelera, a veure, i és veritat, tal vegada hauríem de fer alguna
cosa més. Això de vegades són crits d’atenció i a nosaltres ens
agradaria solemnitzar-los. Perquè aquestes reunions i meses que
s’estan fent de turisme, no ho dubti, s’han fet sempre, trobarà
documents a punta pala, però iniciatives com la de Divulgalia,
ja m’agradaria a mi veure-les. M’agradaria veure, coses que
s’han fet a Mallorca, recuperar-les, perquè s’han perdut, no
coneix tant Menorca, Eivissa i Formentera, però pel que un veu,
tenc la sensació que també hi ha coses que s’estan perdent. Per
tant, jo crec que podríem transmetre aquesta sensació de valor
estratègic i de què tots hi estam d’acord.

Ens hem aixecat de l’Educació, Sra. Bauzá, perquè se’ns
insulta cada dia.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Serra, perdoni, perdoni, ara m’he equivocat jo, li deman
disculpes, Sra. Serra.

Idò, Sra. Serra, nosaltres ens hem aixecat perquè el que no
podíem era intentar pactar una cosa i que l’endemà sortís el
Partit Popular fent absolutament el contrari contra el sector. No
li explicaré més. Però no em digui que ens tornem asseure a la
d’Educació, quan jo li dic d’asseure-nos en Cultura i vostè em
digui, no, no m’assec amb vostès perquè no s’asseuen a una
altra banda. Bé, facin el que trobin, com és natural tenen la
majoria i faran el que trobaran.

Però jo sé a quina taula vaig a seure, és una taula de
misèries, és una taula de dificultats, és una taula amb molts pocs
recursos i poques alegries, i els dic: anem a asseure’ns a aquesta
taula, i vostès em diuen que no m’hi volen. Bé, idò ja ho
aclariran, no? Però crec que aquest element, tots l’hauríem de
posar en qüestió.
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És ver que els museus tenen un nivell de visites baix i en
part serà per cultura, serà perquè no ho hem posat de relleu,
però és ver que tampoc no hi hem insistit prou o no hem exposat
estratègies suficients. Ara, realment si els consells estan en
contacte amb privats i pretenen obrir els casals privats, sense
recursos i anant a parlar el conseller, dubt que treguin el cotxe
del pati, miri què li dic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

..., no ja que deixin entrar en el menjador i que deixin veure
la biblioteca de Can Vivot, que llevin el cotxe del pati. Per tant,
jo crec que hi ha d’haver una qüestió de més volada. I clar, quan
sentim el Sr. Delgado que l’únic que ens diu és que ara ja no
posa bessons allà on va que ha llevat els torcaboques, jo,
francament, això no és ambició al nivell que li dic, de posar la
nostra destinació turística, la nostra cultura a primera línia del
turisme cultural, del turisme religiós, del turisme de rutes, del
turisme amb valor afegit, que tenim recursos per fer-ho.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta per la seva tolerància.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 571/13.

Vots a favor? 5 vot a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 571/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 639/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a promoure des de
les administracions educatives, la identificació i la difusió de
bones pràctiques docents dels centres educatius que hagin
adoptat acords d'organització i funcionament del seu
projecte educatiu que permetin la millora de l'èxit escolar
de l'alumnat.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 639/13 del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoure, des de les administracions educatives, la identificació
i la difusió de bones pràctiques docents dels centres educatius
que hagin adoptat acords d’organització i funcionament en el
seu projecte educatiu que permetin la millora de l’èxit escolar
de l’alumnat.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Manuel José
Monerris i Barberà, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria fer
una petita definició del que és una bona pràctica docent i la
podríem qualificar com les intervencions que puguin facilitar el
desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge
eficients i que esdevenguin referents per cercar transferència i
dur-los o transferir en altres contextos. 

Es tracta d’intervencions contextualitzades en un centre i un
grup d’alumnes que obeeix a una seqüència formativa ja
planificada anteriorment i que es desenvolupen amb la
metodologia les activitats i els recursos més adequats i que
generen aprenentatges significatius en un colAlectiu representatiu
d’estudiants, sense ser grans grups ni petits grups, rellevants,
motivadors, afavoridors de l’àmbit cognitiu i després també
molts de recursos i molta varietat i sobretot creativitat. A la
vegada es tracta de propostes que després en un sistema
d’avaluació, que és molt important, que permet reflexionar
sobre el disseny i els resultats i reorientar, si s’ha de fer, per
aconseguir una millora continuada.

