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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta. Pep Torres substitueix Cati Palau.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sra. Presidenta, Antònia Vallès substitueix Margalida Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, no hi ha més substitucions. 

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de la pregunta RGE núm. 7836... 

Assisteix a la sessió el Sr. Rafael Bosch i Sans, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat de la Sra. Ana
María Rodríguez, cap de Gabinet del conseller.

I. Pregunta RGE núm. 7836/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a adoctrinament (II).

Per formular la pregunta, RGE núm. 7836/12, relativa a
adoctrinament (II), té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en primer lloc, molt
agraït per haver vingut a aquesta compareixença perquè
certament era una pregunta que va quedar penjada, però que
s’havia de contestar, per tant estàvem a la frontera, però reconec
que per a mi era important tenir un cara a cara amb vostè perquè
per a nosaltres -i li ho he dit al Ple- és tan descomunal el retret
que han fet, s’han passat set pobles, que crec que era important
fer..., trobar-nos algun moment en un cara a cara i aposta no
l’hem retirada. 

Per a nosaltres és vergonyós el retret que fan als mestres
contínuament i creim que s’imposa una rectificació immediata
i això és el primer que li vull oferir, un espai perquè rectifiqui
i perquè demani disculpes per aquestes acusacions sistemàtiques
i generals que fan a la comunitat educativa, bé, ara ja no són tan
generals, s’ha precisat que només un 20% dels nostres docents,
un de cada cinc, tenen pràctiques incorrectes a l’escola, males
pràctiques, que el PP denuncia, que el PP eradicarà de les aules
i quan al màxim responsable d’Educació, doncs, hem tengut
ocasió -aquesta és l’adoctrinament (II), però tenc la (III), la
(IV)- de demanar-li què passava doncs, la veritat és que ha entès
que li demanava una reacció respecte de la comunitat educativa,
dels professors, quan jo el que li demanava era una reacció
respecte de la denúncia perquè jo crec que n’hauria d’estar
empegueït que el màxim responsable d’Educació del país
admeti que el seu grup i per tant ell que l’acompanya apunti que
un de cada cinc mestres, per tant, a alguna escola un de cada

tres, a alguna un de cada set, moltíssims de mestres, fan males
pràctiques a l’escola.

En tot cas, en cas contrari, si no aprofita aquesta ocasió que
ja seria un despropòsit que no ho fes, per part nostra, com a
mínim precisin el retret, jo li vull fer una parell de preguntes per
aclarir-ho, li vaig demanar per exemple si espanyolitzar era
adoctrinar i em va dir que no, que espanyolitzar no era
adoctrinar, això va quedar aclarit, en canvi les senyes d’identitat
del país si ho era o no ho era em va dir depèn. M’ha de precisar
el que és, hi havia una diferència important.

La pregunta que ha quedat i a la qual he de fer per tant
referència era sobre el tema religiós, en general. Hi ha colAlegis,
fins i tot subscrits amb recursos públics, que no és que donin
classes, és que ho tenen al seu ideari de centre, ho tenen com a
un element d’identitat del centre, però més enllà d’aquest tipus
de colAlegis. Crec que hi ha moltíssims de professors que en un
moment o en un altre fan una referència a la pregària o fan una
referència a pensaments religiosos d’algun indret o a l’inrevés,
en caràcter agnòstic o en caràcter ateu, ja sé..., estic convençut
que vostè sap i ha viscut que no tothom conta l’anècdota de
l’eppur si muove de Galileu amb el mateix èmfasi en els
matisos, no?, i què?, tothom ho explica com troba que ho ha
d’explicar, uns justifiquen, els altres s’hi recreen com hi ha..., jo
he tengut professors que s’afligien quan ens parlaven de la
pèrdua de Cuba i n’hi ha que ho trobaven un èxit de les llibertats
de l’anticolonialisme, jo ho trob normal, jo som un amant de les
llibertats, Sr. Bosch, per tant, tot això m’ha enriquit, vull dir no
hi tenc cap mena de problema.

Per cert, quan vostè diu que hi ha un 20% dels professors a
una comunitat en la qual el 25% de la gent vota el PP, si un fa
una regla de tres, diu un 5% dels professors fa aquest tipus de
males pràctiques referides al PP, un 1% ho fa referit al meu
grup, però els escoltes i sembla que els del PP no, que resulta
que dels votants del PP ningú no té males pràctiques, sembla,
ara vostè m’ho precisarà, sinó que són els altres, amb la qual
cosa puja el percentatge. Precisi-m’ho vostè, però la sensació
que fa és aquesta, la sensació que fa és que és el tema lingüístic
cultural. Vull pensar que no és això, però li assegur que
escoltant el Partit Popular i a vostè mateix tota la impressió... sí,
sí, quan jo li he fet preguntes directes, quan vostè acompanya
aquest tipus de denúncies, bé, tira cap aquí, precisi-m’ho avui,
perquè la veritat això fa una sensació de caça de bruixes, de
"macartisme", bastant esgarrifós, sí, senyor.

Quan un ja dins l’aula vol mirar què és el que ha dit el
professor i la manera de saber-ho són les delacions dels alumnes
respecte del que s’ha pogut dir i un pensa que un de cada cinc...,
un va amb la idea que un de cada cinc professors està fent aquí,
està duent als alumnes cap a les seves opinions o si no,
expliqui’m què vol dir, perquè jo entenc una cosa amb
naturalitat.
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Per tant, crec que aquesta idea de censura que vostès
transmeten és molt negativa, és molt negativa, molt més dient-
ho amb aquest caràcter tan general a tothom. Jo li don aquesta
oportunitat, en aquest cas, per les idees religioses, és veritat, és
la pregunta adoctrinament II, les altres, me les va contestar, però
vull aprofitar i si no, la veritat, li ho confés, no hagués fet la
seva compareixença si no hagués estat perquè la magnitud de
les sis, la idea que hi havia darrere d’aquesta denúncia del Partit
Popular no hagués donat la solvència. 

Per tant, li deman precisió i concreció en el que es demana
respecte de les idees religioses, considera vostè fins a quin punt
pretenen adoctrinar els alAlots quan un mestre les expressa amb
tota naturalitat o un pot donar a entendre que les té o les deixa
de tenir dins l’aula, llavors m’agradaria que s’hi esplaiàs,
respecte de quin és el retrat exacte que fa a un de cada cinc
mestres de les Illes balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller per un
temps màxim de deu minuts.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Alorda, escoltant
atentament com sempre faig les seves intervencions, que sap
que som un dels seus fans a l’hora de seguir-lo per intentar estar
a la seva altura o alçada -depèn de la varietat i el context-,
estrictament crec que vostè m’ha demanat què creu el conseller
si promoure l’adhesió a alguna religió o la seva moral és
adoctrinament i després que faci tot un seguit d’aclariments
sobre altres qüestions que intentaré improvisar.

El primer que se'm va ocórrer va ser cercar l’etimologia
d’adoctrinar en el Diccionari de la Llengua Catalana i també
alguna referència en el Diccionario de la Real Academia
Española que són idiomes que en principi coneixem i sobre el
concepte de doctrina.

U, si agafam la terminologia més adequada, segons el
Diccionari de la Llengua Catalana: instruir algú en alguna cosa
o fer entrar algú en certes doctrines o en certes opinions i
utilitzant-ne algun altre en castellà que és instruir en el
coneixement o en les ensenyances d’una doctrina, instruir o
inculcar unes determinades idees o creences, cos de principis
religiosos a la doctrina cristiana, etc., supòs que entenem que
adoctrinar és intentar no només impartir una determinada...
explicar una determinada matèria, sinó intentar aconseguir que
la gent cregui que allò que propugna aquesta matèria és una
realitat, supòs que hi estarem d’acord o que almanco té una
base, tot i parlar d’irrealitat, té una base i si no basta la realitat
que no basta mai en termes científics per a una religió, s’ha de
fer un acte de fe per acabar de creure allò que es pretén instruir
o adoctrinar.

Que la religió catòlica, qualsevol religió, i la meva obligació
és vetllar perquè aquelles quatre que són la catòlica,
l’evangèlica, la jueva i la musulmana que tenen acord amb
l’Estat espanyol per impartir determinada..., voluntàriament, si

així es dóna el cas, aquestes confessions religioses sí tenen la
possibilitat dins l’escola pública que hi pugui haver si ho
solAliciten amb un nombre determinat, hi ha uns determinats
sistemes per proveir del professor. Què fan allà, si és adoctrinar
o no, és impartir doctrina, hi van en tot cas voluntàriament els
alumnes perquè els seus pares, en tant en quant els alumnes no
puguin decidir, creuen que és bo que conegui aquesta doctrina,
més enllà que al final la pugui assimilar o creure vertadera o no.

Per tant, això seria el que entenc per adoctrinament i el
deure que té un conseller de complir aquests acords.

Supòs, però, que a vostè li importava relativament poc i li
importava que parlàssim sobre el concepte "adoctrinar". No tenc
cap cens si un de cada cinc professors de les Illes Balears
adoctrina o no, no en tenc ni idea i li assegur que no em
dedicaré a calcular-ho perquè crec que és, a part d’impossible,
estèril i no té cap sentit ni un. Pens que hi ha suficients proves
com perquè persones de distint signe i color, no només han fet
el que vostè i jo mateix com a docent puc haver explicat des del
meu punt de vista de perquè es prenen determinades..., el meu
és l’àmbit de la ciència que tal vegada no és tan polèmic o sí,
com el filosòfic o la història, entendre determinades qüestions,
sempre hi haurà el punt de vista personal, dins el més estricte
respecte al currículum sempre hi haurà el punt de vista del
professor.

El que ja no em sembla que sigui qüestionable és quan es fan
accions que anirien és enllà d’una interpretació d’un currículum,
que seria ficar-se en determinades actuacions que promou un
determinat partit polític, que crec que té tot el dret del món el
professor d’expressar la seva coincidència o discrepància, però
vostè sap perfectament allò que pens. 

Així i tot, vostè mateix em diu que els comptes no li surten,
si guanyam per una àmplia majoria les eleccions, que sempre
diferim dels que voten o no voten, en tot cas el sistema de la llei
d’Hondt suposen gairebé el 45% dels vots vàlids, aleshores hi
deu haver molts de mestres que ens voten. Per tant, crec que
tenim bastants de votats en tots els sectors, alguns que tal
vegada estan d’acord més en un àmbit d’aplicació de les nostres
propostes i d’altres en altres.

Per tant, per no entrar en el debat que jo tenc un màxim
respecte pels meus companys i que supòs que... vaja, supòs no,
estic absolutament segur que tots ho fan de la millor manera que
creuen d’impartir el currículum que es marca dins les capacitats
d’interpretació d’allò que pensen, en el que vostè també estarà
d’acord amb jo és que algú s’ha extralimitat, algú que jo
públicament he vist a l’opinió pública i que ha fregat allò que
podia fer amb l’elaboració de vídeos o duent infants a un pati,
però això ho ha fet un colAlectiu... què dic un colAlectiu?, ho ha
fet un nombre de persones, que tampoc no m’he dedicat a fer
cap caça de bruixes, sinó simplement avisar la gent o posar en
el seu coneixement que crec que no és bo anar a fer una
cassolada a un patí aprofitant l’hora d’esbarjo amb la suposa
intenció d’informar als nins que això que feia aquest govern no
estava bé.
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Això ja em sembla més dubtós, o entrar a una classe..., quan
vostè comentava allò d’aquell infant que li vaig dir que no
s’expressava correctament i que hi va haver la polèmica (...)
lapsus linguae, és un infant de primer o de segon de primària,
m’ho contava la mare perquè s’ho ha trobat a una consulta
mèdica, però és que me n’he trobat més de mares “el meu fill
tampoc ho entén”, és igual, no, no és igual o sí és igual, al cap
del període obligatori ho entén, altra manera és que estiguem
d’acord en la manera de... és a dir, perquè no se n’abusi d’allò
que dic jo és que vostè sap que crec que sempre hi haurà bons
professionals que interpretaran i donaran el seu punt de vista
respecte d’una determinada qüestió i d’altres que arribaran al
límit i que tal vegada..., però és un comentari personal d’una
companya meva que estan dins la classe, n’hi entra un i entra
animant “demà no vengueu, anau a la manifestació”, això s’ha
de fer o...?

Això és un comentari que jo no puc i no el trec més enfora
d’aquí... anar a investigar o no perquè ja es basaria en el
comentari d’una persona que diu “això dins la meva classe ho
han comentat això”, això està bé que entris dins una aula i
diguis “demà supòs que no vendreu perquè donareu suport a
aquesta manifestació”, idò em sembla un comportament impropi
d’un professor.