Més enllà del significat literal de les següents paraules,
podem considerar o fer una definició genèrica de la pràctica
educativa i es fan treballs en grup o treballs individuals, que
executen unes tècniques de treball i aconsegueixen un alt nivell
de competitivitat, ajuntant dos barems molt importants en
educació, i en tot, que són l’eficiència i l’eficàcia, que semblen
el mateix però no és el mateix. I de la revisió d’aquesta
definició, podríem dir ben clarament que és el conjunt de
tasques desenvolupades, individualment o en grup, que
mitjançant una sèrie de tècniques de treball diverses, pretenen
aconseguir uns objectius estratègics amb un alt nivell de
competitivitat i també en intervencions docents que facilitin el
desenvolupament d’activitats d’aprenentatge on s’assoleixen
amb eficàcia i eficiència els objectius previstos per implicar,
augmentar o llevar el que deim èxit escolar.

Però per damunt de tot açò, que semblen definicions molt
teòriques, ha de ser una acció referida a fets evidenciables i no
solament d’intencions, ha de respondre a una necessitat
identificada i tractada de manera que s’hagi vist que és necessari
actuar, fruit com ja he dit abans, d’una avaluació escrupolosa en
una població definida que fa necessari modificar i millorar i per
tant, amb un objectiu definit pertinent i realista. Ha de tenir
també un rigorós seguiment dels resultats percentuals, amb
mecanismes que permetin la retroalimentació i la millora. I per
altra banda s’ha de sistematitzar i avaluar el conjunt de resultats
obtinguts, emprant els indicadors que apunten cap a l’efectivitat
i eficàcia, sostenibilitat i flexibilitat.

Jo voldria ser molt senzill, en una paraula, no és tracta d’uns
grans programes, ni d’unes grans accions que es puguin dirigir
cap a l’alumnat, sinó que siguin realment necessaris i com més
simples millor. Cosa tan simple, per exemple, com que a un
centre educatiu de Menorca es va dur a terme un projecte de
bones pràctiques o d’intervenció educativa, o d’innovació, en el
qual a primer i segon d’ESO es va actuar damunt d’alumnes que
precisament venien de primària, jo no tenc res en contra dels
professors de primària, ben al contrari, són encantadors i fan
una gran feina, però crec que s’ha perdut un poc l’hàbit d’estudi
i de retenir coneixements, cosa que tanta falta fa perquè després
arriben a l’ESO i primer de tot creuen que anant a classe ja n’hi
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ha prou, i no es tracta d’açò, sinó que s’ha d’anar a classe, s’ha
d’escoltar, s’ha d’assimilar, retenir i després per poder servir
açò, que sembla tan senzill i que sembla tan fàcil, doncs no és
així, no és així i ho hem detectat, jo, quan era director d’un
centre escolar, i també quan la Sra. Rita, tampoc no m’agrada
parlar d’experiències que jo hagi fet, però precisament va ser en
el meu centre, i vàrem detectar que els alumnes no tenien aquest
hàbit. I vam crear una bona pràctica docent, a través de l’equip
d’alumnes de primer d’ESO i els resultats, conjuntament amb
les famílies, van ser realment sorprenents.

I seria senzillament tornar al que nosaltres fèiem quan érem
petits, això no vol dir que hagin d’anar que ens amenacin amb
la lliçó, com deien llavors, d’una manera memorística, sinó
crear un hàbit de tot el que escoltes, tot el que llegeixes, tot el
que fas a classe, que després ho puguis guardar aquí dintre, i açò
no ho detectam. Perquè veim que, per exemple, en una sessió de
matemàtiques es donava una classe i al cap de 15 dies, no
mesos, 15 dies, un mes, aquells alumnes no recordaven res del
que havies fet, i ho sabien i ho dominaven aquell dia, però
després no se’n recordaven.

Doncs és a aquest tipus de pràctiques que em vull referir.
Podríem passar a altres tipus de (...), de com han de ser, de
quines característiques tenen, de quins factors o elements
participen en el desenvolupament. Però no voldria jo fer-ho
molt llarg, sinó que simplement seria qüestió de tractar aquest
tema en els dos punts que jo pos a la proposició no de llei, que
seria, en primer lloc, que “El Parlament de les Illes Balears insti
el Govern a identificar les bones pràctiques que es desenvolupen
en els centres educatius i que vagin dirigides a millorar el
rendiment educatiu de l’alumnat i així augmentar l’èxit
escolar.”