Tampoc, jo mateix visitant un simulacre d’incendis com
vaig dir al Parlament i aquí si que hi era jo amb el Director
General d’Emergències, sentir el temps d’esbarjo, del pati
“podeu passar per secretaria a recollir les darreres samarretes
d’Autovia no”, dins una secretaria d’un centre, tampoc no ho
trob adient, però d’aquí no he tret els comptes de si són un 20%,
que estic segur que no ho són, ni que la gran immensa majoria
de persones que conformen la comunitat educativa no fan allò
que toca al seu horari de feina i fora de l’horari de feina,
tampoc, i ho voldria desdramatitzar i voldria dir que crec que els
meus companys fan tot el que han de fer i més, però que alguns
-i vostè ho sap tan bé com jo-, com un altre ho serà en un altre
àmbit d’actuació i es queixaran de coses impulsades..., per
exemple companys meus que han estat professors de l’escola de
mallorquí de Manacor, companys i familiars meus que han
acreditat la gent que avui en dia tengui títols, que sigui
llicenciada en Filologia Catalana i que estan d’acord que hagin
d’acreditar la seva competència lingüística quan en temps de la
dictadura foren els primers mestres de l’escola de mallorquí de
Manacor, també, també. I es queixen i tal vegada hauran fet
algun comentari dins classe dient “jo no passaré la prova del C”
i què vol que li digui?, i que fan tot el que troben, això són
comentaris personals de tants d’anys d’estar per enmig en
aquest món i de tenir i de sentir comentaris en un sentit i en un
altre.

Això són comentaris de persones que segurament voten
Partit Popular i de persones que no voten Partit Popular, i crec
que són excelAlents professionals en qualsevol dels casos i que
fan allò que han de fer, però crec que hi ha suficients exemples
d’alguns que en algun moment han fet algunes actuacions que
no són estrictament el marge que té una persona d’interpretar un
currículum, sinó que hi havia una clara connotació de suport a
accions contràries a un govern que crec que està més enllà del
que hauria de ser.

Això, no ho hem de treure del que jo pens i vostè estarà
d’acord que alguns hagin... supòs que sap que també hauran fet
comentaris en sentit contrari.

Li ho repetesc, crec que la immensa majoria de professionals
fan allò que han de fer, amb distintes opinions polítiques
respecte del que està bé i al que està malament, però em consten
experiències que crec que són ben certes i personals de persones
que han fet coses que no és el que jo pens que s’ha de fer en un
centre educatiu.

No sé si això és adoctrinar o no adoctrinar, en tot cas, crec
que està més enllà del que seia raonable fer dins un centre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Alorda, té
vostè la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, també per
contestar més enllà del termes literals, li ho agraesc perquè era
el sentit realment de la proposta i li vull..., primer li vull agrair
també la paraula de fan i d’agraït, encara que sigui amb el to
que sigui, en qualsevol cas li ho agraesc, ara... Li vull confessar
també la part meva, em sap greu la malvolença que en algun
moment hem de tenir, perquè m’agradaria tenir un altre to, però
és que jo trob que n’hauria d’estar empegueït i és que no sé
trobar, dir-ho d’una altra manera i ara avui que ho ha matisat i
que moltes de les coses que diu més enllà de justament trobar
sempre els mateixos exemples cap a un lloc en comptes d’un
altre, perquè nins de primer i de segon de primària que no
s’expressen bé en català, en podem trobar set catefes, però a
balquena, a balquena a qualsevol de les illes, però vostè sempre
em treu un d’un..., en podem trobar molts, però vostè sempre
m’escora cap un lloc, però em sap greu que li falti valentia, que
li falti valentia.

Vostè és el responsable d’Educació del país, el seu partit
està dient que hi ha adoctrinament a les aules, vostè molt bé ha
matisat el que era, vostè està matisant quina és la fórmula, jo
puc subscriure bona part del que ha dit, però el missatge que
s’envia a la ciutadania no és aquest. El missatge del seu partit és
que un de cada cinc mestres fa política a les aules, però que en
general hi ha una conxorxa d’una normativa socialista dins una
dictadura catalanista que bé, l’escola és un... xum-xum i això
vostè té la responsabilitat màxima de desautoritzar-ho i no
matisar-ho aquí amb jo i fer un gest, que en podem parlar, que
ens podem sentir a gust i que podem estar relativament i en tot
cas el nivell de discrepància matisaria de les coses que vostè
diu, bé, ens mouríem a veure si també ha sortit un mestre
entrant i dient “el que vagi a la manifestació alerta” o no sé què
o una direcció del centre que un veu el que penja i quines són
les imatges que transmet i coses que es treuen de context, un
director que entra dins un centre i se’n riu del Barça perquè ha
quedat amb el Borussia i tothom ho troba graciós i algú no,
depèn de com un..., però allò tret de context podries dir “no,
això no escau” i vist dins la normalitat del centre es troba
natural, graciós i que dóna vida, depèn, no?
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Per tant, crec que a vostè li falta molta..., li falta valentia,
com li faltava a Charles Laughton a Aquesta Terra és meva de
Renoir, vostè l’haurà vist, extraordinària, extraordinari aquell
moment en què al pobre mestre li fan llevar les fulles perquè els
polítics, el poder li fa llevar fulles, afortunadament hi ha
Maureen O’Hara que diu “jo guardaré les fulles dins un calaix
perquè un dia podrem tornar explicar això”, evidentment al final
de Laughton... al final que efectivament torna recuperar tota la
dignitat. Hi ha molts de (...) i molts de Laughton a les nostres a
les nostres aules afortunadament, Sr. Bosch, afortunadament, Sr.
Bosch, que s’emocionen de dretes, d’esquerres, nacionalistes,
mallorquinistes, espanyolistes, que s’emocionen i que
defensaran la dignitat de l’escola i de la seva feina i això, ho
hem d’animar, la llibertat. 

Crec que, això, vostè no ho està transmetent i per tant, li he
de fer un retret, en qualsevol cas li agraesc, ja dic, aquestes
paraules. Estic d’acord amb vostè estadísticament hi ha d’haver
molts de votants del Partit Popular, jo venc d’Inca!, és a dir,
comprendrà que el 20% dels professors de primària, que es
refereixen un de cada cinc, sé ben bé a quins centres es troben
perquè són un 20% d’aquests, no?, m’imagín quin tipus de
política fan, molt amics meus molts, els respect molt i jo,
alerta!, jo en parlo bé, eh?, n’he viscudes moltes, d’anècdotes,
de política a les aules, en parlo bé dels meus mestres. Jo tenia el
Sr. Tous que és el que va anar a Hendaia amb Franco i Hitler i
parlaré sempre bé del Sr. Tous i mai no perdonaré a la revolució
francesa haver ajusticiat Lavoisier per parlar de química.

Per tant, crec que aquestes coses són les que ens han d’unir
en comptes d’aquesta hyjad contra l’escola que estan
transmetent des del Partit Popular i vostè l’ha de tallar, vostè
l’ha de tallar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica Sr. Conseller
té vostè la paraula.

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

Insistesc, entrant en aquest debat i que vostè de vegades me
du als racons, a les cordes, d'on els boxadors han de saber sortir.
Vostè creu que jo no tenc coratge? Ja li contaré què és tenir
coratge, ..., com tothom. A posta li dic que si m’ha tret aquest
tema cinematogràfic, afortunadament acaba relativament bé,
esperem que tot això acabi relativament bé, perquè jo seguiré
lluitant per allò que crec fermament i de vegades és veritat que
anar pel camí d’enmig és un poc complicat. Però jo dic que
acabarà bé i quan un torni a les aules, crec que serà bastant més
feliç.