I en segon lloc, que és el més important, promocionar i
difondre totes aquelles experiències educatives, avaluades com
a positives, propiciar la seva extensió a la resta dels centres de
la comunitat si els fa falta, si han detectat un problema com el
que es va detectar quan es va posar aquesta bona pràctica
docent.

Per tant, és una PNL molt senzilla, una PNL molt pràctica,
una PNL que qualsevol que hagi estat a una classe, o qualsevol
que hagi fet classe a un institut o a una escola, veu la necessitat
d’aquest tipus d’hàbits que s’han perdut i per tant, els hem de
recuperar. Els hem de recuperar perquè si no ho feim així,
arriben a la universitat i els alumnes no estan en condicions
d’acaparar o d’assolir tot el que han de fer i crec que és molt
important. I bé, com ha dit el Sr. Alorda, a través de..., hi ha
molts de mecanismes per detectar açò, poden ser des de la
Inspecció educativa, la Direcció General d’Innovació, fins i tot,
com ha dit el Sr. Alorda, dels centres de professors, detectar
aquest tipus i (...), dur-lo, oferir-lo a altres centres educatius.

Els deman perdó per la meva situació encara pre-febril, però
surt ara d’unes febres i estic bastant plenet.

Moltes gràcies i aquesta és la defensa que faig de l’exposició
de motius d’aquesta PNL, que la trob molt atractiva i molt
innovadora.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Monerris. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Socialista, qui em
demana? Bé, jo seguia el guió i ens hem botat, passaríem al
Grup Parlamentari MÉS i per tant té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres quan hem vist aquesta
proposta, la veritat és que ens ha recordat tot aquell document
que teníem de tot un cadafal de coses que s’havien de dur a
terme dins Educació, d’aquella proposta que també venia del
Centre d’Economia i altres documents que en aquells moments
es plantejaven, un dels objectius era aquesta, la detecció de les
bones pràctiques. I clar, el primer que queda, Sr. Monerris, és la
idea que tota la resta s’ha evaporat.

Clar, vostè ens du un interès per la qualitat educativa amb
una fórmula que ho intenti, que intenti reeixir, que en podem
parlar, que té un recorregut, ics, però tot el que podria contribuir
que realment tengués èxit i coses que ens preocupen moltíssim
més per garantir que la universalitat funciona, vostès ho
desmantellen.

Clar, per aquest mateix avantatge d’una bona pràctica docent
de més qualitat, en la qual el professor pot innovar dins l’aula,
doncs, és molt important que hi hagi personal de suport en
determinades necessitats educatives especials, i les han llevades.
És necessari que hi hagi alguns cursos per als nouvinguts que
permetin la integració, i els han llevat. És necessari que hi hagi
activitats complementàries anteriors a la sala o fins i tot, miri si
li dic, menjadors, perquè se sorprendria, però si mira tots els
resultats de qüestions d’èxit escolar, com s’apunta, d’avaluar
quin és l’èxit, hi ha també l’índex socioeconòmic, l’ISEC i
altres índexs que donen a entendre que la qualitat, no ja
demogràfic i social, sinó com atén aquell centre tota la
diferència, la dificultat, doncs afecta l’èxit escolar, i en aquests
tipus a crear els hàbitats adequats per intentar potenciar aquestes
noves pràctiques. Perquè primum vivere, deinde philosophare,
un mestre que està apurat de sortir-se’n amb els mínims, n’hi ha
algun que serà prou creador per això i més, i algun que hi queda,
que hi queda, que hi queda.

Jo no compartesc l’anàlisi que vostè ha fet dels professors de
primària, que l’ha fet molt lleugerament i amb carinyo, però jo
crec que hi ha gent molt creativa i que és a la primera línia de
trinxera de novetat i que és a primera línia d’innovar no ja amb
els coneixements que ha d’ensenyar a un nin de sis anys sinó
dels mètodes, de l’escoltar, hi ha gent que fa el mateix que feia
fa vint anys i tal vegada li funciona, però és que hi ha gent que
és molt inquieta, molt, molt inquieta.
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Nosaltres, ja li dic, no li podem votar en contra d’aquesta
iniciativa perquè, tot i que creim que és limitada, ens va bé que
s’identifiqui, ens va bé que s’elaborin manuals de bones
pràctiques i allò que ha tengut èxit sigui comentat, no sigui
traslladat mimèticament, perquè,  total, seria bastant absurd,
perquè coses que poden funcionar a un centre no funcionen a un
altre, coses que funcionen a un professor, pel seu propi caràcter
i personalitat i manera de ser i habilitats no funcionen a un altre,
però és bo que es coneguin, és bo que es coneguin i sempre hi
ha una idea que és transportable, sempre hi ha una idea que
sempre ajuda, la gent creativa sempre et fa veure la realitat des
d’un altre punt de vista que tu no havies vist i t’obri, t’obri un
món. Això de la creativitat és impressionant i és important en
tots els aspectes de la vida.

Per tant, és interessant, ara, tampoc no li donarem suport
perquè hi ha aquest puntet, jo no sé si utilitzar la paraula
cinisme, però la impressió de voler traslladar des del Parlament
que estam preocupats per trobar fórmules adequades dins les
aules quan llevam tots els recursos que tenien els docents per
poder-les alliberar, energies i idees, per treballar-ho, bé, em
dóna la impressió que, a més de llevar-los els instruments
encara llavors com que els enviam el missatge que s’espavilin,
i aquí nosaltres no hi voldríem participar.

Per tant, per no estar en contra d’una qüestió que sí, que està
dins la dinàmica de tot, ara jo crec que ara tothom està amb les
idees, a més, d’avaluar moltíssim, avaluar tots els professors,
avaluar els mètodes, els mètodes Istof a nivell anglosaxó arriben
a tots els mètodes a Occident; és ver que tot això, sense perdre
i el kyrie, amb el que representa avaluar-ho tot i voler-ho pautar
tot i voler perseguir la gent, sí que és interessant, és interessant
posar objectius i veure si s’assoleixen o no. 

Que això pot tenir algun apunt, nosaltres, ja li dic, no ens hi
oposarem, ara, no li podem donar suport perquè les experiències
educatives avui són a un punt de salvar els mínims. I quan
intentam salvar els mobles, i ara amb el plus que pot venir sobre
l’escola primària si es deixen de mantenir per part dels
ajuntaments, o amb tots els míssils que encara veim parats per
tot, que aquí tenguem l’ocurrència d’apuntar que el que ens
preocupa és que detectem bones pràctiques a segons on, a
segons on, hi ha les condicions per ser-hi, jo crec que no és el
missatge ni és el que avui la gent espera que faci aquest
parlament davant els reptes que viu l’educació.

Per tant, Sr. Monerris, ens hi abstendrem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Al fil del que acaba de dir
el Sr. Alorda a nosaltres, el Grup Socialista, també ens ha
sorprès molt aquesta proposició no de llei del Partit Popular, i
sobretot quan ve signada per un docent, com és el Sr. Monerris,
docent de llarga trajectòria i que, per tant, sap perfectament que
les bones pràctiques docents són, com ja ha explicat ell
exemples, actuacions habituals a molts centres de la nostra
comunitat autònoma. 

Si en ocasions el Grup Popular ha votat desfavorablement
algunes de les nostres propostes, amb l’argument que ja es fan,
que ja es realitzen, doncs aquesta sí que és precisament una
proposició no de llei on els dos punts ja es fan, i no es fan
aquesta legislatura sinó molts anys enrere. 

Diu l’exposició de motius que són intervencions, ha dit, que
generen aprenentatges significatius en un colAlectiu representatiu
d’estudiants i que, a la vegada, disposen d’un sistema
d’avaluació que permet reflexionar sobre el disseny i els
resultats per aconseguir la millora continuada. A més, en
aquesta exposició de motius hi ha més definicions extretes
també de manuals perquè ens quedi clar als diputats d’aquesta
comissió de què parlam, però el que no hi ha a l’exposició de
motius són ni els antecedents ni la justificació de la necessitat
de la proposta.