Però si ho deia per això, no crec que em falti coratge.
Segona, repetesc allò que he dit, jo també he tengut professors,
en canvi jo, tot el contrari, a un centre concertat hi havia molt de
roig i molt de nacionalista i qualcú, gran professor, exmembre
de la División Azul. Per tant, aquella escola en què es podia
parlar català el temps de la dictadura i es podien fer tantes coses,
... respect molt els que eren de la División Azul i els que
d’amagat parlaven i ensenyaven català, me l’ensenyaven.

Tots tenim records, tots els mestres crec que tenim gran
record d’allò que han fet i crec que no hauríem de parlar pus
mai de repressions d’aquests tipus. Sí que seria bo que l’escola
fos aquest cau de tranquilAlitat. Però clar, quan un partit com el
nostre proposa un canvi de model lingüístic, sempre pareix que
feim disbarats. Clar, que hi ha molts d’alAlots que no parlen
correctament en català a segon de primària i un bon estol que no
ho fan en castellà correctament. Jo el que dic és que pens que hi
ha models alternatius a la immersió i que pareix que deim un
disbarat i jo pens que no. Però pareix que entrar en aquest debat
també és un disbarat i a mi m’agradaria que fos normal, que ho
pogués defensar com a partit polític, que no digués cap disbarat
per dir això, però amb això salvam molt les distàncies. I si el
que pareix que ha de venir ha de ser una croada per intentar
implantar un model lingüístic que ha de d’anar en contra d’allò
que creu la majoria de gent, no és així. Jo crec que no és així,
però m’agradaria tenir l’oportunitat de demostrar-ho.

Per tant, pensant sobre aquest tema, primer, no em falta
coratge. Dos, una política moderada i més o manco centrada és
difícil de dur endavant en un tema tan sensible i amb tantes
sensibilitats dins i fora dels mateixos partits polítics. Tercera, no
em falta coratge, el dia que em falti coratge no seré ni un minut
més on som. I quart, no va ser Barça-Borussia, és Barça-Bayer,
el Borussia el passen al Madrid que sempre ho té relativament
més fàcil per arribar a la final.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat de la pregunta i
abans de continuar amb l’ordre del dia, volem agrair la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

Feim un petit recés per acomiadar el conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 7335/12 i
795/13.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 7335/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures contra la pujada de l'IVA del material escolar
(rectificada mitjançant escrit RGE núm. 7392/12).

En primer lloc, per defensar la proposició no de llei RGE
núm. 7335/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures contra la pujada de l’IVA del material escolar, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador i Guzmán, per un
temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sembla que aquesta
proposició no de llei sigui extemporània, se va presentar el
setembre del 2012, a conseqüència de la decisió del Govern del
Partit Popular de pujar l’IVA d’una manera indiscriminada i
afectant allò que és l’educació. 

Nosaltres pensam que l’educació és molt més que una
política pública encaminada a la capacitació personal de les
diverses generacions. És també una política que impulsa la
igualtat d’oportunitats i la competitivitat d’una economia
moderna. I com a síntesi de tot això, concloure que la política
educativa es presenta com a imprescindible, no només per a la
sortida de la crisi, sinó també perquè aquesta sortida sigui d’una
manera justa.

Conscients de tot això, la nostra societat està assistint en
consternació a les profundes retallades pressupostàries que en
tots els programes, tant del Govern de l’Estat, com el Govern de
la comunitat autònoma estan dirigint sobre l’educació.
Massificació d’aules, eliminació de programes de reforç,
supressió de beques, acomiadament de professorat, supressió del
servei de transport i menjador escolar i un llarg etcètera.

Dins aquestes retallades en matèria educativa, és
especialment rellevant la decisió que afecta al material escolar,
amb un espectacular increment de l’IVA del 4 al 21%. Decisió
que ha arribat a dificultar i fins i tot, impedir l’accés al material
escolar bàsic en l’educació obligatòria a moltíssimes famílies,
que en l’actual context socioeconòmic estan passant situacions
d’extrema gravetat.

Mentre el Govern de l’Estat retalla en educació, la UNESCO
en les seva recomanació núm. 21 afirma que la gratuïtat del
material escolar bàsic ha de ser considerat com a corolAlari
natural i necessari de l’obligació escolar i que aquest engloba
tant el material colAlectiu d’ensenyament, com el material d’ús
individual i que en tot cas, l’Estat ha de treballar directament o
subvencionar les entitats regionals o locals els programes
destinats a aquesta finalitat. Totes les decisions que en aquesta
matèria està prenent el Govern d’Espanya, especialment amb
l’increment de l’IVA del material escolar, ens fan caminar com
a país precisament en la direcció contrària a aquesta
recomanació.

Mentre la major part dels països del nostre entorn segueixen
aquesta indicació, aquesta pujada de 17 punts de l’IVA espanyol
que afecta el material escolar, ens converteix en un dels països
de la Unió Europea amb l’IVA més alt per aquest concepte i
demostra que per al Govern del Partit Popular el material
escolar no és un bé de primera necessitat per a les famílies, sinó
tot el contrari, un bé de luxe. Un bé de luxe ara són les agendes
escolars, els blocs d’exàmens, les cartolines de colors, les ceres
plàstiques, compassos, quaderns, joguines de fusta, joguines
lògiques, forro de llibres, quadern de calAligrafia, quaderns de
música. Tot això seran articles de luxe per a milers de famílies
que estan passant greus dificultats.

Les Illes Balears viuen uns moments de greus dificultats
econòmics, més de 90.000 persones sense feina, més de 50.000
persones no reben cap tipus de prestació. La taxa de pobresa
supera el 20% i la pobresa infantil afecta a més de 45 menors de
les Illes Balears. Precisament fa dos dies es publicava que
l’ajuda social urgent que demanen les famílies de Palma han
augmentat un 27% en el primer trimestre d’enguany. Producte
de l’empitjorament de la crisi i de l’agreujament de la situació
de les famílies que no reben cap tipus de prestació.

Aquesta pujada de l’IVA que grava el consum, l’han de
pagar per igual tots els ciutadans, els aturats que es queden
sense habitatge i els executius de les grans empreses. Però no
tots perden el mateix. Aquest és un gravamen que castiga més
els pobres que els rics. Si una persona que ha de viure amb una
ajuda de 400 euros, s’ha de gastar 50 euros en material escolar,
pagarà 10 euros com a 50 cèntims per l’impost de l’IVA. El que
suposa un 2,6% de la seva renda. D’altra banda, si una persona
que guanya 5.000 euros, compra el mateix material escolar, el
percentatge del seu sou serà del 0,21%. Al final, el pobre paga
més percentatge de la seva renda que el ric. 