I assenyal concretament els antecedents perquè, si aprovam
només els punts que proposa, semblaria que és la primera
vegada que es tenen en compte aquestes tècniques als nostres
centres. Així que he pensat que seria jo mateixa, aquesta
diputada que els parla, qui afegiria els antecedents. I no m’ha
estat difícil: he agafat els anuaris d’educació des de l’any 2007,
és a dir, el darrer any Matas, per dir-ho d’alguna manera, i els
quatre del pacte i el darrer curs, i a tots hi ha una secció que es
denomina Recerca i innovació pedagògica, on es relaten
experiències de diferents centres que s’ajusten d’allò més a les
definicions que de bones pràctiques es relaten a l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei, n’hi ha disset que he fet
jo traspassades a un paper, només disset, només se’n posi una
quasi, unes quantes per any. També podem acudir a la web dels
nostres CEP, dels quals hem parlat abans, i malgrat els tenim
hores baixes, però allà també trobarem bastants exemples. 

Però anem a analitzar pròpiament els dos punts de la
proposició no de llei. En el primer, que s’insta el Govern a
identificar les bones pràctiques que vagin dirigides a millorar el
rendiment educatiu de l’alumnat i a augmentar l’èxit escolar. Jo,
francament, pensava que totes aquestes experiències ja es feien
amb aquests objectius i que identificades ja hi estaven, basta
mirar, com dic, les pàgines web dels CEP de cada illa, allà ja
vénen molt identificades.

De fet, ahir mateix, un diari també ja explicava una
experiència d’alumnes de primer d’ESO de l’IES Madina
Mayurqa, que visiten els centres de primària inscrits en aquell
institut i es presenten als futurs estudiants, i això ho fan en
anglès, vull dir que això és una bona pràctica. O un altre del
mateix dia, també en els diaris, que fa un conte-contes per als
fillets més petits, amb l’objectiu de valorar, d’educar en valors,
evidentment, però també per estimular la capacitat expressiva
com una activitat natural, mentre el fillet imagina a la vegada
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narra. Vull dir que això són pràctiques, bones pràctiques que es
fan constantment a totes les nostres escoles.

I si el Govern no identifica de motu proprio les bones
pràctiques que es desenvolupen als centres educatius dirigides
a millorar aquest rendiment de l’alumnat i augmentar l’èxit
escolar és que anam malament, amb totes les eines que
existeixen. Fins i tot he trobat una pàgina web, que supòs que
coneixeran tots els que es dediquen a l’educació, una pàgina
web que es diu, innovacions.com, que justament el que pretén
és, diu concretament, “facilitar la difusió de bones pràctiques i
recursos educatius dins l’àmbit de les Illes Balears”. I aquesta
iniciativa, que està impulsada per la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional del
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
de la UIB. 

Mirin, he fotocopiat, he tret imprès el full, vull dir que són
coses que ja es fan, anam a aprovar una cosa que ja es fa i, a
més, és públic i notori. 

Mirin, senyors i senyores diputats, per tant del Grup
Popular, el segon punt, que insta fer la difusió de les bones
pràctiques, ja està clar que es fa des de la nostra comunitat
autònoma, però el primer, a més, que és identificar quines són
les que va dirigides a millorar el rendiment educatiu i a
augmentar l’èxit escolar és que, si s’aprova, a més, deixaria en
mal lloc al propi Govern, que no és capaç de fer-ho si no l’insta
aquest parlament, amb tots els instruments que té al seu abast.

D’aquesta manera, a més, la segona part que diu que
propicia l’abstenció a la resta de centres de la comunitat
autònoma, jo li voldria dir que açò no sempre és possible, també
ho ha comentat el Sr. Alorda, perquè normalment són mesures
que es posen en pràctica en resposta a problemes propis de les
escoles en concret, i no sempre són extrapolables a altres
escoles.

Però el que em sap més greu d’aquesta proposició no de llei
és que es presenti ara, després de dos anys de retallades i de
males pràctiques contra la comunitat educativa, principalment
contra el professorat, que són normalment els creadors, els
protagonistes i els que han de posar en pràctica aquestes bones
pràctiques.

Vostès parlen també de bones pràctiques per millorar el
rendiment de l’alumnat i augmentar l’èxit escolar i en canvi el
que passa, des que governen, és que augmenta l’alumnat per
aula, per exemple. També augmenta l’horari lectiu efectiu del
professorat, cosa que impedirà precisament que es preocupin
d’aquest disseny de bones pràctiques específiques per als seus
centres i d’innovació i de la implicació necessària perquè açò
tiri endavant. També uns anys on han llevat el suport a les aules,
que han llevat els ajuts a les APIMA que també ajudaven en
aquestes qüestions, que no substitueixen les baixes menors de
trenta dies, és a dir, que hi ha alumnes que estan sense professor
dies i dies, açò són bones pràctiques, senyores i senyors
diputats?