Per tant, consideram molt injust que el principal objectiu que
persegueix el Govern amb l’augment de l’IVA sigui la
recaptació indiscriminada. Un càstig fiscal que significarà
l’augment de la despesa escolar en un moments en què les
famílies, ja ho hem dit abans, tenen greus dificultats per fer
front a despeses tan essencials com són els aliments, o
l’habitatge. I saben què és el pitjor? Que les previsions de futur
no són bones, són dramàtiques, segons va dir ahir el Fons
Monetari Internacional, perquè han empitjorat totes les
previsions sobre el Producte Interior Brut, l’atur, el deute i el
dèficit. Significa això que les sacrificis fets per la societat són
inútils i que el Govern del Partit Popular seguirà castigant les
classes treballadores amb més restriccions i retalls addicionals.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei. Primer, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d’Espanya a anulAlar la pujada del tipus
impositiu de l’IVA que preveu el Reial Decret Llei 20/2012,
referides al material escolar. Segon, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en els
propers pressuposts autonòmics una partida pressupostària
destinada a la creació d’un programa d’ajuts al material escolar,
destinat a les famílies amb rendes baixes, o desocupades. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps
màxim de deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no la trob gens desfasada Sra.
Portaveu, sinó oportuna, ja hem passat un curs, però en ve un
altre i és ara el moment segurament de fer aquesta reflexió
perquè la pujada segueix vigent, se’ns va dir que era molt
provisional, però com a mínim serà un altre curs escolar. Per
tant, realment tot allò que ha apuntat respecte d’un curs, s’està
convertint en estructural.

Nosaltres hem fet una crítica general d’aquesta pujada de
l’IVA a tots els elements culturals. La veritat és que pujar un
162,5%..., és que és una pujada del 162,5%! No hi ha cap
sector, que jo conegui, que hi hagi hagut una pujada d’impostos
d’aquesta magnitud, com ha tengut la cultura. En general els
llibres, hi ha hagut un cop molt important al cinema, al teatre,
a totes les arts escèniques, però que dins el món dels llibres, que
ja trobes estrany que un llibre sigui un 21%, però la revista de
qualsevol cosa que hi hagi devora està al 4%. Per tant, tothom
ha intentat anar cap al format de revista per molt gruixut que
fos, o un ja diu això no quadra. 

Però com vostè diu, dins els llibres n’hi ha uns que són
d’obligada compra i adquisició per a tothom. És una qüestió que
hauria de formar part de la gratuïtat de l’educació, si no la
pervertim per camins més o menys, per volteres, com són els
llibres de text. Ho hem intentat i s’ha fet un esforç per les
distintes administracions i de distints signe, cap a garantir la
gratuïtat dels llibres de text. Els programes d’intercanvi, per
exemple, que ara tornaran quedar en entredit si se fan nous
llibres només per introduir dues dotzenes de paraules, vull
pensar que és per això, perquè si canvien els llibres, canvia el
sistema per exemple que està orquestrat a través de què l’heretin
els germans, o perquè el propi centre articuli sistemes
d’intercanvi de llibres. I totes aquestes fantasies que té el Grup
Popular, doncs també ajuden a dificultar la gratuïtat dels llibres
de text. Però en qualsevol cas sempre hi ha un moment en què
certament s’ha de comprar i si s’ha de comprar, passar del 4 al
21% els llibres de text, a una norma que està establint la
gratuïtat de l’educació, ens sembla un despropòsit.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta mesura. Ens
agradaria que el Grup Popular pogués enviar des del Parlament
de les Illes Balears un missatge a les Corts Generals, un
missatge de reconsideració, perquè creim que seran importants
les conseqüències que això tendrà i que, ja que s’havien
compromès a coses tan distintes, per exemple, se’ns havia dit
que l’IVA turístic havia de baixar i l’han pujat. La veritat és que
com a mínim que quedi molt aclarit que els altres impostos, les
altres bateries de propostes i mesures que s’han fet de caràcter
fiscal en altres sentits, podrien acabar compensant aquesta. Per
exemple, revisar l’IRPF. Nosaltres estam disposats a qualsevol
esmena de transacció que plantegés qui fos, perquè no se perdi
capacitat recaptatòria mitjançant aquesta mesura que vostès
plantegin, n’incorporam un altre. És a dir, no volem perdre
capacitat recaptatòria. Però no volem que els que paguin els
impostos de la crisi siguin els llibres de text, que han de
comprar tots els alAlots, com vostè molt bé deia, tant si en tenen,
com si no en tenen. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Ana María Aguiló i Garcias, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Començaré la meva intervenció amb les paraules del ministre
Wert. “Tècnicament ningú pot dir si un quadern, per exemple,
ho ha d’utilitzar un nin de sisè de primària, o un arquitecte que
té el seu estudi. En canvi, allò que és d’ús exclusiu escolar i
educatiu es preservarà l’IVA superreduït. Per tant, els llibres de
text que utilitzen els nins tenen l’IVA superreduït”. Vull dir que
no és vera això que s’ha dit aquí de què s’ha pujat l’IVA dels
llibres. Els llibres de text, o per exemple els mapes, és a dir, tot
allò que és material escolar pròpiament dit, té l’IVA
superreduït.

Senyores i senyors diputats, a l’esquerra li agrada molt fer
demagògia, sobretot en matèria educativa. Per exemple, ens
estan parlant de què gastam 75.000 euros per defensar les
nostres modalitats, mentre que s’han gastat més de 5 milions per
estandarditzar la nostra llengua. És a dir, el que volen és posar
5 milions d’euros per estandarditzar la nostra llengua i no se
poden gastar 75.000 euros en defensar les nostres pròpies
modalitats, per tal de fer allò que diu l’Estatut. Per tant, això és
pura demagògia! Pura demagògia!

Cert és que no pot ser part de la solució aquell que ha estat
part del problema. I vostès Sra. Obrador han estat part del
problema. Ens trobam allà on ens trobam gràcies a la seva
pèssima gestió, cada vegada que els ho deim els dol, però m’és
igual, ho seguirem repetint. Gràcies a la negació constant de la
crisi quan vostès governaven i gràcies a la no aplicació de
mesures per por d’un desastre electoral, que total el varen tenir.
Però almanco Sra. Obrador, podríem aspirar com a mínim a què
demostressin un cert rigor. Vostès no poden en un dels moments
més decisius per a l’economia del nostre país, moure’s en el
terreny de l’ocurrència, de la demagògia fàcil. Se sap
perfectament, governar és triar i aquesta elecció que competeix
al Govern, els grups parlamentaris poden o no donar-li suport.