També canvien inspectors polítics als centres que volen
castigar la llibertat de càtedra, que no dialoguen amb els
sindicats, que ja han anunciat una vaga per al mes que ve.

Bones pràctiques, en canvi, serien pagar als centres allò que
encara se’ls deu de realització de llibres, per exemple, que no
estan pagats; preocupar-se per aquells infants que van sense
berenar a l’escola, açò també seria una bona pràctica, o per
aquells que no poden pagar-se el menjador ni el material escolar
ni els llibres. Bones pràctiques, com dic, ja en fan, ja n’intenten
fer cada dia els centres, però ara fa falta que les faci la
conselleria, que confiï en els centres, en el professorat i en els
CEP en lloc de posar-los entrebancs a la seva feina. De veritat
necessiten identificar les bones pràctiques, senyors i senyores
diputats? I les dolentes, no volen identificar les dolentes?

Nosaltres no podem votar favorablement aquesta proposició
no de llei per respecte a tots els centres educatius que porten a
terme una bona pràctica educativa cada dia de manera eficaç,
tenint en contra aquells que els havien de donar suport. Aquesta
proposició no de llei, per tant, consideram que pretén ser una
cortina de fum del que passa a les aules i una
instrumentalització de tot allò bo que es fa als centres educatius.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Monerris, té vostè la paraula per
contradiccions.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, la Sra. Rita té
entre cella i cella allò de les retallades, sempre que surt alguna
proposició no de llei ve amb les retallades, i què tenen a veure
les retallades amb les bones pràctiques? Miri, li vull explicar
una cosa, tal vegada ara em dirà ara val més posar les mans al
cap, quan no hi havia cap tipus de recurs, cap tipus de recurs,
que hi havia un tros de (...) i una pissarra, hi havia bones
pràctiques educatives, ja ho crec que n’hi havia, ja ho crec que
n’hi havia, perquè hi havia grans professionals que es dedicaven
a les bones pràctiques. No tenen res a veure els recursos amb les
bones pràctiques educatives, Sra. Rita, no confongui una cosa
amb l’altra. El que passa és que vostès sempre van cap a les
retallades i les males pràctiques.

Això és a cost zero, a cost zero, i tampoc no es tracta
d’agafar un llibre d’innovació, com vostè ha agafat, o ha agafat
una pàgina web i treure un reguitzell de programes d’innovació,
sinó el que vull dir jo és la pràctica del cada dia el que fa falta
en els centres educatius per veure què fa falta a cada centre. No
vol dir que jo hagi agafat un llibre, com podria publicar
qualsevol editorial de (...), programes i innovació, pim, pim,
pim, un munt, com vostè ha demostrat aquí amb la pàgina web.
Però és que no es tracta d’açò, es tracta de detectar quin
problema hi ha a un centre i aplicar una bona pràctica docent
que tal vegada a uns altres centres ha anat bé, i no té res a veure
amb les retallades, sinó que són a cost zero.
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Quant al que ha dit el Sr. Alorda, no crec que ho hagi dit
amb mala intenció perquè al Sr. Alorda, jo els ho he dit, el tenc
molt ben considerat, és que els professors de primària són uns
excelAlents professionals, el que passa és que, el que he volgut
dir és que hi hagi qualque cosa que després quan passen a fer,
a l’hora d’adquirir coneixements, a l’hora de (...) no acaba
l’alumnat de tenir aquell hàbit, i no, no, ho hem detectat
nosaltres, nosaltres ho vam detectar aquest sistema i açò és el
que volem fer, res més. (...)lliure de criticar cap professor, al
contrari, són persones excelAlents i sobretot amb una paciència
impressionant.

Per tant, jo el que volia dir és que es tracta d’una manera
significativa de millorar la qualitat docent i a agafant el millor
que tenim de cada centre i intentar dur-ho a altres centres perquè
vagin bé, sense cap tipus d’intromissió ni d’intentar també fer
coses grosses o coses grans, sinó coses senzilles, com dur a
pràctica coses que en la pràctica són bones, però que, per no sé
què, es perden i arriba que ni tan sols es duen a la pràctica. 

Per tant, nosaltres seguirem amb aquestes dues premisses i
esper el suport dels grups parlamentaris d’aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Monerris. Idò passaríem a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 639/13.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 639/13.

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