Per altra banda, m’agradaria reiterar una vegada més que la
pujada de l’IVA no és una mesura fàcil de prendre. Però sí una
mesura responsable, requerida, necessària i imprescindible. Si
en una situació d’alarmant caiguda dels ingressos, 70.000
milions d’euros en el darrer any a nivell estatal, volem preservar
el més preuat que tenim, el nostre estat del benestar. Se puja
l’IVA dins el mínim, sempre evidentment intentant no tocar el
que podria ser dolent, però sobretot el que nosaltres volem és
defensar l’estat del benestar. És a dir, que hi hagi un equilibri.

Vostès saben a més, senyors del Grup Socialista, que
respecte a la pujada generalitzada de l’IVA, la major càrrega
econòmica que suposa per a les famílies és l’inici del curs
escolar, ho sabem tots i els que tenim fills encara més i són els
llibres. Torn repetir, es manté el tipus de l’IVA superreduït, es
manté en el 4%, igual que sobre aquells materials que
constitueixen el pes específic i major d’allò que és la tornada a
l’escola, el material de dibuix, els mapes, els àlbums, etcètera.
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Coneixem perfectament que tan sols hauran de suportar la
pujada de l’IVA aquells materials que puguin ser utilitzats dins
l’àmbit escolar, però que també tenguin un altre ús més ampli.
I una altra cosa també els voldria dir, l’IVA que s’aplica als
llibres de text a països com França o Alemanya no és del 4%
com aquí a Espanya, sinó que és del 7%. Per tant, estam per
davall d’altres països de la Comunitat Econòmica Europea.

Evidentment no minimitzarem l’esforç que estan fent els
ciutadans i determinats sectors en particular. Som conscients
que estam demanant un gran esforç als ciutadans. Però també
sabem que gràcies a aquest esforç, sortirem del profund forat en
el qual vostès ens varen deixar. 

El Grup Parlamentari Popular valora en la seva justa mesura
les decisions que el Govern central, mitjançant reial decret, va
prendre i les conseqüències de cada una d’elles. Però que no
càpiga cap dubte de què aquestes mesures redundaran en
l’interès general. Per tant, votarem que no en relació al primer
punt.

En relació al segon punt. L’educació ha estat i és un dels
pilars d’aquest Govern i en general és un dels grans reptes de la
nostra societat moderna. La situació de crisi econòmica, com a
oportunitat, ens hauria de possibilitar sortir reforçats, aprenent
de les causes i construint amb perspectiva de futur. Els valors
que hem volgut recuperar tenen a veure amb la responsabilitat,
la solidaritat, en l’exercici crític de la nostra condició ciutadana
o l’esforç. Tots aquests són valors que conformen una cultura
sòlida i donen forma a un bon sistema educatiu.

Aleshores, l’objectiu general ha estat continuar generant
confiança, ajuntant esforços cap a la permanent lluita per assolir
l’èxit del sistema, per a la millora de l’educació i de la cultura.
Els esforços que s’han dut a terme en aquests difícils moments,
han estat enfocats a ser eficaços quant a la gestió. Encara que
tenim una situació econòmica-financera de la comunitat
autònoma, derivada d’una crisi econòmica, que ha provocat una
baixada en els ingressos prevists en els pressuposts, la
Conselleria d’Educació i Cultura, en ús de les atribucions del
control de la gestió del pressupost, du a terme qualsevol mesura
que pugui palAliar l’equitat a l’accés de l’educació. 

Els posaré un exemple, en el marc de la distribució de crèdit,
fixat per la Conferència Sectorial d’Educació, la conselleria ha
convocat ajudes per als llibres de text i material didàctic,
adreçats a alumnes matriculats en el nivell d’ensenyament
obligatori a centres de la comunitat autònoma de les Illes
Balears sostinguts mitjançant fons públics. Per tant, Sra.
Obrador, en aquest moment s’han repartit o estan a punt de
repartir-se, 650.000 euros en ajudes. Jo crec que això és
important en un moment de crisi. És un fons finalista, que ve
directament de l’Estat, però s’està utilitzant per a beques i s’està
utilitzant per a la reutilització de llibres.

Per altra banda la conselleria continua amb el programa de
reutilització de llibres i material didàctic, si bé no es troba dins
el concepte d’ajuda, ja que no està en el capítol 4 del pressupost,
és una mesura que implica accions educatives a favor de la
cooperació i solidaritat en l’entorn on està ubicat el centre
adherit a aquest programa.

Estam d’acord en el punt dos, el que passa és que estam en
el mes d’abril. Per tant, no sabem què pot passar el mes de
desembre. Volíem proposar al Partit Socialista una transacció
dient: el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la viabilitat que en els propers
pressuposts autonòmics hi hagi una partida pressupostària
destinada a la creació d’un programa d’ajudes a material escolar
destinades a les famílies amb rendes baixes i desocupades. En
cas que acceptin aquesta transacció votaríem que sí.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Obrador vol fer ús de la paraula?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies al portaveu
del Grup MÉS pel seu suport a aquesta iniciativa. I a la portaveu
del Partit Popular dir-li que davant l’acusació que ha fet en la
seva intervenció de què ha estat pura demagògia. Contestar-li
que la seva intervenció ha estat una pura immoralitat, perquè
estam parlant de nins pobres, estam parlant de famílies amb
dificultats i vostè ve aquí a citar el ministre Wert, els quaderns
dels arquitectes i que això no afecta les famílies perquè aquesta
pujada de l’IVA està feta per als professionals.

Miri la Creu Roja està repartint material escolar. La Creu
Roja està donant material escolar a les escoles perquè la pobresa
està afectant la igualtat d’oportunitats dins l’àmbit escolar. I els
nins van a l’escola amb gana i sense llibres, per molt que vostè
no li agradi escoltar-ho. I no ho dic jo, ho diu UNICEF, 2
milions de nins viuen en la pobresa relativa. A les Illes Balears
45.000 nins, més de 45.000 nins no poden tenir els articles
bàsics per viure amb dignitat. Per tant, parlam de famílies que
són desnonades, que no tenen per comprar aliments i, per tant,
no compren el material escolar als seus infants perquè no poden,
simplement no poden, han de triar entre menjar, pagar el llum,
pagar l’aigua o comprar el material escolar.

Per tant, no digui aquí que això és una demagògia, això és
una realitat, i el Partit Popular ha d’enfrontar aquesta realitat,
igual que ho ha fet el president d’Extremadura. Jo li vull
recordar que l’ocurrència fàcil que hem tengut nosaltres també
l’ha tenguda el president d’Extremadura que va aprovar una llei
per compensar la pujada de l’IVA del material escolar amb
l’establiment d’una deducció sobre la quota íntegra autonòmica
de l’impost sobre la renda de les persones físiques que
beneficiarà els nins de la seva comunitat de zero a setze anys.
Gràcies a aquesta mesura la pujada de l’impost sobre el material
escolar no afectarà els nins de la comunitat d’Extremadura,
governada pel Partit Popular. Per tant, no digui que ha estat una
ocurrència dels socialistes quan hi ha hagut altres membres del
seu partit que governen a la comunitat d’Extremadura que han
tengut la sensibilitat de veure aquesta dificultat d’adquisició de
material escolar dels nins que viuen en pobresa.
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Lamentam que no aprofitin aquesta oportunitat per enviar un
missatge al Govern de l’Estat dient que torni enrere l’IVA que
grava el material escolar perquè ara tenim l’oportunitat que
vostès assumeixin que es pot donar una mà a les famílies que
passen dificultats. 

També vull demanar cinc minuts per parlar de la proposta
del Partit Popular de transaccionar el punt número 2 de la nostra
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador, li don un minutet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. Sra. Obrador?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, efectivament, aquesta proposició no de llei estava feta
pensant en els pressuposts de 2013, per això es va presentar el
setembre, per tenir temps de poder incorporar aquesta solAlicitud
de crear aquesta partida especial per a material escolar. És
evident que el pressupost de 2013 ja està aprovat i ens sembla
bé la proposta de transaccionar que presenta el Partit Popular en
el punt número 2 sobre que s’estudiï la viabilitat de crear aquest
fons per comprar material escolar en els pressuposts i que
estigui incorporada aquesta partida en els pressuposts de 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podríem fer lectura de tal com quedaria perquè quedi gravat
i així per als serveis de la casa que quedi més clar el que
s’aprovaria? Si tenen el text. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la viabilitat que en els propers pressuposts
autonòmics es pugui crear una partida pressupostària destinada
a la creació d’un programa d’ajuts al material escolar destinat a
les famílies amb rendes baixes i desocupades."

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò, quedaria el segon punt... es podria dir que
s’aprovaria per assentiment, i passaríem a la votació del punt
número 1. 

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 9 vots en contra.

Per tant, quedaria rebutjat aquest punt. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 795/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de plans
d'estudis en cultura financera i tributària.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
795/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels
plans d’estudis en cultura financera i tributària. Per defensar-la
té la paraula l’Hble. Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Avui
present aquí, en nom del Grup Parlamentari Popular, aquesta
proposició no de llei perquè si miram el nostre voltant ens
adonam que trobam moltes situacions a les quals ha arribat la
població, entre altres motius, per la manca de coneixements en
matèria financera i tributària i per l’excés de confiança que han
dipositat en determinats gestors o assessors. 

Sabem que la iniciativa que presentam és una inversió a
llarg termini, però imprescindible per a la vida quotidiana que
ens toca viure. Amb aquesta iniciativa instam el Govern de
l’Estat a millorar els plans d’estudis per assegurar que els
alumnes, una vegada acabada l’educació secundària, disposaran
d’una cultura financera i tributària suficient per gestionar amb
competència aquest àmbit de les seves vides. És una iniciativa
carregada de sentit comú i amb un esperit totalment pràctic i,
per tant, pretén tenir poca càrrega política i molta profunditat
democràtica.

És un acte de responsabilitat dels poders públics posar a
l’abast de tots els ciutadans totes les mesures necessàries perquè
la situació que vivim no es torni a repetir i, per tant, els
ciutadans han d’estar preparats per poder fer front a les noves
necessitats que puguin sorgir. 

Ja els nostres companys del Grup Parlamentari Popular
varen presentar una proposició no de llei similar al Congrés dels
Diputats, el passat dia 12 de març, a la qual avui volem donar
suport des d’aquí. Per tant, recalcar la importància, des del
nostre grup parlamentari, d’adoptar una mesura orientada a
completar i a millorar l’educació que reben els estudiants de
secundària en temes de tributs i de finances, es tractaria de posar
al seu abast instruments necessaris per fomentar els hàbits
d’estalvi, informar-los sobre els seus drets i obligacions a
l’àmbit financer i tributari i dotar-los de tots els coneixements
necessaris en eines quantitatives, conceptuals i jurídiques
perquè puguin administrar de manera responsable els seus
recursos així com poder analitzar propostes d’inversió, tant a
l’àmbit personal com familiar.
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L’economia formarà part de la seva vida diària i, per això,
hem de preparar els nostres joves a afrontar-la amb les millors
condicions possibles, posant al seu abast tot allò que els faci
falta per ser capaços de prendre les seves decisions. És
important aprofundir en la necessitat de comprendre i assimilar
des de molt joves la correlació que existeix entre el pagament
d’imposts i el manteniment dels nostres serveis públics ja que
sens dubte facilitarà en el futur el compliment voluntari de les
obligacions fiscals en l’edat adulta i la intolerància als
defraudadors. Per tant, això també suposa una manera de lluitar
contra el frau fiscal i l’economia submergida.

Pretenem, a més, que aquesta incorporació suposi un
complement educatiu en el currículum acadèmic dels alumnes.
Es tractaria de sumar-nos als esforços ja fets per l’Agència
Tributària, pel Banc d’Espanya i per la Comissió Nacional del
Mercat de Valors a nivell nacional i pel Parlament Europeu i la
Comissió Europea a nivell internacional, institucions que ja
s’han pronunciat sobre la necessitat d’introduir educació
financera dins el sistema educatiu. 

Consideram que es presenta aquesta iniciativa en un moment
molt oportú ja que la reforma educativa que el Govern de l’Estat
ens proposa impulsar és una gran oportunitat per incloure
aquests conceptes a través dels reials decrets que desenvolupen
els continguts de les assignatures que corresponen a la futura
organització de les futures etapes educatives.

M’agradaria destacar que és important que l’educació
financera i tributària ha de proporcionar-se activament des
d’etapes molt joves i la importància del caràcter transversal
d’aquest contingut en el sistema educatiu.

El sentit general d’aquesta iniciativa serà molt positiu en un
futur per a tota la societat i per això els convit que li donin
suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Lluís Maicas i Socias, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Creim que sembla sensat ensenyar
els nostres estudiants els rudiments de l’instrumental financer
per tal que coneguin els termes i el funcionament de l’operativa
més habitual i, per tant, puguin gestionar més eficaçment, més
responsablement aquest àmbit de les seves vides. Tanmateix,
caldria no només insistir en la part teòrica de l’educació
financera i tributària en els seus termes i mecanismes, en la seva
comprensió a nivell bàsic sinó també en el sentit de la rectitud
ètica del seu comportament, del compromís ciutadà i solidari
amb les bones pràctiques tributàries.

Aquest ensenyament és talment necessari quan observam
que molts ciutadans han estat enganyats per les institucions
financeres fent-los adquirir productes les condicions dels quals
escapaven al seu enteniment. En aquest sentit, serà útil
l’aprenentatge, però més útil serà legislar per tal que les
institucions financeres no puguin aprofitar-se de la ignorància

dels ciutadans per colAlocar al mercat productes verinosos, i fer-
ho amb total impunitat. Haurem d’acceptar que no és suficient
la millora dels plans d’estudis en cultura financera i tributària
per entendre allò que hom anomena la lletra petita dels
contractes, per fer-ho no són suficients els rudiments sinó una
sòlida formació en enginyeria financera, que no és l’objectiu
d’aquesta proposició.

Tot allò que atengui la formació dels nostres ciutadans, dels
nostres estudiants, dels nostres joves cal que sigui atès per
l’administració, i aquesta formació ha anat ampliant els últims
anys el seu cercle d’actuació per tal d’adaptar-se a les noves
necessitats de la societat, l’educació sexual o l’educació viària
són dos dels nous camps sobre els quals l’escola ha hagut
d’incidir perquè afecten, i afectaran, de forma molt directa tots
els ciutadans al llarg de les seves vides. Igualment pel que fa a
tot allò relacionat amb l’estalvi, les hipoteques, els imposts i els
tributs, en definitiva, amb els doblers.

El nostre grup donarà suport a aquesta proposició amb la
convicció que el saber enriqueix i que cap coneixement no és
sobrer, tant i més aquell que ajuda a millorar la vida quotidiana.
Hem d’insistir, però, que aquesta millora no ens salvarà de les
males pràctiques bancàries, les quals mereixen un tractament
legal més estricte, més sever per part de l’administració i dels
responsables econòmics del Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. 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. De fet, coincidesc amb els termes
que s’han expressat els dos portaveus anteriors, tant en el
vessant positiu que pot tenir aquesta mena d’ensenyament, no
sabem si és un retret perquè com que se’ns diu que tot allò que
ja fa el Govern no se li demani, per tant, entenem que no ho fa,
però en qualsevol cas nosaltres pensam que si no ho fa i no s’ha
fet és bo que es faci. Per tant, nosaltres no tenim cap problema
de fer coses noves perquè creim que el moment polític i el
moment social, la vida, exigeix sempre aportar coses noves. 

A la reflexió que apuntava el Grup Socialista ens hi sumam
i hi afegiríem una altra, nosaltres ens sumam que sempre hi
haurà una dificultat per part de qualsevol ciutadà, si no està en
el màxim nivell de formació, per comprendre instruments
complexos i que si no hi ha una relació fiduciària de primer
ordre i normativa que reaccioni davant el frau o davant el profit
que es treu de la ignorància de l’altra part en els contractes
d’adhesió o en tots els contractes amb caràcter general on l’altra
part té molta més informació de la que pot tenir el client
potencial de caràcter popular, evidentment hi incloc la immensa
majoria de la població, doncs, aquí no ho resoldrem en classes
a primària ni a secundària. Per tant, aquí hi ha d’haver un altre
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tipus de reacció i no pot ser que la formació també dugui a
traslladar, la responsabilitat davant determinades conductes cap
al subscriptor perquè li correspondria haver-ho sabut perquè té
un títol d’ESO. Ara, una idea general i sobretot cívica, que jo
crec que és l’element clau, de transmetre com és que funciona
el sistema, jo crec que hi ha d’haver més idees polítiques i
jurídiques dins una democràcia dins l’educació. 

L’altre element que no ha sortit és que tot i creure això
també tenc la sensació moltes vegades que abocam a l’escola
molts de continguts pensam que ens resoldran el dia a dia. De
tant en tant surt una nova idea i tothom parteix de la premissa
que si es fica, si s’introdueix en el currículum, ja prou atapeït,
i s’elimina algun aspecte i llavors ens penedim de l’aspecte que
hem eliminat perquè també era important i estructurador i
confiam molt que l’escola ho pot fer tot. 

Jo amb aquesta prevenció que entra el que entra i que tots
aquests elements de caràcter cívic, instructor de drets i deures
hi ha d’haver la part fiscal, tant a nivell d’assessorament com a
nivell de coneixement general, que tanmateix canvia
contínuament, és a dir, és d’un caràcter molt filosòfic, al final de
comprensió global del sistema, però també arbitrant altres
mecanismes i ajudant, contribuint i acompanyant l’escola en
totes aquestes comandes que les feim, perquè si no acaba
semblant que l’escola ens ha de resoldre tots els problemes i,
evidentment, hi ha problemes socials que  els resol la societat on
l’escola fa la seva contribució bàsica, central, però que no és cap
panacea. 

Fetes aquestes dues prevencions, però crec que poden ser
compartides també per tots els grups, nosaltres no tendrem cap
inconvenient sinó que creim que és interessant que es faci
aquest avanç en el sentit que apunta la proposició no de llei del
Grup Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Bauzá, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té vostè la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar
l’agraïment als grups de l’oposició, als dos grups, pel suport a
aquesta iniciativa i dir-los un parell de coses. Simplement,
aquesta proposició no de llei no tracta un tema jurídic sinó un
tema de formació. Evidentment que no és suficient i que això no
serà la solució de tot el problema que vivim, però és una passa
endavant que ja ens hagués agradat que s’hagués donat molts
anys abans, perquè haguéssim començat la inversió molt abans
i haguéssim recollit els fruits molt més prest. 

Vull dir que jo ja em conformaria que els alumnes sortissin
coneixent conceptes bàsics perquè quedaria amb els pèls drets
si veiéssiu la manca de coneixement bàsics en aquests temes,
bàsics, no parlam d’experts, per això hi ha ja unes carreres
professionals i unes carreres universitàries específiques en
aquests temes, però crec que és bàsic el coneixement d’aquest
tipus de cultura financera i tributària per al dia a dia, perquè
avui en dia qui més qui manco té una hipoteca i qui més ni
manco té un dipòsit per no dir el que abans era, normalment
abans la gent amb un compte bancari ja li era suficient, avui en
dia té un compte bancari, té una targeta de crèdit, una targeta de
dèbit. Molta gent no sap ni quina és la diferència entre una
targeta de crèdit i una targeta de dèbit, la qual cosa és bàsica per
avui en dia subsistir. És així, el sistema ens ha duit a això.

Per això, la gent després se sent enganada en aquest sentit i,
clar, és que un expert ho explica pensant que la gent ho ha entès
i la gent diu que sí perquè firmen i diuen que sí, i clar, l’expert
si un li diu que sí es pensa que ho ha entès. Això és així, és així,
ens agradi, estiguem d’acord o no estiguem d’acord. Crec que
just intentem evitar que això no passi haurem aconseguit
moltíssim. 

Per això, donam la iniciativa i pensam que és una passa
endavant molt ferma i molt important. Simplement donar-vos
les gràcies pel suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bauzá. Per tant, pel debat entenc que es podria
aprovar per assentiment. 

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